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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ ORDINÀRIA QUE TINGUÉ
LLOC EL DIA 17 DE MAIG DE 2012 (03/2012).

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 17 de maig de 2012, a les 20.00
hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits pel secretari–interventor de la
Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es reuneixen els Regidors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. José Maria Acosta Fajardo.
Sr. Jordi Guasch Bea.
Sr. Joan Coll Molero.
Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll.
Sr. Avelino Menéndez Suárez.
Sra. Maria Dolores Medina Donaire.
Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.
Sr. Jorge Santalla Montes.
Sr. Lluís Inglada Jané.
Sr. Jerónimo Merino Iglesias. Que s’incorpora a la sessió a les 20.03 hores

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat oportunament
convocada per aquest dia i hora.
El grup municipal PSC per via del seu portaveu Sr. Menéndez demana la introducció de dos punt a l’ordre del
dia, es tracta de dos mocions que porten per títol “contra les retallades d’educació aprovades pel Govern
de l’Estat” i “sol·licitar la derogació del Reial Decret Llei 16/2012 de mesures urgents per a garantir
la sostenibilitat del sistema de salut i millorar a qualitat i la seguretat de les seves prestacions”.
Sr. Menéndez: las hemos presentado a posteriori dado que son muy recientes. Se cargan el sistema de salud
cuyo precursor fue Ernest Lluch y la educación es necesaria para salir de la crisis económica. Surgen del mundo
municipal. Por eso pedimos el apoyo de todos.

Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art 103 del Text Refós
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmèt la seva inclusió a votació, amb el següent
resultat:

Vots a favor: 5 CIU, 4 PSC, 1 ICV

Vots en contra: 0.

Abstencions: 1 PP
Resultat: aprovació per, MAJORIA ABSOLUTA,
Sr. Inglada: exposa que la plataforma en contra del tancament del CAP vol plantejar una sèrie de qüestions al
final del Ple.
Sra. Alcaldessa: al final del Ple ho tractem.

ORDRE DEL DIA
1.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 15 DE MARÇ DE 2012,
C/12/058.

2.

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE GENER DE 2012,
PA/12/226.

3.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, C/12/112.

4.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER
LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL
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LLOGUER SOCIAL, C/12/112.
5.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES LOCALS D’OCUPACIÓ
DAVANT LA RETALLADA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT EN MATÈRIA DE
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, C/12/112.

6.

DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE PERSONAL DE L’ESCOLA
BRESSOL, L/12/016.

7.

DONAR COMPTE DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA
L’ACORD DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) DE RESOLUCIÓ D’EXTINCIÓ DELS
EFECTES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ACA I L’AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS PER A LA PROMOCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES “CLAUSURA DE LES EDARS
DE SAIFORES I SANT MIQUEL”, C/08/098.

8.

DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

9.

PRECS I PREGUNTES.

................................................................................................................................
1.

APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 15 DE MARÇ DE 2012,
C/12/058.

Intervencions:
No es realitzen.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el següent
resultat:

Vots a favor: 5 CIU, 1 PP, 1 ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 4 PSC.
Resultat: aprovació per, MAJORIA ABSOLUTA,

2.

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE GENER DE 2012,
PA/12/226.

ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró municipal d’habitants
referida a l’1 de gener de 2012, que recullen el resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en el Padró
d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual,
així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents fitxers mensuals fins al mes
de març de 2012
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de població i demarcació
territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència, per la qual es
disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a
l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments
sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de
població.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
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PRIMER.- Aprovar el resum numèric general corresponent a la rectificació del Padró municipal d’habitants
d’aquest Ajuntament, referit a la data 1 de gener de 2012, i que conté la xifra total d’habitants del municipi
resultant de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011. El resum que s’aprova és el següent:
Població Total: 3.022 habitants dels quals 1.563 són homes i 1.459 són dones.
SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2012, que resulta d’aquesta rectificació,
juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en aquest municipi a la data
esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques sobre la
revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Intervencions:
No es realitzen.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el següent
resultat:

Vots a favor: 5 CIU, 1 PP, 1 ICV, 4 PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per, UNANIMITAT

3.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC SOBRE LA RENDA MÍNIMA D’INSERCIÓ, C/12/112.

La reforma de la Llei 10/1997, de 3 de juliol, de la Renda Mínima d’Inserció ha comportat un augment
considerable de persones que no tenen accés a la mateixa, i per tant no disposen de cap prestació o subsidi per
viure.
L’agreujament de la crisi econòmica i la manca d’eficiència de la Generalitat en resoldre els expedients de
sol·licituds de la Renda Mínima també està comportant un augment de les persones sense recursos.
Aquests fets han comportat un augment de les demandes d’ajuts als ajuntaments i a les entitats socials, ajuts
que difícilment poden negar-se perquè són per cobrir les necessitats més bàsiques de subsistència.
La revisió dels expedients al mes d’agost va provocar una situació de desgavell i de caos. Va posar en evidència
la manca de coordinació en la gestió de la Renda Mínima per part des Departaments de Benestar i Família i del
Departament d’ocupació i, el que és més greu, la manca de confiança en els professionals del serveis dels
ajuntaments i de les entitats socials que participen en el programa.
Aquesta manca de confiança ha comportat un increment de la feina dels professionals de serveis socials i una
despesa extraordinària als pressupost municipals.

Per tot això, els regidors del grup municipal Socialista de Banyeres del Penedès proposen al Ple l’adopció dels
següents acords:

PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a:
a)

Redefinir a la Renda Mínima d’Inserció per adequar el programa a les necessitats derivades
del context socioeconòmic actual, tal i com es preveu al Document de propostes per a la lluita
contra la pobresa i per a la inclusió social a Catalunya.

b)

Reivindicar, amb contundència i claredat, la necessària coordinació i l’establiment de canals
de informació i comunicació permanent entre el Govern de la Generalitat i les administracions
locals, com a única alternativa per garantir un aplicatiu de la reforma de la RMI eficaç i
eficient, i evitar la generació de situacions de caos i alarma social.

c)

Davant la manca d’informació als sol·licitants i donat el col·lapse que pateixen els expedients
de la Renda Mínima d’Inserció, comunicar als sol·licitants, a més de la resolució del seu
expedients, la causa de l’endarreriment del mateix en el termini de tres mesos.
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d) Compensar als ajuntaments per els recursos extraordinaris que estan destinant a donar
resposta a les situacions d’emergència social, com ajuts per deutes de lloguer, ajuts de
pagament de subministrament bàsics com llum i aigua, ajuts per evitar desnonaments, ajuts
per alimentació entre altres, produïdes als municipis, com a conseqüència dels canvis
legislatius, de les irregularitats i deficiències dels últims canvis de models de cobrament i de
control dels PIRMIS i del col·lapse dels expedients des del maig de 2011.
e)

Reforçar les plantilles de professionals dels serveis socials bàsics.

f)

Demanar als Departaments d’Empresa i Ocupació la presentació i desenvolupament immediat
de projectes i accions de reinserció sociolaboral alternatives, adreçades al conjunt de
persones que s’han quedat excloses en el seu accés a la RMI per l’aplicació del nou decret,
tenint en compte que els ajuntaments no poden assumir les noves demandes socials
provocades per aquest fet.

g)

En relació amb les persones preceptores de la renda mínima amb especials dificultats
d’inserció al mercat de treball i les persones aturades de llarga durada, que davant les
restriccions d’accés a la Renda Mínima d’Inserció, n’han estat exclosos, presentar un
programa de plans extraordinaris d’ocupació local i per entitats sense afany de lucre que
garanteixi com a mínim els mateixos contractes atorgats l’any 2010 a incentivar la
contractació d’aquestes persones a les empreses d’inserció.

SEGON.- Informar a tots els sol·licitants de la prestació del dret que tenen d’interposar un recurs d’alçada si es
produeix la desestimació de la sol·licitud per silenci negatiu així com de la forma i terminis per fer-ho.
TERCER.- Notificar l’acord d’aquest Ple al Departament d’Empresa i Ocupació, al Departament de Benestar
Social i Família, a la Mesa del Parlament i els grups presents al Parlament de Catalunya i a les entitats
municipalistes.

Intervencions:
Sr. Guasch: tot el que es demana s’escapa de la nostra decisió, ens hem de centrar en temes municipals si
podem fer mocions positives pel municipi no gastem temps i diners en d’altres que no podem fer res.
Muntar mocions per criticar govern superiors, els que prenen decisions tampoc els hi agrada però son situacions
heretades. Son decisions que a ningú li agrada adoptar, creiem que no devem insistir en presentar mocions.
Sr. Inglada: em sembla absurd, no cal que sortim al carrer, que ens manifestem, que els govern facin el que
els hi doni la gana. És un dret de manifestar-se al carrer i més a les institucions, si aquesta protesta es pot
canalitzar per les institucions és la forma més democràtica de fer-ho.

Sra. Alcaldessa: serà que ho fem molt bé, no teniu cap inconvenient en com es gestiona el municipi, si només
us dediqueu a presentar mocions de qüestions supramunicipals.
Sr. Santalla: en este Ayuntamiento se han presentado otras mociones supramunicipiales y estas no interesan,
que nos afectan a todos como la sanidad.
Sra. Alcaldessa: com estaven les instal·lacions al 2007 quan vaig entrar? La nostra responsabilitat és que les
instal·lacions estiguin bé i ara ho estan.
Sr. Merino: me parece que presentar mociones es democrático lo que resulta extraño es que se presenten en
el ámbito local, esta mañana he estado en una rueda de prensa de un diputado Sr. Luna, del PP, ha introducido
una resolución para que el CAP de l’Arboç se abra por la noche. No veo que queráis debatir vuestro programa
electoral en el Pleno, a nivel local, a nivel de turismo, de actividad económica, tratamos cosas que no
incumben, gastamos tiempo y recursos, no se puede resolver en la administración local, lo trasladamos a
nuestros diputados y ya está. Que adecuen los trenes de St. Vicente a Tarragona, que mejoren la estación del
Arboç. Tenemos nuestros diputados y no tienen que pasar por el pleno y menos montar un pleno extraordinario
que nada tiene de urgencia. Es más normal tratar las plantas de reciclaje y compostage de Calafell o Vendrell y
no temas que se debaten en Madrid.
No tratamos en el pleno una infraestructura que va a venir o no, pero que es importante como el Logis
Penedès. Interponemos un recurso a l’ACA gobernada por ICV y ahora se lava las manos.
Parece que estáis vacíos de contenido.
Sr. Inglada: saps que ets un regidor del govern? Les propostes les ha de fer el govern, i nomes hi ha un punt,
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el padró. He presentat una moció del Logis i es va discutir, no he vist cap proposta del PP.
Sr. Merino: cuando tenga concecida la subvención FEDER o el programa de dinamización comercial te lo
mostraré. Solo presentáis mociones que nada tienen que ver con el pueblo.
Sra. Alcaldessa: son mocions que surten del partit, es demagògia partidista, tenim un forat de 8.500 milions
d’euros del tripartit i l’Estat ens déu 2.400 milions d’euros. Tots a casa nostra quan no hi diners cal ajustar-se,
no haig de defensar al govern de la Generalitat, nosaltres hem fet ajustos, menys festa major però hi haurà.
Amb aquesta recursos que faríeu? Presentar aquestes mocions es no estar enterat de com estem de malament i
del deute que hem de pagar, estem aquí per solvatar els problemes de Banyeres i amb els diners que tenim
anem fent.
Sr. Menéndez: mirar los órdenes del día, no hay nada, el punto 7 es gordo de dinero, nos hemos ofrecido a
participar, el POUM no sabemos nada, los temas gordos problemático están cautivos, las mociones tienen su
origen en las necesidades municipales, emergen de abajo para arriba, el Ayuntamiento es el que está en
contacto con el pueblo. Ha habido mociones de todo tipo.
Sr. Merino: POUM y Logis Penedès, si tienes iniciativa preséntalas en el pleno.
Sr. Menéndez: me preocupa en las manos que esta el Ayuntamiento.
Sra. Alcaldessa: mai t’has preocupat per la Escola, el regidor d’Educció no anava mai.
Sr. Menéndez: llegeix la moció.
Sra. Fernandez: abans hi havia una treballadora i educadora, ara dos de cada, s’ha ampliat.
Sra. Alcaldessa: tenim el banc d’aliments, que abans no ho havia, gràcies a les dones del Farcell. Com a
municipi estem bé.
Sr. Inglada: el poble estem contribuint a totes les ajudes, voldríem que ens revertissin de la Generalitat i
Estat.
Sr. Menéndez: la partida de atenciones benéficas teníamos 1.000 euros y en 2012 100 euros.
Sra. Alcaldessa: hi ha moltes altres que s’han augmentat.
Sr. Merino: hay mas gente atendida, los Servicios Sociales del CCBP están muy valorados. No hablas con los
usuarios.

Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el següent
resultat:

Vots a favor: 4 PSC, 1 ICV.

Vots en contra: 5 CIU +1 PP.

Abstencions: 0.
Resultat: NO S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA.

4.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER
LA REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS DESNONAMENTS I EL
LLOGUER SOCIAL, C/12/112.

El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la construcció de l’habitatge i la
inflació de l’activitat immobiliària. El trencament d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta crisi en el
sector, que ha produït acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua d’importants
recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua de l’habitatge habitual a milers de famílies
catalanes, condemnat a la vegada a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del
sobreendeutament.
Avui dia de la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el crèdit hipotecari. Cal una
intervenció urgent de les administracions públiques per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i cal,
també, la reforma del marc legal vigent per tal de reduir les situacions de sobreendeutament, limitant els
efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que esdevingui un factor d’exclusió social.
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Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions públiques responsables per llei de
garantir el dret d’accés a l’habitatge al conjunt dels ciutadans que ho necessitin es necessari procedir, també de
forma immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu habitatge a aquelles persones i
famílies deutores, que per raons alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantintlos un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o d’un altre.
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les reformes legislatives pertinents i
del Govern de la Generalitat per tal de posar en funcionament el màxim de recursos i mitjans per a garantir la
mediació pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a les persones i famílies
afectades.
El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de cooperar de manera activa amb les administracions locals i les
entitats cíviques i socials que treballen amb el mateix objectiu.
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem plenament convençuts que l’únic camí
per cercar sortides als sectors socials més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans
acords de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió social que faci efectiu el
dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de catalanes.

Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a la regulació de la dació en
pagament, la paralització dels desnonaments i el lloguer social i acordem:

PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les Corts Generals un
projecte de Llei que incorpori la dació en pagament a l’ordenament jurídic, en els casos que afecti la residència
habitual.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que impedeixin el
sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els garanteixi el dret constitucional i estatutari
d’accés a l’habitatge.
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures necessàries, de comú acord amb
les comunitats autònomes, per tal que les persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb les
ajuts necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si s’escau amb la mediació de
l’administració pública davant amb les entitats financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat
en règim de lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou habitatge.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de l’Habitatge, a establir de forma
urgent un programa de mesures, coordinades amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en
situació de desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de lloguer assequible, així
com de suport i assistència jurídica i financera a les famílies i/o persones que estan en situació de risc de
perdre el seu habitatge per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les persones
que pateixen aquesta situació (OFIDEUTE).
CINQUE.- Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de coordinació amb les administracions
locals que en aquests moments estan assumint l’impacta socioeconòmic dels processos de desnonament de
famílies a les nostres ciutats.
SISE.- Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals necessàries per tal de que, en els casos
de l’habitatge habitual, quedi suspesa l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i
que es troben en una situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics d’atenció social, per un període
no inferior a dos anys, que permeti, a la vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i
famílies a fi i efecte del seu reallotjament segur i assequible.
SETÈ.- Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la Mesa del Parlament de
Catalunya, al Ministeri de Fomento, a la Mesa del Congrés de Diputats i del Senat, etc.

Sr. Menéndez: llegeix la moció.
Sra. Alcaldessa: votem en contra no per no estar a favor sinó perquè no podem fer res.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el següent
resultat:
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Vots a favor: 4 PSC, 1 ICV.

Vots en contra: 5 CIU +1 PP.

Abstencions: 0.
Resultat: NO S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA.
5.

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL PSC EN DEFENSA DE LES POLÍTIQUES LOCALS D’OCUPACIÓ
DAVANT LA RETALLADA DELS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT EN MATÈRIA DE
POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ, C/12/112.

Davant una situació macroeconòmica que preveu més de 5,5 milions d’aturats - a Catalunya, a març de 2012,
tenim 638.247 persones aturades i una caiguda de l’activitat econòmica molt acusada – el govern del Partit
Popular redueix en els seus pressupostos generals de l’estat en més de 1.500 M d’euros els programes de
polítiques actives d’Ocupació.
Volem posar de manifest que els Ajuntaments han destinat molts esforços a desenvolupar polítiques actives
d’ocupació. Perquè són considerats polítiques prioritàries per la ciutadania i perquè els ens locals han pogut han
pogut comptar amb un finançament sostingut en aportacions de l’Estat i la Generalitat, en el cas de Catalunya,
per executar aquest tipus de polítiques. Es cert, que en ocasions el nivell de competències ha estat molt alt i el
nivell de finançament molt baix per la qual cosa els Ajuntaments han hagut de confiança part de les accions.
Malgrat tot fins ara s’han pogut desenvolupar i cobrir en major o menor mesura la demanda d’aquest tipus
d’actuacions.
Darrerament ja s’estan començant a viure situacions especialment difícils per la reducció del número de
convocatòries de la Generalitat per optar a la gestió de programes que permetin desenvolupar una oferta de
serveis ajustada a les necessitats de cada territori. Unes convocatòries que a més han anat acompanyades en
l’últim període d’un descens de la seva dotació econòmica amb la qual cosa els Ajuntaments i per extensió la
ciutadania està patint les conseqüències.
D’aquesta manera, pels Ajuntaments es planteja un panorama complicat i, fins i tot, desolador per poder
emparar determinats drets i continuar prestant segons quins serveis locals.
En resum, el projecte de pressupostos de l’Estat per el 2012 i també el Real Decret Llei 3/2012, de 10 de
febrer, de mesures urgents per la reforma del mercat laboral, desmantella el conjunt dels serveis per
l’ocupació, precisament quan l’atur és més elevat i més falta fa, i aposta per la recentralització a escala estatal
de les polítiques d’ocupació. I tot això passa amb un servei d’ocupació paralitzat des de fa un any i mig.
Davant aquests fets i les greus conseqüències que poden tenir el conjunt de persones aturades i empreses de la
nostra població, des del grup municipal Socialista de Banyeres del Penedès proposa a l’Ajuntament en Ple
l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al Govern de l’Estat a mantenir els pressupostos sense retallada en matèria de polítiques
actives d’ocupació i foment de l’ocupació.
SEGONS.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a defensar i consolidar les competències de la
Generalitat en matèria d’ocupació, formació i autoritat laboral.
•

Recuperar les transferències dels recursos al nivell que correspon a la població activa de Catalunya.

•

Reduir l’impacta que suposen les previsions dels Pressupostos Generals de l’Estat per 2012 en matèria
de polítiques actives d’ocupació, recuperant els recursos retallats i augmentant, si fos necessari, el
cofinançament per part de la Generalitat de Catalunya.

•

Treballar per buscar el consens entre els partits i tots els agents implicats per establir les prioritats de
les polítiques d’ocupació davant l’amenaça de les retallades.

TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a prioritzar en la seva agenda les polítiques actives
d’ocupació i formació davant altres despeses públiques, revisant en profunditat les polítiques d’ocupació, els
dispositius i la xarxa per abordar-les, comptant amb la llarga i exitosa experiència dels Ajuntaments de
Catalunya de Catalunya i de les entitats Tercer Sector Social.
QUART.- Traslladar aquests acords al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a la Conselleria d’Empresa i
Ocupació i als grups del Parlament de Catalunya.
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Sr. Menéndez. Llegeix la moció.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el següent
resultat:

Vots a favor: 4 PSC, 1 ICV.

Vots en contra: 5 CIU +1 PP.

Abstencions: 0.
Resultat: NO S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA.

6.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC CONTRA LES RETALLADES D’EDUCACIÓ
APROVADES PEL GOVERN DE L’ESTAT, C/12/112.

El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret - Llei, el passat 20 d’abril de 2012, un conjunt suposaran
una retallada de 3.000 milions d’euros per curs escolar.
D’entre les diferents mesures aprovades, n’hi ha que afecten aspectes normatius de caràcter bàsic, com ara
l’increment d’un 20% de les ràtios d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts ofereixin solament una
modalitat de batxillerat o la congelació de l’increment d’hores en els currículums dels Cicles Formatius de FP.
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les autonomies, com ara no cobrir les
substitucions del professorat fins a 10 dies de baixa, no incloure nous conceptes retributius a les nòmines del
professorat o l’increment d’hores lectives del professorat (25 hores lectives a primària i 20 hores lectives a
secundària).
En l’esmentat Reial Decret – Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per promoure l’ús de les noves
tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació amb les CCAA i els Ajuntaments per promoure places escolars
d’escoles bressol.
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment del preu de les taxes
universitàries, que pot significar un augment de fins el 66%.
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat Reial Decret – Llei, que afecten
l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes educatives, des de la primera infància, fins a la universitat, així
com la qualitat del sistema educatiu, sobretot públic, a la seva equitat i igualtat d’oportunitats.
El grup municipal Socialista de Banyeres del Penedès, proposa a l’Ajuntament en Ple l’adopció dels següents
acords:
ACORDS:
PRIMER.- Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació dels nostres joves,
tornant a nivells de funcionament i organització dels sistema educatiu anterior a la LOGSE (1990)
SEGON.- Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat de les autonomies i
fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.
TERCER.- Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant que envaeixin
competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la qualitat de l’educació necessària amb criteris
d’equitat i justícia social.

QUART.- Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, al centres educatius CEIP de Banyeres Del
Penedès, a l’AMPA del CEIP de Banyeres del Penedès, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya i al Ministeri de Educació, Cultura i Esports.

Intervencions:
Sra. Medina: llegeix la moció.
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Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el següent
resultat:

Vots a favor: 4 PSC, 1 ICV.

Vots en contra: 5 CIU +1 PP.

Abstencions: 0.
Resultat: NO S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA.

7.

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC PER LA DEROGACIÓ DEL REIAL DECRET
LLEI 16/2012 DE MESURES URGENTS PER A GARANTIR LA SOSTENIBILITAT DEL SISTEMA
DE SALUT I MILLORAR LA QUALITAT I LA SEGURETAT DE LES SEVES PRESTACIONS,
C/12/112.

El Sistema Nacional de Salut creat amb la Llei General de Sanitat de 1986, impulsada pel ministre Ernest Lluch,
és una conquesta del conjunt de la societat espanyola.
El model de sanitat creat a partir d’aquesta data ha basat el seu desenvolupament en els principis de
universitat, equitat, qualitat, cohesió i lluita enfront les desigualtats en salut, havent aconseguit avenços
sanitaris de gran magnitud que ha situat la sanitat espanyola i catalana entre les primeres del món
desenvolupat.
Un aspecte rellevant que explica el gran avenç del nostre sistema públic, radica en el seu caràcter àmpliament
descentralitzat, que ha permès a les Comunitats Autònomes desenvolupar serveis de salut que han donat
resposta de manera satisfactòria a les necessitats sanitàries de la població.
El Sistema de Salut disposa de professionals sanitaris altament qualificats i sense la seva implicació i
involucració amb els objectius sanitaris no hagués estat possible assolir els nivells de qualitat existents durant
aquest anys.
Alhora moltes de les activitats del serveis sanitaris han trobat el l’àmbit municipal un espai de col·laboració i de
cooperació institucional amb les autoritats sanitàries en activitats i iniciatives de diversa índole, que van des de
la construcció i manteniment de centres sanitaris, a la col·laboració i impuls en programes preventius,
assistencials o de promoció de la salut.
Aquesta cooperació, des dels municipis, forma part també dels elements que han permès avançar en relació a
la salut dels ciutadans i ciutadanes, que han apreciat el desenvolupament del sistema i la seva capacitat per a
donar resposta a les necessitats sociosanitàries de la
població; de fet la sanitat publica ha estat
tradicionalment el servei públic millor valorat per la ciutadania.
La caiguda dels ingressos en totes les administracions, a causa de la crisi econòmica, ha recomanat l’adopció de
mesures de control de la despesa i d’austeritat que permetin contribuir a la sostenibilitat econòmica de la
nostra sanitat publica.
Entre 2010 i 2011, el govern socialista va adoptar, juntament amb les comunitats autònomes, un seguit de
mesures que van permetre rebaixar de manera important la despesa sanitària en àmbits que no van afectar ni
a la qualitat de les prestacions ni als drets de la ciutadania. Van ser mesures de control d la despesa
farmacèutica, mesures de gestió centralitzada de compres, mesures de coordinació institucional i d’altres que
van permetre assegurar austeritat sense afectar drets ni qualitat.
No obstant, l’entrada del PP al govern d’Espanya ha tingut com a conseqüència la pèrdua de la confiança de la
població sobre la sanitat pública i l’aparició de la sanitat com a problema que preocupa a la ciutadania.
El govern del Sr. Rajoy ha generat una enorme preocupació social a l’afirmar que la sanitat espanyola no es
sostenible i planteja una reforma del sistema de salut que toca elements essencials del model a l’acabar amb la
universalització de la sanitat per raons de ciutadania i substituir-ho per un model d’assegurament lligat a la
seguretat social. Un model en el que qui no estigui inclòs tindrà que demostrar que no disposa d’ingressos
suficients per adquirir la condició d’assegurat.
La sanitat deixa de ser publica, universal i gratuïta per a tots els ciutadans i es converteix en una sanitat només
pels assegurats i la beneficència.
Aquesta modificació transporta el sistema sanitari a un model d’assegurament similar al vigent als anys setanta
i primers dels vuitanta; abans de l’aprovació de la llei general de sanitat de 1986. Es torna a una situació
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similar al sistema insolidari que existia als anys 70.
Igualment, la decisió de trencar la cartera de prestacions amb carteres complementàries obre la porta al
copagament de moltes prestacions per les quals fins ara no s’havia de pagar.
Per primera vegada els pensionistes
hauran de pagar per les medicines que precisen un 10% dels
medicaments que els recepti el metge i que les persones en actiu paguin també, almenys, un 25% més del que
paguen ara.
Molts ciutadans que fins ara no tenien que pagar pel transport sanitari no urgent, ara tindran que pagar. I així
s’obre la porta a nous copagaments sanitaris amb el canvi normatiu que el Govern ha realitzant públicament el
Real Decret Llei 16/2012, que suposa un autèntic desgavell aprovat unilateralment sense diàleg ni consens.
D’altra banda el Govern de Catalunya ja es va avançar a implantar noves mesures de copagament farmacèutic,
és el cas de l’euro per recepta, que penalitza als ciutadans de Catalunya pel sol fet de ser-ho, provocant una
sobrecàrrega i discriminació en relació als ciutadans de la resta d’Espanya.
El sistema de salut pot ser sostenible sense realitzar retalls en les prestacions, sense minvar la qualitat i sense
implantar el copagament sanitari. Una sanitat pública de qualitat es un bé irrenunciable i una política
fonamental per a l’equitat i la cohesió.

Per tot això, el grup socialista de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès presenta per a la seva aprovació pel
Ple Municipal els següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès sol·licita la derogació del Reial Decret Llei 16/2012, de
mesures urgents per a garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de
les seves prestacions.
SEGON.- Instar al Govern a dialogar amb les forces polítiques, agents socials, Comunitats Autònomes i
Ajuntaments per assolir un gran acord que permeti garantir la sostenibilitat del Sistema de Salut mantenint els
principis establerts en la Llei General de Sanitat de 1986.
TERCER.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a retirar l’euro per recepta, per injust, discriminatori
i per generar més desigualtats en la població catalana.

Intervencions:
Sr. Menéndez: llegeix la moció.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el següent
resultat:

Vots a favor: 4 PSC, 1 ICV.

Vots en contra: 5 CIU +1 PP.

Abstencions: 0.
Resultat: NO S’APROVA PER MAJORIA ABSOLUTA.

Sr. Merino: formula consulta al secretari, que trámite se le de la a la acta?
Secretari: tenim l’obligació d’enviar les actes tant a la Delegació del Govern de la Generalitat com a la
Subdelegació del Govern de l’Estat, periòdicament les envio de forma telemàtica.
Sra. Alcaldessa: totes aquestes mocions quan costarien? Tenint en compte el deute que tenim?
Sra. Menéndez: es cuestión de prioridades.

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/12/111

02

11/14

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)
8. DONAR COMPTE DE LA CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE PERSONAL DE L’ESCOLA
BRESSOL, L/12/016.
Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 10 de Maig de 2012, amb el quòrum exigit pel
Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la reserva de l’aprovació definitiva
de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució de la següent part dispositiva:
APROVAR LA CONTRACTACIÓ PER URGÈNCIA DE LA SRA ELENA MEDIAVILLA ROBLES COM AUXILIAR
EN L’ESCOLA BRESSOL .- L/12/016.
Vist que el passat 10 de maig de 2012, va finalitzar el conveni de pràctiques de Susana Valle Ruiz com a tècnic
en Educació Infantil.
Vist que des de la direcció de l’escola bressol, considera necessari la contractació d’una auxiliar realitzant un
horari de 20 hores setmanals degut a que el número de nens ha augmentat.
Vist, que l’equip de govern, ha valorat les necessitats exposades per la direcció de l’escola bressol i creu
convenient la contractació d’una auxiliar realitzant 20 hores setmanals
Atès que des de la direcció de l’escola bressol consideren que la persona més adequada es la Sra Elena
Mediavilla Robles, per la seva experiència i coneixement de l’escola bressol.
Vist l’advertència del secretari exposada en el seu informe de 8 de maig de 2012.
I vist l’informe de l’alcaldessa de data de 9 de maig de 2012, on exposa l’existència d’una situació excepcional
per cobrir necessitats urgents i inajornables.
Atès que l’equip de govern, considera adequada la contractació a la Sra Elena Mediavilla Robles amb les
següents condicions:
Auxiliar de l’Escola Bressol
Elena Mediavilla Robles
Categoria: Auxiliar de l’escola bressol
Horari: 20 hores Setmanals (De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00)
Durada:14-05-2012 a 22-06-2012
La Junta de Govern de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès acorda:
PRIMER.- Aprovar la contractació de Elena Mediavilla Robles, com a personal de l’Escola Bressol Marta Mata a
partir del 14 de Maig de 2012 fins al 22 de juny de 2012.
SEGON.- Comunicar el present acord a Elena Mediavilla Robles, la Gestoria Vandellòs, a la direcció de l’escola
bressol i als representants dels treballadors.
TERCER.- Publicar el present acord al BOP i al DOGC.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: el 5 de maig va acabar una professora en pràctiques, la demanda demanava una professora i
la direcció de l’Escola va estimar que fos l’Elena Mediavilla, s‘ha contractat durant 6 setmanes, fins al 22 de
juny. De cara a l’any vinent tindrem una nova noia en pràctiques.
S’ha donat compte.

9.

DONAR COMPTE DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA
L’ACORD DE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) DE RESOLUCIÓ D’EXTINCIÓ DELS
EFECTES DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ACA I L’AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS PER A LA PROMOCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES “CLAUSURA DE LES EDARS
DE SAIFORES I SANT MIQUEL”, C/08/098.

Que la Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 28 de març de 2012, amb el quòrum exigit pel
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Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la reserva de l’aprovació definitiva
de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució següent:
APROVAR LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU CONTRA L’ACORD DE
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA (ACA) DE RESOLUCIÓ D’EXTINCIÓ DELS EFECTES DEL CONVENI
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ACA I L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A LA
PROMOCIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES “CLAUSURA DE LES EDARS DE SAIFORES I SANT MIQUEL”,
C/08/098.
En data 8 de febrer de 2012, l’Agència Catalana de l’Aigua ha notificat la resolució d’extinció dels efectes del
conveni de col·laboració entre l’ACA i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a la promoció i execució de les
obres “clausura de les edars de Saifores i Sant Miquel”.
Atès l’art 219 del Reial Decret 2568/1986, de 18 de novembre que aprova el Reglament d’Organització i
Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, Las Entidades Locales territoriales están legitimadas para
impugnar las disposiciones y actos de las Administraciones del Estado y de las Comunidades Autónomas que
lesionen su autonomía, tal como ésta resulta garantizada por la Constitución y la Ley 7/1985, de 2 de abril.
Atès l’art 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa 29/98, que estableix el termini de dos mesos
per interposar recurs contenciós administratiu.
Atès l’art 21 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985, procedeix acordar per urgència la
interposició del esmentat recurs, donat que no hi ha previst la celebració de cap Ple fins l’ordinari del 17 de
maig i que el termini per a la interposició del recurs finalitza en data 8 d’abril de 2012.
Atès l’art 54 Real Decreto Legislativo 781/1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las
Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local y l’art 221 del Real Decreto 2568/1986 , de 28 de
noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las
Entidades Locales, el Secretari ha emès dictamen en data 27 de març.
Per tor això, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat:
PRIMER.- Acordar interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord de l’Agència Catalana de l’Aigua de
resolució d’extinció dels efectes del conveni de col·laboració entre l’ACA i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
per a la promoció i execució de les obres “clausura de les edars de Saifores i Sant Miquel”.
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple municipal.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: demana que el secretari exposi l’assumpte.
Secretari: en data 1 d’octubre de 2008 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va signar un conveni amb l’ACA
mitjançant el qual es comprometien a finançar el 100% de les obres de clausura de les edars de Saifores i St.
Miquel, 294.243,00 euros. L’Ajuntament va elaborar i tramitar el projecte que va ser lliurat a l’ACA abans de la
signatura del conveni. l’Ajuntament ha executat la totalitat de les obres contemplades en projecte i ha pagat
íntegrament les mateixes al contractista, totes les certificacions d’obres s’han lliurat a l’ACA però ara l’ACA
estima que una part important de les obres no son finançables, donat que no procedeix interposar recurs
administratiu entre administracions públiques s’ha interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord del
Director General de l’ACA d’extinció dels efectes del conveni.
Sra. Alcaldessa: es fa signar un conveni, la veritat es que la zona recreativa la demanen molts veïns, l’ACA
ens va dir que el conveni era il·legal, que les obres a finançar eren les de sota terra però sobre terra no, ens
sap molt de greu, son diners de tots però és la nostra obligació defensar-ho.
Sr. Menéndez: esperamos que sea un éxito el contencioso. Recordar que des de siempre hemos dicho que es
un gran despilfarro de dinero público, insostenible, construido en el cauce de una riera, con riesgo de
inundabilidad por el POUM, su mantenimiento será insostenible, coste inasumible por inundaciones,
sanitariamente es de riesgo su utilización, se han inundado por las aguas residuales municipales.
Sra. Alcaldessa: cada setmana per JGL aprovem deixar-la, és un èxit. Penseu que el projecte es va presentar
a l’ACA, i aquesta a posteriori va signar el conveni.
Sr. Santalla: muchas gente no sabe como flotan las compresas, condones y las mierdas y qué tratamiento se
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ha hecho a la tierra por donde flotaba todo eso? El niño come tierra y come lo que come.
Sra. Alcaldessa: cada setmana passa l’equip de manteniment per netejar-ho, la veritat, ens creiem als usuaris
més que a vosaltres.
Sra. Acosta: estabais en contra del vallado del campo de fútbol, pero ahora no hay jeringuillas. Estáis en
contra de todo, pero como estaba todo antes? Y ahora?.

10. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern que alhora contenen les resolucions/decrets d’Alcaldia de:
•
•

1, 8, 15, 22 i 28 de març de 2012.
4, 12, 19 i 26 d’abril de 2012.

S’han donat compte.

11. PRECS I PREGUNTES.

1.- Sr. Menéndez: hay preguntas pendientes, contéstenlas.
2.- Sr. Menéndez: donde están los dineros del Patrimonio Municipal del Suelo?
Sr. Coll: no ens varem acollir al pla d’ajust perquè hem pogut pagar totes les factures pendents. Estan els
diners, estem al dia.
3.- Sr. Menéndez: bonificació de la brossa.
Sra. Fernández: a tothom es bonificarà el 40%, l’ordenança permet bonificar fins al 100% i la Junta de Govern
Local ha decidit bonificar el 40%. Havies bonificat a gent amb un 100% sense límit temporal.
Llegeix l’acord e la Junta de Govern Local de data 16 de novembre de 2011:
Atès que l’art. cinquè de la ordenança núm. 13 que regula la taxa per recollida de escombraries estableix que “Gaudiran
d'exempció fins al 100% subjectiva aquells contribuents que la unitat familiar obtingui uns ingressos anuals inferiors als que
corresponguin al salari mínim interprofessional sempre que obtinguin l’informe favorable dels serveis socials municipals i l’acord
de la Comissió de govern. És tindran en compte els bens patrimonials”.
Atès que estableix un percentatge de fins al 100% però deixa marge per establir aquell que l’equip de Govern estimi oportú.
En ares al principi de legalitat, seguretat jurídica i igualtat, s’estima convenient adoptar un acord d’establiment genèric d’una
bonificació aplicable del 40%.

4.- Sr. Menéndez: en el Presupuesto de la Generalitat aparece consignados unos dineros para el logis, saben
algo?
5.- Sr. Menéndez: entran facturas del 2009 justificando gastos de pozos de Banyeres, esto es una factura en
el cajón?
Sr. Guasch: son factures que l’Ajuntament de Llorenç ha aportat ara, de despeses assumides per ells però que
per conveni les hem de pagar nosaltres.
Sr. Menéndez: pues esto mismo puede haber pasado con esas facturas en el cajón que decíais. Desconfianza
en la gestión económica.
Sr. Coll: no, tú tenías 300.000 euros en el cajón.
Sr. Menéndez: la regidora en su momento no lo dijo.
Sra. Alcaldessa: deies que tenies tants diners i tot estava molt deixat, les instal·lacions estaven molt
malament. Me’n alegro de tots els diners que tenies però no feies manteniment, tenim la desgracia de no tenir
tants diners però el poble esta molt millor mantingut.
Sr. Merino: has depreciado a un regidor por no estar en esa legislatura.
6.- Sr. Inglada: a la festa dels Tres Tombs i havia un regidor fent cafès, era benefici per l’ajuntament o per
benefici propi? Quina falta d’ètica, exercies un negoci privat.
Sr. Merino: la organización dels Tres Tombs me lo pidió, el pan no es de mi panadería. A mi no me contrata el
Ayuntamiento, me pidieron que les vendiera producto, también me lo pidieron en Lletger. En este pueblo puedo
hacer con mi negocio todo menos ser contratado por el Ayuntamiento.
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7.- Sr. Inglada; conveni que s’ha signat per la retirada d’olis quan tenim conveni amb Humana?
Sr. Merino: los contenedores son gratuitos.
Sr. Inglada: els diners van a Madrid i Marroc, quan tenim un servei d’Humana que genera diners i els posa
aquí en medi ambient, o Roba Amiga, ja hi ha per la roba, l’oli està dins dels contracte d’ECOBP.
Sr. Merino: me informaré mejor.
8.- Sr. Menéndez: Aguas residuales en Boscos, zona sur del restaurante, foco de olores e infecciones.
Sr. Guasch. Se ha pedido un informe a Diputación para clausurar el colector, se está mirando si las cotas dan
para evacuar por delante, todos tienen un ramal par que conecten.
9.- Sr. Menéndez: vallado del Pujolet en mal estado.
Sr. Guasch: no podemos evitar vandalismo, anclaremos las mesas en el suelo. El extintor se ha recogido, la
empresa del depósito de gas ha repuesto el extintor, la valla está pendiente.
10.- Sr. Menéndez: como se va actuar sobre los servicios de Casa Roja?
Sra. Alcaldessa: han demanat diners per reparar la pavimentació, que puja 6.000 euros.
Sr. Santalla: se va a pagar?
Sra. Alcaldessa: l’associació de veïns ho ha demanat.
Sr. Coll: com s’ha fet fins ara.
Sr. Menéndez: no esta constituida la Entitat Urbanística de Conservació de Casa Roja, quien será responsable
de los daños derivados de los servicios? Las prioridades como se van a marcar?
Sr. Coll: l’electre va a càrrec de l’associació de veïns.
Sr. Menéndez: que el secretario emita informe.
Sr. Coll. M’estranya que acceptessis la Entitat Urbanística de Conservació de Casa Roja quan aquesta ni existia.
Sr. Menéndez: antes de que yo estuviera aquí ya existía la la Entitat Urbanística de Conservació de Casa Roja.
11.- Sr. Inglada: Boscos, com està aquest tema?
Sra. Alcaldessa: els propietaris que van impugnar han denegat l’aprofitament, volen que s’executi la
sentència. Han d’entrar a la nova reparcel·lació.
Sr. Merino: se están valorando las parcelas que han de entrar.
Sr. Inglada: pregunta al secretari com es valoraran els terrenys.
Secretari: l’equip extern contractat al efecte està treballant en aquesta qüestió, sense poder informar més al
respecte, fins que no disposem de la documentació.
12.- Sr. Menéndez: como puede ser que la programación de la Escola Bressol del 2011-2012 se apruebe
ahora.
Sra. Alcaldessa: perquè no ho havien presentat, està dins del curs.
13.- Sr. Menéndez: cuanto móviles tiene contratados?
Sr. Guasch: vint i dos.
14.- Sr. Santalla: en la calle La Granja se han quitado parterres, vuelve a estar ajardinado, han crecido las
hiervas. El hotel entidades sigue conectado al alumbrado público. El cable pasa por encima de las colchonetas.
Que mal está la torre de guaita.
Sra. Alcaldessa: estava mal construït, estem arreglant tot el que estava malament. La torres està molt bé,
varem fer una visita.
Sr. Acosta: ahora tenemos baloncesto, patinaje, fútbol, taekondo, rocodromo, lo fácil es abandonarlo todo,
como hacíais vosotros que todo estaba hecho un desastre, abandonado.
Sr. Alcaldessa: vas contra direcció per camí de vila en bicicleta.
Sr. santalla: vostè i gent que treballa per vostè si que van en contra direcció.
............................................................................................................................................................
Diligència del secretari: Atès l’art 228.2 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals
2568/1986, l’Alcaldessa una vegada tancada la sessió obre un torn de preguntes plantejades per la plataforma
en contra del tancament del CAP de l’Arboç.
............................................................................................................................................................
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.15 hores, donant fe de tot allò, jo
el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 17 de maig de 2012.
Alcaldessa
Núria Figueras Tuset

secretari- interventor
Joan Manel Ferrera
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