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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 17 DE MARÇ DE 2011. 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 17 de març de 2011, 
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 Sr. José María Acosta Fajardo,  
2 Sr. Lluís Inglada Jané,  
3 Sr. Joan Coll Moleo. 
4 Sr. Salvador Solé Alegret,  
5 Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto. 
6 Sr. Luis F. Suárez López. 
7 Sra. Catalina Pérez Garcia. 
8 Sr. Jorge Santalla Montes. 
9 Sra. Esmeralda Sala Martínez,  
10 Sr. Avelino Menéndez Suárez, 
 

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat 
oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
 
Abans d’iniciar la sessió l’Alcaldessa proposa introduir un punt a l’ordre del dia que es APROVAR, SI 
S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DE BANYERES DEL PENEDÈS, C/11/041. 
 
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 sotmès la seva inclusió com a 
punt núm. 7 a votació, quedant aprovada per UNANIMITAT.  
 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE GENER 
DE 2011, C/11/002. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 10 DE 

FEBRER DE 2011, C/11/029. 
 

3. DONAR COMPTE DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINSTRATIU 
CONTRA L’ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE TARRAGONA 
DE SUSPENSIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYERES 
DEL PENEDÈS, C/09/238. 

 
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 

2/2011 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011 DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS Exp. H/11/037. 

 
5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 

FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS EXERCICI 2010.- FC/11/008. 
 

6. APROVAR LA MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA 
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CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI AL SR. JOAN MORROS JANSÀ PER TOTS 
ELS SEUS MÈRITS ACONSEGUITS DINS DEL MÓN DE LA SARDANA, C/11/056.  

 
7. APROVAR, SI S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DE 

BANYERES DEL PENEDÈS, C/11/041. Diligència del Secretari per fer constar que 
aquest punt de l’ordre del dia s’ha introduït prèvia votació de la urgència per 
majoria absoluta. 

 
8. DESPATX D’OFICI. 

 
9. PRECS I PREGUNTES 

 
........................................................................................................................................... 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 20 DE GENER 
DE 2011, C/11/002. 

 
 
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:  4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 

 
 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 10 DE 
FEBRER DE 2011, C/11/029. 

 
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:  4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 

3. DONAR COMPTE DE LA INTERPOSICIÓ DE RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 
CONTRA L’ACORD DE LA COMISSIÓ TERRITORIAL D’URBANISME DE TARRAGONA 
DE SUSPENSIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYERES 
DEL PENEDÈS, C/09/238. 

 
La junta de Govern Local, en sessió de data 30 de desembre de 2010 va acordar el següent: 
 
En data 22 de novembre de 2010 es va rebre la notificació de l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona de data 28 d’octubre de 2010 mitjançant el qual es suspèn l’aprovació 
definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal tramès per aquest Ajuntament. 
 
Atès l’art 46 de la Llei de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa 29/98, que estableix el termini 
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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 20 de gener de 2011 i que el termini per a la interposició del recurs finalitza en data 
17 de gener de 2011. 
 
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. 
 
Per tor això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat: 
 
PRIMER.- Acordar interposar recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 28 d’octubre de 2010, que acorda suspendre 
l’aprovació definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyeres del Penedès. 
 
 
SEGON.- Donar compte d’aquest acord al Ple municipal. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple: 
 
ÚNIC.- Donar compte de l’acord de la Junta de Govern Local de 30 de desembre de 2010, 
d’interposició de recurs contenciós administratiu contra l’acord de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona de data 28 d’octubre de 2010, que acorda suspendre l’aprovació 
definitiva del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Banyeres del Penedès. 
 
 
Intervencions:  
Sr. Menendez: lamenta que no se nos hayan informado antes, dado que el acuerdo es de 
diciembre. Es el camino de no ir a ninguna parte, mas gestiones, mas tiempo, es una actuación 
incoherente, mas gastos.  Ustedes han bloqueado el urbanismo de Banyeres, mientras, hoy nadie 
puede edificar en Banyeres para realizar actividades económicas. Lo han ocultado todo. Solicitamos 
la resolución de urbanismo, y se nos ha dado hace tres días. 
 
Sra. Alcaldessa: com sempre, alarmisme, es va aprovar per junta de govern de la que s’ha donat 
compte al Ple. Si vol vindre una empresa es pot instal·lar al Poet. No entenc l’alarmisme, i poca 
transparència, mai la oposició ha tingut el tracte que té ara, abans l’oposició no tenim res. Potser 
perquè s’apropen les eleccions. Si hem fet aquest recurs es perquè la CTUT no ha estat a l’alçada. 
Tan de bo les empreses vulguin venir, el problema es la situació econòmica que patim. 
 
Sr. Menendez: la Junta de Govern es la competente, pero han pasado dos plenos y no han dado 
cuenta. El Poet no tiene agua, no tiene ningún servicio.  
 
Sr. Solé: el agua del Poet es competència de la junta de compensación, no del Ayuntamiento.  
 
Sr. Menéndez: pero el Ayuntamiento tiene que tirar el Poet adelante. 
 
Sr. Inglada: l’aigua l’ha de pagar la junta de compensació, i si volen aigua la poden tenir, això no 
és cap problema, nosaltres farem tot el necessari i posarem les facilitats que calgui.  
Respecte el POUM ens estan castigant pel tema del Cim. 
 
Sra. Alcaldessa: si us plau, apagueu el telèfon Sr. Menendez i Sr. Suárez, és una falta de 
respecte. 
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Sr. Inglada: amb el Poum que varem retirar i modificar estaríem amb el mateix punt, tenim les 
NNSS, l’Ajuntament no està en fals, té vigents les Normes Subsidiàries. 
 
Sr. Menéndez: en la zona de B2 no se pueden dar licencias, verdad Sr. Secretario? 
 
Sr. Secretari: demana la paraula a la Sra. Alcaldessa per poder contestar, se li atorga, contesta 
que en l’aprovació inicial del POUM es varen suspendre l’atorgament de llicències i tramitació de 
planejament derivat, però que aquesta suspensió va quedar sense efectes sense que es pugues 
tornar a suspendre segons mandat de la legislació urbanística. Per això, es poden donar llicències 
respectant les Normes Subsidiàries, a qualsevol punt del territori municipal. 
 
 
És dona compte. 
 

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 
2/2011 DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2011 DE L’ORGANISME AUTÒNOM 
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS Exp. H/11/037 

 

Antecedents  

1. Per Providència de la Presidència de data 14 de febrer de 2011 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 2/2011 del tipus suplement de crèdit.  

2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals la consignació és 
insuficient, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit, que s’ha de finançar mitjançant 
romanent de tresoreria per a despeses generals, amb subjecció a les disposicions vigents. 

 
3. El Consell Rector, en sessió ordinària de data 17 de febrer de 2011, va aprovar aquesta proposta 
de modificació de crèdit del pressupost de l’organisme autònom Fundació Pública Josep Cañas, així 
com la seva remissió a l’entitat local per a la seva tramitació i, si s’escau, aprovació. 
 
Despeses que cal finançar:  
 
1/ Suplements de crèdit: 
 
Aplicació 

pressupostàri
a 

Descripció Consignació 
inicial 

Proposta 
d'increment 

Consignació 
definitiva 

3330 63200 Condicionament mur posterior pati 
Museu 35.358,78 

 
9.749,32 

 
45.108,10 

 
1.1.1.1 TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST DE DESPESES  9.749,32 
 
Finançament que es proposa:  
 
1/ Romanent de tresoreria 
 
Concepte 
d’ingressos 

Descripció Proposta de 
consignació 

87000 
Romanent de tresoreria per a despeses 
generals 9.749,32 

 
1.1.1.2 TOTAL MODIFICACIÓ PRESSUPOST D’INGRESSOS  9.749,32  
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2.- Fonaments de dret  

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i 
als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990. 

2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de l’organisme no hi hagi 
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president/-a ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de 
crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les 
quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Correspon al Consell Rector l’aprovació de la proposta de modificació del pressupost mitjançant 
concessió de suplement de crèdit, la qual s’haurà de remetre a l’entitat local per a la seva 
tramitació i aprovació, si escau. 
 
Per tot això,  
   
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar la proposta de modificació del pressupost de la Fundació Josep Cañas 
mitjançant expedient de suplement de crèdit, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria 
per a despeses generals, per un import total de 9.749,32 euros.  

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des 
de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
Intervencions:  
 
Sr. Coll: realitza una explicació. 
 
Sra. Alcaldessa: per raons de seguretat s’ha de fer, hi ha esquerdes, es perillós. 
 
Sr. Menéndez: no se si se han motivado suficiente las razones de seguridad. Es urgente y aun no 
está hecho.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 

5. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE LA 
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS EXERCICI 2010.- FC/11/008 

 
 
En data 8 de febrer de 2011, la Presidenta va adoptar la resolució núm. D/11/004, per la qual 
s’aprova la liquidació del pressupost de l’organisme autònom Fundació Pública Josep Cañas 
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corresponent a l’exercici 2010, la qual es transcriu a continuació: 

 

En data 17 de febrer de 2011, el Consell Rector de la Fundació Josep Cañas va donar-se per 
assabentat d’aquesta resolució, la qual es transcriu a continuació: 

 
“1. ANTECEDENTS  
 
1.1 Presentada la liquidació del pressupost de l’organisme autònom Fundació Pública Josep Cañas 
corresponent a l’exercici 2010, s’ha obtingut el resultat següent: 
 
Respecte al pressupost de despeses:  
 
2.1.1.1 Exercici en curs  
Pressupost inicial 42.120,00
Modificacions 73.355,96
Pressupost definitiu 115.475,96
Obligacions reconegudes netes 69.974,98
Pagaments realitzats 61.159,31

3.- Obligacions pendents de pagament 

8.815,67
 
Exercicis tancats  

Obligacions reconegudes pendents de pagament a l'inici de l'exercici 0,00 
Baixes 0,00 
Pagaments realitzats 0,00 
Obligacions reconegudes pendents de pagament a final de l'exercici 0,00 
  

TOTAL CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT 8.815,67 
 
1.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 
 
Exercici en curs  
Pressupost inicial 42.120,00
Modificacions 73.355,96
Pressupost definitiu 115.475,96
Drets reconeguts nets 84.335,40
Recaptació neta 65.771,40
Drets pendents de cobrament 18.564,00
 
Exercicis tancats  
Drets pendents de cobrament a inici de l'exercici 4.607,00
Drets anul·lats  0,00
Recaptació 4.607,00
Drets pendents de cobrament a final de l'exercici 0,00
  
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT 18.564,00
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1.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
 
1 Drets reconeguts nets 84.335,40
2 Obligacions reconegudes netes 69.974,98
3 Resultat pressupostari (1-2) 14.360,42
4 Desviacions positives de finançament 9.300,05
5 Desviacions negatives de finançament 0,00
6 Despeses finançades amb romanents líquids de tresoreria 21.299,22

  RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (3-4+5+6) 26.359,59
 
 
1.1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 45.500,98 €. 
 
 
1.1.5. Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 

1 Fons líquids de tresoreria a final de l'exercici 294.706,42
2 Deutors pendents de cobrar a final de l'exercici 19.104,00
  De pressupost d'ingressos. Exercici corrent 18.564,00
  De pressupost d'ingressos. Pressupostos tancats 0,00
  D'altres operacions no pressupostàries 540,00
  Ingressos realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00
    
3 Creditors pendents de pagar a final de l'exercici 9.835,31
  De pressupost de despeses. Exercici corrent 8.815,67

  

4.- De pressupost de despeses. Pressupostos tancats 

0,00
  D'altres operacions no pressupostàries 1.019,64
  Pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva 0,00
    
I Romanent de tresoreria total (1+2-3) 303.975,11
II  Saldo dubtós cobrament 0,00
III Excés de finançament afectat 7.273,00
IV Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III) 296.702,11

 
1.2. D’acord amb l’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, així com la regla 
341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de tresoreria 
s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible 
recaptació. 
 
La Fundació Pública Josep Cañas només té pendent de cobrament dos subvencions, no cap 
concepte tributari, de manera que no es procedeix a realitzar dotació per dubtós cobrament. 
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1.3. Respecte a l’estabilitat pressupostària  
La Fundació Josep Cañas és estable en la seva liquidació. No obstant, l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària s’ha d’informar en termes consolidats, d’acord amb la LGEP i al seu text refós, 
aprovat pel RDL 2/2007.  
 

2. FONAMENTS DE DRET  

2.1. L’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment 
de tancament i la liquidació del pressupost. 
 
L'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei reguladora de les hisendes locals estableix el caràcter preceptiu d’aquest informe. 
 
2.2. L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost  posa de 
manifest diversos punts. 
 
Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, les 
modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions 
reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 
 
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta. 
 
2.3. L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de desembre 
• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
2.4. L’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós 
de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el 
compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, referit 
sempre a les unitats locals agregades.  
 
2.5. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la mateixa llei hauran d’elaborar, en el termini 
dels tres mesos següents a l’aprovació del pressupost en situació de desequilibri, un pla 
economicofinancer corrector a mitjà termini. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació  del  Ple de la 
corporació i tramès al Ministeri d’Hisenda perquè en faci el seguiment. 
Per tot això,  
 
RESOLC:  
 
PRIMER.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2010 de la Fundació Pública Josep 
Cañas, que figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.   
 
SEGON.- Informar-ne al Consell Rector de la Fundació i al Ple de l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès.  
   
TERCER.- Trametre una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.” 
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Intervencions:  
 
Sr. Coll: realitza una exposició.  
 
S’ha donat compte. 
 
 

6. APROVAR LA MOCIÓ PER SOL·LICITAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA LA 
CONCESSIÓ DE LA CREU DE SANT JORDI AL SR. JOAN MORROS JANSÀ PER TOTS 
ELS SEUS MÈRITS ACONSEGUITS DINS DEL MÓN DE LA SARDANA, C/11/056.  

 
Nascut a Creixell (El Tarragonès) al 1952, el Sr. Joan Morros i Jansà, fa formar part des de molt 
jove de la colla sardanista Dansaires del Penedès, del Vendrell sent avui President. 
 
A més, va participar en la creació de la Fundació del Foment Sardanista  Vendrellenc, sent a avui 
en dia President per tercera vegada.  
 
Ha organitzat multitud de esdeveniments sardanistes i culturals com ballades de sardanes, 
concursos de colles sardanistes, aplecs, cursets a les escoles, concerts de sardanes i música per la 
Cobla, exhibicions. 
 
Inclús, amb la colla Dansaires del Penedès, ha portat la Sardana per la península, com a Madrid o 
Pamplona, però també a l’estranger com París, Rússia, Roma (al Vaticà davant del Papa Joan Pau 
II) Nova York (a l’Assemblea de les Nacions Unides) Washington, l’Índia, Atenes o Tunísia entre 
d’altres. 
 
Des de 2008, és el director del programa de ràdio “La Màgia de la Sardana” que s’emet a Ràdio El 
Vendrell, Ràdio Cunit, Roda de Barà Radio, Ona la Torre, Domenys Ràdio, Ràdio l’Arboç i Ràdio 
l’Alguer (illa de Sardenya). 
 
Per tots aquest mèrits aconseguits dins del món de la sardana, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar la moció per sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la concessió de la Creu de 
Sant Jordi al Sr. Joan Morros i Jansà per tots els seus mèrits aconseguits dins del món sardanista. 
 
SEGON.- Notificar a Parlament de Catalunya i al Govern de la Generalitat. 
 
TERCER.- Notificar al Sr. Joan Morros i Jansà. 
 
Intervencions:  
 
Sra. Alcaldessa: ell està lluitant contra una malaltia molt greu, la seva colla va demanar que era 
el moment de demanar-ho.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
 

7. APROVAR, SI S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITULAR DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, C/11/041. Diligència del Secretari per fer constar que 
aquest punt de l’ordre del dia s’ha introduït prèvia votació de la urgència per 
majoria absoluta. 
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Al mes d’abril de 2011 restarà vacant el càrrec de Jutge de Pau titular. 
 

S’ha realitzat la convocatòria a què fan referència els articles 101.1 de la Llei Orgànica  6/1985, del 
Poder Judicial, i els articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau. 

 
El 1 de març de 2011 es va remet al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al BOP, l’edicte de 
la Sra. Alcaldessa, mitjançant el qual s’obre el període de presentació d’instàncies per a cobrir els 
càrrecs de Jutge de Pau titular, al Municipi de Banyeres del Penedès. 

Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 51 de 3 de març de 2011 es va publicar 
l’Edicte de la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, mitjançant el qual s’obria 
un termini de deu dies hàbils perquè les persones interessades i que reuneixin les condicions legals, 
sol·licitin ser nomenades Jutge de Pau titular, per escrit dirigit a l’Alcaldia. El termini acaba el 15 de 
març de 2011. 

 
Dins del termini es van presentar les sol·licituds de: 
 

1. Sr. Francisco Javier Ferré Boronat, de data 4 de març de 2011, RE 883. 
2. Sr. Josep Sanahuja Huguet, de data 9 de març de 2011, RE 952. 
3. Sr. Daniel Gonzalo Palau, de data 10 de març de 2011, RE 976. 
4. Sr. Pedro Asensio Saura, de data 11 de març de 2011, RE 1020. 

 
Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com substituts, aquelles persones que, tot i no 
ser llicenciades en Dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol 
del Poder Judicial, per a l’ingrés en la carrera judicial, a excepció d’impediment físic o psíquic per al 
càrrec, i que no estiguin immersos en cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes 
per a l’exercici de les funcions judicials, a excepció de l’exercici d’activitats professionals o 
mercantils (article 102 de la Llei Orgànica 6/1985 i article 13 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, 
dels Jutges de Pau). 

 

Durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al règim d’incompatibilitats i prohibicions 
que regulen els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, en els 
termes aplicables. 
 
Vistes les sol·licituds, queda acreditat que el Sr. Francisco Javier Ferré Boronat desenvolupa en 
l’actualitat i des de fa 8 anys les tasques de jutges titular de Banyeres del Penedès. 
 
Examinat el seu currículum, demostrada la seva experiència professional i atesa la declaració jurada 
de no estar incapacitada per l’exercici de les funcions pròpies dels/es jutges/esses de pau, 
regulades, entre d’altres, en l’art 303 de la Llei 6/1985 de 1 de juliol del Poder Judicial, es valora 
favorablement la idoneïtat del Sr. Francisco Javier Ferré Boronat per al desenvolupament de les 
funcions. 
 
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Proposar el nomenament del Sr. Francisco Javier Ferré Boronat, amb DNI n.º39808461-S 
domiciliat a Rambla Pujolet núm. 8 de Banyeres del Penedès, com a Jutge de Pau Titular. 

 
SEGON. Donar trasllat del present Acord a la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia 
de Catalunya. 
 
TERCER. Notificar el present acord al Sr. Francisco Javier Ferré Boronat, Sr. Josep Sanahuja 
Huguet, Sr. Daniel Gonzalo Palau i Sr. Pedro Asensio Saura. 
 
Intervencions:  
 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/11/055 02 11/11 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

Sr. Menéndez: agradecer a los que se han presentado, de forma especial a Francesc, esta actitud 
del mediador, de diálogo y de interés altruista, agradecer la dedicación y desear que continúe. 
 
Sra. Alcaldessa: estem agraïts, per això li hem arreglat unes instal·lacions perquè estigui a gust. 
Felicitats Xavier. 
 
Aplaudiments a la sala. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
següent resultat: 

� Vots a favor:  4 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS. 
 
8-DESPATX D’OFICI. 
 
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local següents: 
 

1. 4, 12, 18 i 25 de novembre de 2010. 
2. 2, 9, 16, 23 i 30 de desembre de 2010 

 
S’HA DONAT COMPTE 
 
9-PRECS I PREGUNTES 
 
1. Sr. Menéndez: enllumenat al Calaf, s’ha donat llum a un carrer on no hi ha habitatges. 
Sr. Inglada: estem perplexos, té tota la raó, és un problema de Fecsa, d’una gran empresa que 
no té  beneficis, pobrets. 
Sr. Menéndez: gracias por reconocer que es complicado trabajar con Endesa. 
 
2. Santalla: aparcament del CEIP, perquè no s’ha asfaltat l’accés?  
Sr. Solé: no s’ha asfaltat perquè és un pas, no és nostre.  
 
3. Sr. Inglada: vull contestar l’escrit que va fer la Sra. Sala, l’enllumenat de Boscos ja està, el 
tema de les erugues, l’Ajuntament pot actuar en la part pública, però no en les privades. 
Sra. Alcaldessa: abans ho gestionava l’Associació, ara desconeixem perquè no ho fa. 
 
4. Sr. Menéndez: puede explicar los titulares de la prensa sobre la actividad propuesta en la zona 
del Logis Penedès? 
Sr. Inglada: es un tema del partit ICV, no puc contestar com a Equip de Govern.  
 
 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.42 hores, donant fe de 
tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 17 de març de 2010. 
 
 
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset       Joan Manel Ferrera 
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès   Secretari 


