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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2009
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 17 de setembre
de 2009, a les 20.30 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset,
assistits per el Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es
reuneixen els Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Josep Maria Abril i Palacios
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Avelino Menéndez Suárez,
Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes
Sr. Luis F. Suárez López.
Sra. Esmeralda Sala Martínez: que s’incorpora a la sessió una vegada pressa la
posessió.
10 Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto: que s’incorpora a la sessió una vegada pressa la
posessió.
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
Acte seguit es passa a tractar el següent:
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE
DATA 16 DE JULIOL DE 2009 C/09/172.
2. ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ESMERALDA SALA
MARTINEZ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT EN SUBSTITUCIÓ
DE LA SRA. SONIA ANDRES RAMIREZ C/09/175.
3. ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SR. ALEJANDRO MUÑOZ-REJA
PRIETO DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT EN SUBSTITUCIÓ DE LA
SRA. IDA PILAR JOSEFA BERDUSAN FARRE C/09/176.
4. APROVAR, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/2009 DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 H/09/110
5. APROVAR, SI S’ESCAU, LA DELEGACIÓ DEL LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS C/09/195.
6. DESIGNAR AL SR. JORDI SANTALLA MONTES CONSELLER DEL CONSELL
RECTOR DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/09/212.
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7. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 3, 11, 18 I 25 DE JUNY DE 2009
8. PRECS I PREGUNTES.

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA DE
DATA 16 DE JULIOL DE 2009 C/09/172.
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 3 del grup PSC
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 0
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
La Sra. Alcaldessa sol·licita a la Sra. Esmeralda Sala Martínez i al Sr. Alejandro Muñoz-Reja
Prieto, asseguts al públic que prenguin seient a les cadires dels regidors.
2. ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SRA. ESMERALDA SALA
MARTINEZ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT EN SUBSTITUCIÓ
DE LA SRA. SONIA ANDRES RAMIREZ C/09/175.
En data 15 de juliol de 2009, amb registre d’entrada núm. 3361, va tenir entrada en aquesta
Corporació escrit de renuncia vàlidament signat de la Sra. Sonia Andrés Ramirez com a
Regidora d’aquesta Corporació, adscrita al grup PSC-PM.
En data 16 de juliol de 2009, el Ple de la Corporació va acordar prendre coneixement de la
renuncia de la Sra. Andrés com a Regidora d’aquesta Corporació, i comunicar a la Junta
Electoral Central a efectes de l’expedició de la credencial de la següent de la llista a les
eleccions local de 2007, la Sra. Esmeralda Sala Martínez.
En data 6 d’agost de 2009, amb núm. de registre d’entrada 3701, la Junta Electoral Central va
fer entrega de la credencial de la Sra. Esmeralda Sala Martínez.
Vist el Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Acceptar la presa de possessió de la Sra. Esmeralda Sala Martínez del càrrec de
Regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en substitució de la Sra. Sonia Andrés
Ramírez.
SEGON.- Donar possessió del càrrec segons la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979, de
5 d’abril.
El Secretari procedeix a formular la següent pregunta:
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Sra. Esmeralda Sala Martínez ¿accepteu el càrrec de Regidora de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès?
Contesta: Sí.
Sra. Esmeralda Sala Martínez ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès
amb lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com norma fonamental de l’Estat?
Contesta: Sí ho juro
El Secretari: Amb aquesta declaració de voluntat preneu possessió del càrrec i quedeu
investida Regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb totes les facultats, drets i
obligacions que un confereix l’Ordenament Jurídic.
Diligència: per fer constar que s’incorpora a la sessió.
3. ACCEPTAR LA PRESA DE POSSESSIÓ DE LA SR. ALEJANDRO MUÑOZ–REJA
PRIETO DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT EN SUBSTITUCIÓ DE LA
SRA. IDA PILAR JOSEFA BERDUSAN FARRE C/09/176.
En data 16 de juliol de 2009, amb registre d’entrada núm. 3376, va tenir entrada en aquesta
Corporació escrit de renuncia vàlidament signat de la Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farre com
a Regidora d’aquesta Corporació, adscrita al grup PSC-PM.
En data 16 de juliol de 2009, el Ple de la Corporació va acordar prendre coneixement de la
renuncia de la Sra. Berdusan com a Regidora d’aquesta Corporació, i comunicar a la Junta
Electoral Central a efectes de l’expedició de la credencial del següent de la llista a les eleccions
local de 2007, la Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
En data 6 d’agost de 2009, amb núm. de registre d’entrada 3700, la Junta Electoral Central va
fer entrega de la credencial del Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
Vist el Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Acceptar la presa de possessió del Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto del càrrec de
Regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en substitució de la Sra. Ida Pilar Josefa
Berdusan Farre
SEGON.- Donar possessió del càrrec segons la fórmula establerta al Reial Decret 707/1979, de
5 d’abril.
El Secretari procedeix a formular la següent pregunta:
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto ¿accepteu el càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Banyeres
del Penedès?
Contesta: Sí.
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Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir
fidelment les obligacions del càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb
lleialtat al Rei, i guardar i fer guardar la Constitució, com norma fonamental de l’Estat?
Contesta: Sí ho prometo.
El Secretari: Amb aquesta declaració de voluntat preneu possessió del càrrec i quedeu investit
Regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, amb totes les facultats, drets i obligacions
que un confereix l’Ordenament Jurídic.
Diligència: per fer constar que s’incorpora a la sessió.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: Dóna la benvinguda als dos nous Regidors.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 6/09 DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 Exp. H/09/110
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2009, s’ha incoat l’expedient per
modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a les
quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar
l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant majors i
nous ingressos sobre els previstos inicialment al pressupost i anul·lacions o baixes dels crèdits
de partides de despeses, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:

1/ Suplements de crèdit:
Consignació
inicial

Suplements de crèdit
5110 14100

Suplement

9.608,23

3140 16000

Altre personal
Seguretat social

1110 23300

Indemnitzacions òrgans de govern

4630 62505

Climatització

Consignació
definitiva
17.843,85

178.882,71

8.235,62
3.067,04

181.949,75

36.030,00

940,00

36.970,00

1.000,00

7.348,52

8.348,52

19.591,18

2/ Crèdits extraordinaris:

Crèdits extraordinaris

Proposta de
consignació

5110 62708

Urbanització de la rotonda de Lletger

48.384,00

4321 62706

Arranjament i millora del Parc Infantil de les Masies de St Miquel

27.298,10
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75.682,10

Total altes crèdits :

95.273,28

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos:

01 39905

Import

Nous ingressos
Retorn cànon CCBP deposició de residus

7.640,30
7.640,30

2/ Majors ingressos:

01 42000

Majors ingressos
Participació tributs de l'Estat

Consignació inicial

Import

465.927,92

Consignació definitiva

30.748,98
30.748,98

496.676,90

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Baixes de crèdits en l'estat de despeses
4523 62201

Pavelló polisportiu

Import
pressupostat
275.937,20

Proposta a la
baixa

Crèdit
definitiu

56.884,00 219.053,20
56.884,00

Total finançament

95.273,28

3. El secretari interventor ha emès informes favorables.
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 RD 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 la corporació
no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president 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 recaptats 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.
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3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per
majoria simple.
Per tant, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 6/2009, en
els termes detallats a la part antecedent, per un import de 95.273,28 €, que cal finançar
mitjançant majors i nous ingressos sobre els previstos inicialment i anul·lacions o baixes dels
crèdits de partides de despeses del pressupost vigent de la corporació.
.
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:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
1. Suplementem la partida d’altre personal perquè s’ha considerat oportú contractar dues
persones durant tres mesos, per portar a terme una sèrie de treballs de manteniment
que, per una banda ens estalviarem de donar-ho a empreses externes i d’altra banda
creem llocs de treball en aquests moments difícils.
2. incrementem la partida d’indemnitzacions als òrgans de govern per donar cabuda als
dos nous regidors del PSC d’aquí a final d’any. Als quals els hi donem una cordial
benvinguda.
3. L’apartat de climatització s’ha fet al Centre Cívic que era molt necessari.
4. També tenim dos crèdits extraordinaris per un total de 75.682,10 euros: la urbanització
de la rotonda de Lletger i l’arranjament i millora del Parc infantil de les Masies de Sant
Miquel per un import de 48.384 i 27.298,10 euros respectivament.

Tot això s’ha dotat en part amb una regularització en la participació dels tributs de l’Estat del
2007 i que de fet és de 50.130,05 euros però que tal com ja vaig comentar en el ple passat
aquest any han rebaixat l’ajuda en un 3,5% i això suposen 19.381,07 euros que hem hagut
d’ajustar en aquesta modificació.
També hem utilitzat part del retorn del Canon del CCBP del 2006-2007 per deposició de
residus per un import de 7.640,30 euros. Queda una petira resta que s’ajustarà en una propera
modificació.
Els dos crèdits extraordinaris, s’han finançat en un 80% pel canvi de la subvenció del PAM
2004-2007 per un import de 56.880 euros i l’altre 20% amb recursos pròpis de l’ajuntament.
Aquesta subvenció, en un principi, s’havia destinat a la contrucció d’un Pavelló Poliesportiu
Polivalent junt amb una altra del PUOSC de 275.937,20 euros. Com que aquest pavelló pujava
1.262.710,16 €, la resta de 944.329,06 €, estava finançat amb la “possible” venda de la famosa
parcel.la de polígon del Poet , aquella que abans es podia vendre i ara no… ves per on!. Els
temps han canviat i l’equip de govern ha considerat que hi ha altres obres més prioritàries pel
nostre municipi i el que no podem fer és endeutar-nos per aquest import. Per tant s’han fet els
tràmits oportuns per canviar la destinació de les dues subvencions per tal de no perdre-les
Sr. Menéndez: Cal dir que l’Estat ha aportat un 25% més del previst, és important per tant el
seu esforç. A més, mitjançant el Fondo Estatal de Inversiones Locales (FEIL) ha fet entrega de
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476.000 euros.
Respecte la rotonda de Lletger, desconeixem quant costarà la figuera del Sr. Cañas. Existeix
una falta de previsió, doncs la carretera es va executar fa poc i ara caldrà retirar la farola, fer
rases etc..No es va dialogar amb la Diputació.
Respecte el parc infantil de les Masies, benvingut sigui, però el romanent per aquest concepte
que es va destinar a una altre partida i resulta que ara s’ha de modificar el pressupost per això.
Respecte la el projecte del PAV 2, ara costa tres vegades més que la sala polivalent que
volíem executar, ens donaran subvenció? De quin import? La resta l’haurem de pagar
nosaltres, a més dels costos de l’explotació.
Sra. Alcaldessa: Recordo que el Consell Català de l’Esport va riure quan van veure el projecte
d’una sala polivalent, era massa petita.
Sr. Santalla: La sala polivalent abans era una macro obra i ara es queda petit?
Sr. Abril: Vaig anar al Consell Català de l’Esport amb el Secretari i ens van dir que aquesta
sala polivalent no interessava al municipi per qüestions de població, quedava massa petit, i en
un quants anys quedaria obsolet.
Sra. Alcaldessa: el projecte del PAV2 ha estat guiat pel Consell Català de l’Esport.
Sr. Inglada: no entenc com pots (Sr. Menéndez) defensar tant la aportació de l’Estat al
municipi quan tant la Federació com la Associació de Municipis estan en contra, el model de
finançament està obsolet, hauríem de cobrar molt més.
Respecte la rotonda, no hi ha falta de previsió, la farola es va haver de posar al mig tot i que
nosaltres no volíem, per una qüestió de litigi amb els propietaris lindants, la rotonda es va
entregar sense adequar perquè ja varem quedar que ho faríem nosaltres, tal i com ho estem
fent, a més tenim aigua.
Sr. Menéndez: no estem tractant el poliesportiu, nosaltres varem defensar fer un PAV2, però el
Consell Català de l’Esport va considerar que per població no ens tocava.
Que molesta que governi el PSOE a l’Estat? Amb el tripartit els ingressos han augmentat.
Sra. Ribosa: la participació s’ha rebaixat un 3,5% perquè s’ha rebaixat la recaptació estatal.
Sr. Menéndez: al 2009 van donar 50.000 euros del pressupost del 2007. El global ha pujat
respecte el previst en un 25%.
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 i 2 grup ICV .
 Vots en contra: 5 del grup PSC.
 Abstencions: 0
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
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5. APROVAR, SI S’ESCAU, LA DELEGACIÓ DEL LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
D'INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS C/09/195.
El Consell Comarcal del Baix Penedès, presta des de l'any 2007 el Servei d'Informació i Atenció
a la Dona als ajuntaments de menys de 20.000 habitants, en el marc de la delegació de
competències en matèria de Serveis Socials, en l'interès d'anar ampliant serveis i tenint en
compte els eixos del "Pla d'acció i desenvolupament de les polítiques de dones de la
Generalitat" i del Pla d'igualtat d'oportunitats del Consell Comarcal del Baix Penedès, redactat
l'any 2006.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista, dóna una
nova dimensió a aquest servei, al qual descriu com serveis d'informació, assessorament,
primera atenció i acompanyament, si escau, amb relació a l'exercici dels drets de les dones en
tots els àmbits relacionats amb llur vida laboral, social, personal i familiar, que s'han de
coordinar amb els serveis d'atenció especialitzada i han de dinamitzar i impulsar la coordinació i
la col·laboració amb tots els agents comunitaris, especialment amb els grups i les
organitzacions de dones.
Així mateix, l'art. 64 de l'esmentada llei estableix que els municipis tenen la competència per a
crear, programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones. Altrament,
l'art. 83.2 disposa que els municipis amb una població inferior a 20.000 habitants poden delegar
les competències atorgades per aquesta llei a una mancomunitat de municipis o a altres ens
locals.
El Consell Comarcal del Baix Penedès i l’Institut Català de les Dones, en data 9 de juliol, van
signar el Contracte Programa 2009-2010 per a la coordinació, cooperació i col·laboració entre,
en matèria de serveis d’informació i atenció a les dones, l'objecte del qual és articular els
mecanismes de coordinació, cooperació i col·laboració per tal d’establir els eixos estratègics i
els objectius generals, les actuacions, els mecanismes d’avaluació i el sistema de finançament
que permetin obtenir una millor eficiència i eficàcia en la gestió dels serveis d’informació i
atenció a les dones per als anys 2009 i 2010.
L'art. 25 del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la
Llei de l'organització comarcal de Catalunya, regula que correspon a la comarca l'exercici de
les competències que li deleguin o li encarreguin, entre d'altres, l'Administració de la Generalitat
i els municipis. D'altra banda, l'art. 26 de la mateixa Llei disposa que els consells comarcals
han de vetllar perquè, en els municipis del seu àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells
de qualitat homogenis, els serveis, les activitats i les prestacions que són de competència local.
El Consell d'Alcaldes de la comarca, en sessió de 28 de juliol de 2009 va informar
preceptivament la creació d'aquest servei, com a servei comarcal i diferenciat, segregat dels
serveis socials d'atenció primària on fins a l'actualitat s'han vingut atenent les ciutadanes que
precisaven d'aquest servei.
Per tot l'anterior, es proposa al Ple l'adopció dels següents
PRIMER.- Delegar la competència de la prestació del Servei d'Informació i Atenció a la Dona al
Consell Comarcal del Baix Penedès.
SEGON.- Autoritzar l'alcaldessa, Sra. Núria Figueras Tuset, per a la signatura dels documents
administratius necessaris per formalitzar i executar aquests acords.
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TERCER.- Publicar aquesta delegació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona. S'encomana
al Consell Comarcal la publicació, que es farà de manera conjunta amb la resta de municipis que
s’integrin al servei comarcal.
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.

6. DESIGNAR AL SR. JORDI SANTALLA MONTES CONSELLER DEL CONSELL
RECTOR DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS C/09/212.
Atesa la renuncia de la Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan com a Regidora i com a consellera del
Consell Rector de la Fundació Josep Cañas, mitjançant escrit amb núm. d’entrada 3376 de 16
de juliol de 2009
Atès que el Ple Municipal en data 16 de juliol de 2009, va prendre coneixement de la renuncia.
Atès l’art 9 dels Estatuts de la Fundació Josep Cañas que estableix que cada grup municipal
estarà representat per un Conseller al Consell Rector de la Fundació.
Atès la sol·licitud presentada pel grup socialista en data 4 de setembre de 2009 amb registre
d’entrada núm. 4056 proposant al Regidor Sr. Jordi Santalla Montes com a Conseller del
Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas.
Atès l’art 9 dels Estatuts de la Fundació Josep Cañas que estableix que els Consellers seran
designats pel Ple de la Corporació.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Designar al Regidor Sr. Jordi Santalla Montes Conseller en representació del Grup
polític PSC al Consell Rector de l’Organisme Autònom Fundació Josep Cañas.
SEGON.- Notificar el present acord al Sr. Jordi Santalla Montes
TERCER.- Notificar el present acord a la Fundació Josep Cañas.
Intervencions:
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Sr. Inglada: Sr. Santalla vostè no ha demostrat gaire sensibilitat per l’obra del Sr. Cañas, un
dia em vas dir que no anaves al museu a perdre el temps, per això ens ha sorprès molt la
decisió de que fossis tú el representat al Consell Rector.
Els conseller del Consell Rector han de tenir una especial sensibilitat per l’obra del Sr. Cañas i
tu no l’has demostrat. Jo no estic d’acord amb la teva designació però votaré a favor. Els
estatuts obliguen a fer votacions.
Sr. Menéndez: el Sr. Santalla tenia interès. Varem pensar que “podria donar molt joc” la seva
experiència en obres per poder tractar les obres del Museu Cal Fonatillas. No s’ha de
confondre el Museu amb un altre acte.
Sra. Alcaldessa: sabem que al Sr. Santalla no li agrada gaire tot el que envolta l’obra del
Cañas, però benvingut siguis i esperem que al final del mandat et sensibilitzis i t’estimis més la
seva obra.
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 grup ICV i 5 del grup PSC.
Vots en contra: 0.
Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
9. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE DATA 3, 11, 18 I 25 DE JUNY DE 2009
Es dona compte de les actes de la Junta de Govern de data:
o 3 de juny de 2009.
o 11 de juny de 2009.
o 18 de juny de 2009.
o 25 de juny de 2009.
o 2 de juliol de 2009.
o 9 de juliol de 2009.
10. PRECS I PREGUNTES.

10.1.
Sr. Suárez: Quina és la situació a l’Escola Bressol? Hem vist que hi ha dos cartes de dos
advocades contra la direcció de l’escola bressol, un acomiadament improcedent i un altre
pactat.
Sra. Alcaldessa: És una qüestió de diferències entre la direcció i dos professionals, van tenir
problemes i van marxar. Ara hi ha pau i esperem que duri.
Sr. Abril: vaig tenir una reunió per calmar els ànims, va acabar bé però desprès es va tornar a
complicar la relació. Hi havia un problema de metodologia, la direcció anava per un camí i les
dos professionals per un altre.
Sr. Menéndez: quan alumnes hi hauran?
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Sra. Alcaldessa: no hem renovat a una auxiliar perquè hi hauran menys nens de un a dos
anys.
10.2.
Sr. Menéndez: S’ha contractat la neteja de Boscos ara que ha passat a l’Ajuntament?
Sra. Alcaldessa: sí, també s’ocupen de regar-ho.
10.3.
Sr. Menéndez: quanta gent ha presentat el seu currículum? I perquè es registren?
Sra. Alcaldessa: no disposo d’aquesta dada ara mateix, serà informat al respecte. Es registren
perquè tot document que entra a l’Ajuntament ha d’anar registrat.
10.4.
Sr. Manéndez: Hi ha hagut queixes pels olors de la depuradora de Llorenç? A mi m’han arribat
queixes.
Sr. Inglada: no tenim notícies.
____________________________________________________________________________
Sr. Abril: Vull dir que aquestes seran les meves últimes paraules en un ple, que sapigueu que
no existeix cap crisis de govern sinó simplement que no tinc temps per fer tots els projectes que
m’han ofert i que com no podria atendre correctament les meves funcions he decidit deixar de
ser Regidor.
L’experiència a l’alcaldia ha estat preciosa. La gent que es dedica a la política ha de sortir
perdent econòmica i personalment per atendre les necessitats col·lectives, com fer un
aparcament a les escoles o eixamplar l’Avda. Marta Mata.
Ha estat una experiència fabulosa, dono les gràcies a tots els regidors, al Salvador, a la
Conxita, al Josep Maria Acosta, al Jordi Santalla, al Luís Suárez, a la Núria Figueras, al Jutge
de Pau, al Lluis Inglada, al Jordi Palau i a l’actual Secretari, a l’Avelino, a la Sonia Andrés i a la
Ida Pilar.
Us desitjo el millor, gràcies per la vostra col·laboració. Visca Banyeres i Visca Catalunya.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21:30 hores, donant
fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 17 de setembre de 2009

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari

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

