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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 18 DE MARÇ DE 2010.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 18 de març de
2010, a les 20:00 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
10

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Avelino Menéndez Suárez,
Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes,
Sra. Esmeralda Sala Martínez,
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.
Sr. Luis F. Suárez López.
Sra. Catalina Pérez Garcia.

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
Diligència del Secretari: Per fer constar que abans del inici de la sessió, la Sra. Alcaldessa
proposa fer un minut de silenci en memòria del Sr. Raimon Aragonès i Casals, Enginyer
municipal que va perdre la vida el dia 20 de febrer de 2010.
Els assistents s’aixequen, es fa un minut de silenci.
Acte seguit es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 DE
GENER DE 2010 C/10/005.
2. APROVAR, SI S’ESCAU, REVOCAR LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA I LA RECAPTACIÓ
EN
PERÍODE
VOLUNTARI
DE
L’IMPOST SOBRE
CONSTRUCCIONS,
INSTAL·LACIONS I OBRES C/10/041.
3. APROVAR, SI S’ESCAU, RATIFICAR EL DECRET D/10/018 DE NOMENAMENT
DE LA SRA. MARIA BEATRIZ BLASON BERDASCO COM A SUBSTITUTA DE LA
SRA. MARIA CAÑAS GUASCH COM A ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL
DEL MUNICICPI DE BANYERES DEL PENEDÈS C/10/078.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PERQUÈ LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI IMPLANTI ELS ESTUDIS DE GRAU D’INFERMERIA A BELLVEI
C/09/250.
5. APROVAR EL RECONEIXEMENT I HOMENATGE A LA VEÏNA DE BANYERES DEL
PENEDÈS MARIA DEL ROSER FIGUERAS SANAHUJA CC/10/030.
6. DESPATX D’OFICI.
7. PRECS I PREGUNTES
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 DE
GENER DE 2010 C/10/005.

Intervencions:
Sr. Menéndez: vol precisar que en la seva intervenció del tercer punt de l’ordre del dia de la
sessió de data 21 de gener de 2010, pàg. 5/12 de l’acta el següent: que va ser ell qui va
enviar a publicar la informació.

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 el grup PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT

2. APROVAR REVOCAR LA GESTIÓ TRIBUTÀRIA I LA RECAPTACIÓ EN PERÍODE
VOLUNTARI DE L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I
OBRES C/10/041.

La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, (en endavant LRBRL), en
el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència d’assistència i cooperació
jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei
30/1992, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu
comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les
administracions públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que
altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències.
L’article 13.6 de la LRJAP-PAC estableix que la delegació serà revocable en qualsevol
moment per l’òrgan que l’hagi conferit.
En data 15 de juny de 2004 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats de
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona,
l’abast del qual es detallava en el seu annex.
En data 18 de desembre de 2003, el ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès va
adoptar l’acord de delegació de la gestió tributària la recaptació en període voluntari i en
període executiu i la inspecció, si s’escau de la Impost obres construccions, instal·lacions i
obres, delegació que es va acceptar pel Ple de la Diputació de Tarragona en data 13 de
febrer de 2004.
Es considera necessari revocar la delegació de les facultats de gestió tributaria i de la
recaptació en període voluntari de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres, i
aprovar un nou annex al conveni regulador abans esmentat, en el qual no figuri la delegació
objecte de revocació.
Atès l’article 47.1 de la LRBRL amb la redacció donada per la Llei 57/2003.
Per tot això, es proposa al Ple:
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PRIMER.- Revocar la delegació de les facultats indicades a continuació, la titularitat de les
quals pertany a aquest Ajuntament de conformitat amb l’establert a l’article 106.3 de la
LRBRL i l’article 4 de la LRJAP-PAC.
1. Revocació de la gestió tributària i la recaptació en període voluntari de l’Impost sobre
construccions, instal.lacions i obres, delegació adoptada per acord del ple municipal
del 18 de desembre de 2003.
SEGON.- Aprovar, i incorporar al present acord com a annex 1, l’annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos
a favor de la Diputació de Tarragona.
TERCER.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona.
QUART Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el previst a l’article 13.3 de la LRJAP-PAC.
CINQUÈ.- Facultar a la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per la
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per l’execució o desenvolupament
del present acord.

ANNEX 1
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ,
LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA
APARTAT 1
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

b)
c)
d)
e)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en
els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica
de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió dels tributs locals.

APARTAT 2
Delegació de la gestió de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

b)
c)
d)

La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes cobratòries en
els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició pública, així com la pràctica
de liquidacions d’ingrés directe.
La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions.
La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria de gestió dels
ingressos delegats.
La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats.
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e)
f)
g)

La recaptació de les altes en l’impost, practicades per autoliquidació.
La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

APARTAT 3
Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu, i la inspecció, si s’escau, dels
ingressos de dret públic següents:
-

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES
IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES
IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA
IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA
TAXES I PREUS PÚBLICS
CONTRIBUCIONS ESPECIALS
QUOTES D’URBANITZACIÓ

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

g)
h)
i)

La determinació dels períodes de pagament voluntari.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació d’ajornaments i
fraccionaments de pagament.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts
L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin impagats
en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constrenyiment
La liquidació d’interessos de demora.
La inspecció i comprovació.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació i inspecció dels
ingressos de dret públic.

APARTAT 4
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic:
-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
TAXES I PREUS PÚBLICS
QUOTES DE CONSERVACIÓ
MULTES I SANCIONS
EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que resultin impagats
en període voluntari, així com l’exercici de les funcions pròpies del procediment
administratiu de constreyiment.
L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de pagament.
La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de demora i
costes.
La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament.
La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en l’exercici de les
facultats delegades.
La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts.
La inspecció i comprovació.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació executiva dels
ingressos de dret públic.

APARTAT 5
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents:
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-

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS INSTAL·LACIONS I OBRES

El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)

b)
c)
d)

e)
f)
g)

La comprovació i investigació, consistents en la confecció de comunicacions, diligències i
actes, emissió de propostes de regularització de la situació tributària i resolució dels
expedients de regularització.
L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició motivada dels
altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans municipals competents.
La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats.
L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-Gestió d’Ingressos,
altres departaments de l’organisme o els òrgans municipals es sol.licitin aquestes
actuacions.
La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària.
La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes dictats per
l’Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos.
Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció dels ingressos
de dret públic.

APARTAT 6
Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant de l’Agència Catalana de l’aigua de les
quotes corresponents al cànon de l’agua.
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents:
a)
b)
c)
d)

Confecció de les corresponents declaracions a presentar davant l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Presentació davant l’Agencia Catalana de l’Aigua de les corresponents declaracions.
Liquidació a l’Agència Catalana de l’Aigua de les quantitats resultants de les declaracions.
Representació davant l’Agència Catalana de l’Aigua en la revisió dels actes administratius
resultants de les declaracions del cànon de l’aigua.

Intervencions:
Sr. Menendez: ustedes son responsables de organizar las tareas, ustedes gestionan
administrativamente el Ayuntamiento y por tanto nos abstendremos.
Sra. Ribosa: estem adequant a la realitat, des de fa molt de temps l’Ajuntament està fent
les liquidacions en voluntària i per no tenir problemes perquè en realitat esta delegat a BASE
em preferit regularitzar-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 i 2 del grup ICV.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 5 del grup PSC.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA

3. APROVAR RATIFICAR EL DECRET D/10/018 DE NOMENAMENT DE LA SRA.
MARIA BEATRIZ BLASON BERDASCO COM A SUBSTITUTA DE LA SRA. MARIA
CAÑAS GUASCH COM A ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL DEL MUNICICPI
DE BANYERES DEL PENEDÈS C/10/078.

En data 2 de febrer de 2010, l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset va dictar el Decret
D/10/018 mitjançant el qual es nomenava a la Sra. Maria Beatriz Blason Berdasco com a
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substituta de la Sra. Maria Cañas Guasch com a encarregada del Registre Civil del Municipi
de Banyeres del Penedès, que tot seguit es transcriu:
Atès que la Sra. Maria Cañas Guasch, actualment encarregada del Registre Civil del municipi
de Banyeres del Penedès, ha causat baixa per malaltia en data 8 de febrer de 2010 i
posteriorment causarà baixa per maternitat.
Atès la necessitat de què el seu lloc sigui ocupat de forma urgent per una altra persona, per
tractar-se d’un servei essencial, es considera convenient el nomenament de la Sra. Maria
Beatriz Blason Berdasco, treballadora d’aquest Ajuntament, com a encarregada del Registre
Civil d’aquest municipi.
Per tot això,
RESOLC
Primer.- Acordar el nomenament de la Sra. Maria Beatriz Blason Berdasco com a substituta
de la Sra. Maria Cañas Guasch com a encarregada del Registre Civil del municipi de Banyeres
del Penedès.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Justícia de Barcelona, al Sr. Jutge
de Pau i al Sr. Jutge de Pau substitut.
Tercer.- Elevar aquest acord al Ple de la corporació per a la seva ratificació.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Ratificar el Decret D/10/018 i per tant ratificar el nomenament de la Sra. Maria
Beatriz Blason Berdasco com a encarregada del Registre Civil del municipi de Banyeres del
Penedès.

SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Maria Beatriz Blason Berdasco, al Departament
de Justícia de la Generalitat de Catalunya i al Jutjat de Pau de Banyeres del Penedès.
Intervencions.
Sra. Alcaldessa: felicita a la Maria i al pare de la Txell. La Maria està de baixa maternal i les
tasques les asumeix la Beatriz Blason.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:

Vots a favor: 5 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ PERQUÈ LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI IMPLANTI ELS ESTUDIS DE GRAU D’INFERMERIA A BELLVEI
C/09/250.
Atesa la moció aprovada pel Ple de l’Ajuntament de Bellvei en 21 de setembre de 2009
perquè la universitat Rovira i Virgili implanti els estudis de grau d’infermeria a Bellvei així
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com la sol·licitud de donar suport si s’esqueia, segons els següents:
Antecedents.
El Consell d’Alcaldes del Baix Penedès en sessió celebrada el passat 31 de març, va conèixer
a traves dels vicerectors de la Universitat Rovira i Virgili, que aquesta institució desitja
augmentar la seva vinculació amb la comarca del Baix Penedès.
La presencia de la Universitat a la Comarca, es circumscriu actualment a l’Escola
Universitària adscrita a Relacions Laborals i que s’ubica des de fa 13 anys a l’escola de Santa
Maria del Mar, de Coma-Ruga.
La voluntat manifestada pels rectors es concreta en el repte d’endegar un projecte que
implanti els estudis universitaris de grau d’infermeria i magisteri a la comarca.
Per altra banda, l’ajuntament en sessió plenària de 23 d’octubre de 2008, recolzats per la
Xarxa Sanitària de Santa Tecla, va presentar en el tràmit d’Informació publica de
l’Avantprojecte del Pla Territorial del Camp de Tarragona, al·legacions en el sentit que
aprofitant l’existència de l’Hospital de Vendrell al límit del nostre terme i ates que es coneix
que dit equipament no te possibilitat de créixer dins el Polígon on es troba ubicat; es
qualifiquin els terrenys continguts a dit equipament i que pertanyen a Bellvei, amb la previsió
que pugui ubicar-se el Campus universitari i l’Escola d’Infermeria.
Avalava la petició documentació gràfica i explicativa del Pla funcional del Centre Sociosanitari
de l’Escola d’Infermeria, redactat per la Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Confirmar la voluntat de l’Ajuntament que un com qualificats els terrenys contigus
a l’Hospital de el Vendrell es cedeixin a la Xarxa Sanitària Santa Tecla, amb la finalitat que
juntament amb la Universitat Rovira i Virgili, s’ubiqui l’Escola Universitària d’Infermeria.
SEGON.- Posar-se a disposició de ambdues institucions per tal de col·laborar en tot el que es
precisi per portar a bon terme aquest acord.
TERCER.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Bellvei.
QUART.- Facultar a l’Alcaldessa per a la signatura de tota la documentació necessària per
donar compliment al present acord.
Intervencions:
Diligència del Secretari: Per fer constar que a petició de la Sra. Alcaldessa, aquest punt de
l’ordre del dia no es sotmetrà ni a debat ni a votació, i per tant es retira de l’ordre del dia de
la sessió plenària de data 18 de març de 2010.

5. APROVAR EL RECONEIXEMENT I HOMENATGE A LA VEÏNA DE BANYERES DEL
PENEDÈS MARIA DEL ROSER FIGUERAS SANAHUJA CC/10/030.
Donat que l’any 2009 la veïna del nostre municipi Maria del Roser Figueras Sanahuja,
integrant del Reus Deportiu, secció de patinatge, va ser subcampiona del món en la
modalitat de grups xou de patinatge artístic (medalla de plata), campionat celebrat a
Freiburg (Alemanya).
L’Ajuntament de Banyeres desitja fer-li un acte de reconeixement i d’homentage pel seu
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títol, un dia a concretar a la seu de l’Ajuntament fent-li lliurament d’un diploma pels seus
mèrits.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar el reconeixement i homenatge de la Sra. Maria del Roser Figueras
Sanahuja com a subcampiona del món en la modalitat de grups xou de patinatge artístic
(medalla de plata), campionat celebrat a Freiburg (Alemanya).

SEGON.- Notificar el present acord a la Sra Maria del Roser Figueras Sanahuja.
Intervencions:
Sr. Acosta: llegeix la proposta.
Aplaudiments a la sala.
Sra. Alcaldessa: felicita a la Sra Maria del Roser Figueras Sanahuja, i li desitja que aquest
any sigui igual o millor que el passat.

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

Vots a favor: 5 del grup CiU, 2 del grup ICV i 5 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT
6- DESPATX D’OFICI.
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern següents:
•
•
•
•
•
•
•
•

5 de novembre de 2009.
12 de novembre de 2009.
19 de novembre de 2009.
26 de novembre de 2009.
3 de desembre de 2009.
10 de desembre de 2009.
17 de desembre de 2009.
29 de desembre de 2009.

S’ha donat compte.
7- PRECS I PREGUNTES
7.1-

Sra. Alcaldessa: atenent la pregunta del Sr. Súarez al ple passat demanant el cost
d’explotació de l’escola bressol, va entrega del document amb la informació
sol·licitada.

7.2-

Sr. Menéndez: esposa textualment: “despilfarro de dinero en la emisora municipal,
primero nos acusaban que estábamos tirando el dinero público dedicándolo a la
emisora municipal. El costo era mínimo, despreciable y ustedes lo sabían, pero era
su “tarannà”. Después que era una emisora ilegal, que no disponía de papeles, vaya
acontecimiento que montaron en otro pleno. Ustedes ven que otros municipios de la
Comarca, como l’Arboç, Sant Jaume, Bellver o Cunit han hecho funcionar emisoras
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municipales. La han ocupado parcialmente dedicándola a otras actividades y ahora la
hacen funcionar sin que conste que hayan tramitado más documentos. En cuanto a
los costes, parece que ya no importan, tampoco nos consta modificación de crédito
del presupuesto municipal, pero, puede ser posible que ahora, aparte de los gastos
fijos, por llamarlos de alguna manera, ya tengan comprometidos 12.528 euros al año
(900 euros al mes más IVA) y 4.200 euros al año (300 euros al mes)? Han habilitado
el presupuesto municipal para estos gastos? Para hacer los programas se han de
desplazar a Bellver sede de Ona Dorada? En fin muchos interrogantes que les
solicitamos nos aclaren”.
Sra. Alcaldessa: la radio Banyeres s’ha posat en funcionament mitjançant un
conveni amb l’Ajuntament de Bellvei, nomes s’ha posat una antena i emetrem des de
Ràdio Bellvei. Tenim interès que funcioni i tenim la intenció de legalitzar-la. S’ha
reprès la emissió per donar publicitat a les activitats que es desenvolupen. La volem
posar en funcionament però el cost es elevat, de moment estem connectats a Radio
Bellvei.
Sra. Ribosa: ens costa 300 euros al mes i està pressupostat. La persona
responsable es la Sra. Lourdes Meroño i ho fa totalment gratis. Estem emetent des
de Ràdio Bellvei.
Sr. Solé: legalitzar-la costa uns 18.000 euros, respecte el local, ara està allà al
costat el Jutjat de Pau i els Serveis Socials.
7.3-

Sr. Menéndez: esposa textualment: “respecto al portada de agua al Priorat, al final
después de no sabemos cuantos meses que la obra esta adjudicada, la obra se inició.
Nos pueden informar de los motivos de la demora del inicio de la ejecución? Está
todo resuelto para que no haya nuevos obstáculos que demoren su ejecución?
Cuando llegue al fin al Priorat, cuento tiempo habrá que esperar para que éste
núcleo se beneficie de la llegada del agua de Banyeres? Para cuando prevén ustedes
que el Priorat podrá utilizar el agua de Banyeres? Ya se lo habíamos planteado en
algún pleno”.
Sr. Inglada: els motius els has de conèixer, s’ha demorat perquè s’havia de
modificar el projecte per fer passar la canalització per sota de l’autopista AP-7, a més
s’han hagut de constituir els drets de pas. Hem tingut sort perquè la empresa ha
mantingut els preus.
Sr. Solé: podran disposar de l’aigua a l’estiu.
Sr. Inglada: esperem que arribi a l’estiu, farem tot el possible, esperem que no hi
hagi cap contratemps.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20:28 hores,
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 18 de març de 2010.

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

Joan Manel Ferrera
Secretari
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