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Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
ORDINARIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA I8 DE SETEMBRE DE 2008.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 18 de
setembre de 2008, a les 20.30 hores, sota la Presidéncia de I'Alcalde Sr. José María Abril
Palacios, assistits per el Secretari - Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera
lzquierdo, es reuneixen els Regidors:

1 Sr. José María Acosta Fajardo,
2 Sra. Sonia Andrés Ramirez,
3 Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre.
4 Sra. Núria Figueras Tuset,
5 Sr. Lluís Inglada Jané,
6 Sr. Avelino Menéndez Suárez,
7 Sra. Conxita Ribosa Cocinero.
8 Sr. Salvador Solé Alegret,
9 Sr. Luis F. Suárez López,
10 Sr. Jorge Santalla Montes

Els reunits constitueixen quórum suficient per a la válida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.

Abans d'iniciar la sessió plenária el Sr. Alcalde demana disculpes al grup polític PSC per
no haver avisat de la visita del Sr. Conseller de Medi Ambient i Habitatge, es disculpa dient
que la visita ha estat molt precipitada i que a partir d'ara tots els regidor de la oposició
queden invitats a qualsevol acte institucional.

El Sr. Menéndez accepta les disculpes.

La Sra. Figueras declara que, el seu grup polític va patir que no se'ls tingues en compte i
que aixó no volen que es repeteixi.

Oberta la sessió per part del Sr. President, es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ PLENARIA
ORDINARIA DE DATA 24DEJULIOL DE 2OO8 CIO8I17}.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS
PER A L'ANY 2009 croarzss.

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

4. PRECS I PREGUNTES.
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Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

1. APROVACIó, SI S'ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ PLENARA
ORDINARIA DE DATA 24DEJULIOL DE 2OO8 CIO8I17L.

Sense intervencions del Srs/es regidors/es, procedeixen a la seva votació i aprovació per
UNANIMITAT.

2. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA FIXACIó DE LES DUES FESTES LOCALS
PER A L'ANY 2009 croarzss.

Vist l'escrit del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, que ha tingut
entrada en aquesta corporació en data 27 de juny de 2008 amb registre número 2994, on
sol'liciten que els comuniquem les dues festes locals del nostre municipi per al proper any
2009.

D'acord amb I'art 37.2 de I'Estatut dels Treballadors gue indica que de les catoze festes
laborals, dues tindran el carácter de local, i d'acord amb el Decret de la Generalitat on
s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball,
a proposta dels municipis respectius.

Atés que les dues festes locals, tant del nucli urbá com dels barris o pobles agregats, s'han
d'indicar abans del 30 de setembre de 2008.

Per tot aixó, es proposa al Ple de la Corporació I'adopció dels acords següents:

PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a I'any 2009 en els següents dies:

- 12 de febrer de 2009.
- l3 de jul iol de 2009.

SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona.

Intervencions:

No es realitzen intervencions per parts dels Srs/es Regidors/es, I'Alcalde procedeix a que
s'efectuT la votació, quedant aprovada per UNANIMITAT.

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

Es donen compte a l'órgan plenari, per efectuar les funcions fiscalitzadores que legalment
s'atribueixen, les següents actes de Junta de Govern:

. 4 dejuny 2008

.  11 dejuny de 2008

. 18 dejuny de 2008

. 25 dejuny de 2008

. 2 dejuliol de 2008

. 9 de juliol de 2008
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Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

.  16 de jul iol de 2008

Es realitzen per parts delSrs/es Regidors/es del grup del PSC les següents preguntes:

3.1
Sr. Menéndez: pregunta que en la contractació de I'arquitecte urbanista no es fixen les
hores a la setmana de treball.
Sr. Alcalde: respon que com que amb la redacció d'un projecte ja es pot guanyar la vida,
hem pactat que no cobra sou sinó els projectes que realitza, no pot ser com abans, que
cobrava sou més projectes realitzats. Ara es fan el doble d'hores pel mateix preu. A més,
el preu dels projectes els cobrará per sota del2Q% del estipulat per cada projecte.
Sr. Santalla: dirigint-se a l'Alcalde, expressa que ell que presumeix que no s'ha d'explotar,
aixó és explotació.
Sr. Alcalde: contesta que no és explotació, que s'han apujat els sous i que encara estan
per sota de Sant Jaume, Lloreng del Penedés i Santa Oliva.
Sr. Santalla: es queixa que ha accedit una persona sense donar la opció de concursar, no
existeix competéncia perqué tots els projectes es donaran a I'arquitecte, ningú que ofereixi
una rebaixa del 30% podrá optar per treballar per I'Ajuntament, ella será exclusiva.
Sr. Alcalde: el president de la CEOE ha declarat que s'ha de fer un "paréntesi en
I'economia de mercat", lo important és que és un 20% menys dels honoraris normals, és
molt millor del que ens varem trobar.
Sr. Solé: aquesta setmana l'arquitecte ha vingut set hores.
Sr. Menéndez: abans teníem un conveni amb el Consell Comarcal- Antoni Cardó. Els
projectes els licitávem, no tots els redactava ell.
No hi ha hagut cap concurs, heu agafat a una persona a dit i I'heu ficat aquí.
Sr. Suárez: demana que se lifaci arribar I'acord.
Sr. Alcalde: l'acord és verbal i preval, si s'ha de fer per escrit es fará.
Sr. Santalla: hauria d'estar per escrit.
Sr. Menéndez: pregunta si redactará tots els projectes.
Sr. Alcalde: alguns si i altres no, ja es veurá.
Sr. Menéndez: pensa que és un error.
Sr. Alcalde: preferentment els fará ella.
Sr. Solé: els Ajuntaments que tenen arquitecte en plantilla no els adjudiquen.
Sr. Menéndez: no sempre.

3.2
Sr. Menéndez: el dia 18 de juny 2008, es va atorgar una llicéncia d'obres amb el
condicionant que s'havia d'entregar el projecte executiu, pregunta com pot ser aixó.
Sr. Inglada: contesta que la llicéncia es va atorgar després de revisar el projecte.

3.3
Sr. Santalla: perqué no funciona I'ascensor?
Sr. Solé: perqué no o veu fer bé, falta documentació.
Sr. Alcalde: hem tingut un alcalde molt treballador peró no podria arribar a tot.
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4. PRECS I PREGUNTES.

4.1
Sr. Menéndez: es va signar un conveni amb I'INCASOL, que no es va executar, el pou es
fará? Hi havia ja un projecte.

4.2
Sr. Menéndez: la 51 está recepcionada? No está en bon estar, no hi ha senyalització i
está obert el pas.
Sr. Inglada: no est¿ recepcionada, está cedit l'ús per part d'INCASOL.

4.3
Sr. Menéndez: vareu dir que ens convidaríeu a les reunions del POUM en dos setmanes,
han passat tres mesos i res. Pensem que está tot fet, vareu dir que seria transparent.
Sr. Inglada: els treballs del POUM han comengat avui mateix, cada dijous hi haurá una
reunió i cada mes una reunió explicativa del que s'ha acordat, és en aquesta última on
estareu presents.
Sr. Alcalde: hi haurá informació pública.
Sr. Menéndez: nosaltres varem fer participació ciutadana, abans, durant i després de la
tramitació.
Sra. Figueras: amb els Srs. redactors no ens vareu deixar reunir-nos, dos dies abans de
I'aprovació ens vareu facilitar tota la documentació sense temps per estudiar-la.
Sr. Suárez: ens invitareu com a particulars.
Sr. Alcalde: no, no sereu un més, estareu representats com a Regidors.

4.4
Sr. Menéndez: l'eixamplament de I'avinguda Marta Mata es legal? S'ha fet cap conveni?
És legal Sr. Secretari? Per a quan les rotondes? Va caure un noi..
Sr. Alcalde: s'ha treballat molt amb Arids Catalunya per fer la rotonda sense que costes ni
un euro a l'Ajuntament. Malauradament va caure un noi, peró a la seva época van haver-hi
accidents de cotxe.
Quan s'executi I'obra d'urbanització, aixecaran la part executada per a instal.lar els serveis.
M'han felicitat 2O o 25 veTns, dient-me "hombre ya era hora".
Sr. Santalla: perqué tot aixó no ho fas per escrit?
Sr. Alcalde: que me estás dient, que he cobrat?
Sr. Santalla: no
Sr. Menéndez: I'eixamplament és una "xapuza".
Sr. Alcalde: I'eixamplament és una "xapuza'l el que és una "xapuza" es fer els carrers tan
estrets a St. Miquel.

4.5
Sr. Menéndez: surt aigua molt bruta de la depuradora i cau a la riera, l'olor es horrorós.
Sr. Alcalde: abans que teníem?

4.6
Sr. Menéndez: ala torre de guaita, falta un tram de barana, ien una altre part, está en mol
malestat.
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Sr. Acalde: la hem millorat, l'hem posat focus de llum.
Sr. Inglada: arreglar les coses val diners. Darrera de la piscina hi havia vandalisme, ara
s'ha acabat perqué s'ha tancat, la torre de guaita no tenia llum i ara sí, encara hi ha coses
per fer, no es poden fer en 2 dÍes.

4.7
Sr. Santalla: tallareu els pins de la torre de guaita com heu fet als Boscos?
Sr. Inglada: no hem tallat cap pi.
Sr. Santalla:7.200 euros per tallar pins.
Sr. Inglada: els técnics van dir que s'havien de treure els pins per qüestions de risc i perill.
A dalt de la torre s'ha de tallar algun pi per donar-li visibilitat.

4.8
Sr. Menéndez: la riera está des de juliol molt bruta i no pot circular I'aigua.

4.9
Sr. Menéndez: varem deixar pagats 80.000 euros pel soterrament de les línies eléctriques
a I'escola i encara no s'ha fet.
Sr. Solé: aixó es un tema del Departament d'Educació.
Sr. Menéndez: es assumpte del poble de Banyeres.
Sr. Alcalde: a I'escola Mare de Déu del Priorant s'han fet les següents millores:

. S'ha posat un bidell, era una demanda del Director.

. S'ha regulat el tránsit.

. S'ha fet un párquing.

. S'ha ampliat I'escola bressol.

. Adequació de la zona verda a través de la construcció d'un mur.
Sra. Figueras: s'ha d'agrair la col'laboració de I'AMPA, sobre la socialització de llibres i
I'escola oberta.

Andés: quin número d'alumnes hi ha matriculat aquest curs?
Figueras: respon que ho desconeix i que informará al respecte.

4 .11
Sra. Andrés: qui está al cárrec de la direcció de I'Escola Bressol?
Sra. Figueras: l'Ana Blandón i la Samantha Domench.

4.12
Sr. Santalla: vareu dir que els llibres de I'escola serien gratuits.
Sra. Figueras: rectifica, no seran gratuits, la millor solució es reutilitzar els llibres, aixó ho
fará I'AMPA.
Sr. Santalla: iels nens que no son de I'AMPA, els abandonem?
Sra. Figueras: tothom té la possibilitat de entrar a I'AMPA, si no hi ets no et beneficies.

4.13
Sr. Menéndez: com está la zona d'equipaments del I'escola pública després d'augmentar
la densitat?

4.14
Sr. Menéndez: com es fará el pas del serveis per la carretera TP-2124, per les obres del
nou pou?
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4.15
Sr. Menéndez: perqué no hi havia cap representat de la Generalitat en la inauguració del
Centre Cívic del Priorat?
Sr. Alcalde: es va excusar el Sr. Sabater.
Sr. Santalla: encara hi ha comptador provisionals de llum?
Sr. Alcalde: exposa que quan ell va entrar els semáfors del terme estaven penjant, entre
d'altres coses que ens hem trobat deixades com casc antic, hotel d'entitats, piscina,
gimnás iescola.

Faig constar que el grup PSC no ha acabat de plantejar preguntes, el Sr. Alcalde procedeix
a aixecar la sessió "perqué és la hora de sopaf' i "perqué el grup PSC és mol pesaf'

El Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 21:55 hores, donant fe de tot alló, jo el Secretari
que certifico.

Banyeres del Penedés, 18 de setembre de 2008.

Josep Maria Abril i Palacios
Alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés

Joan Manel Ferrera
Secretari
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