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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ ORDINÀRIA 
QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 19 DE GENER DE 2012 (01/2012). 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 19 de gener  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. Sra. Núria Figueras Tuset 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea. 
4. Sr. Joan Coll Molero. 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez. 
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire. 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero. 
9. Sr. Jorge Santalla Montes. 
10. Sr. Lluís Inglada Jané. 
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 

 
 
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 DEL PLE ORDINARI DE DATA 24 DE 
NOVEMBRE DE 2011, C/11/226. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 23 DE 

DESEMBRE DE 2011, C/12/249. 
 

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

 
4. PRECS I PREGUNTES.  

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

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 24 DE 
NOVEMBRE DE 2011, C/11/226. 

 
Intervencions:  
 
Sr. Inglada: l’acta ha de ser un resum, hi ha regidors que presenten textos i s’inclouen com 
literal. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el 
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següent resultat: 
� Vots a favor: 5 del grup CIU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 1 del grup ICV. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 23 DE 
DESEMBRE DE 2011, C/12/249. 

 
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 del grup CIU, 1 del grup PP i 4 del grup PSC 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 1 del grup ICV. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 
 

3. 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: 

• 3, 9, 16, 24 i 30 de novembre de 2011. 
• 15 i 22 de desembre de 2011. 

 
Intervencions: 
 
Sr. Inglada: anem al mateix ritme, s’aprova a la setmana següent, no cal esperar dos mesos i 
mig. 
 

4. PRECS I PREGUNTES.  
 
 
1.- Sr. Menéndez: precs via mail, sobre els residus de la B2 se ha hecho algo? Se ha denunciado 
a Medi Ambient?  
Sra. Alcaldessa: estem treballant, hi ha una empresa que va tirar runa i paper. Requerim i exigim 
l’import de la retirada. 
 
2.- Sr. Menéndez: tapes de registre. 
Sra. Alcaldessa: s’han reposat. 
 
3.- Sr. Menéndez: tomas de agua pública en Pujolet. 
Sra. Alcaldessa: tenim un informe de la empresa, s’ha enganxat a la xarxa d’aigua pública per 
netejar les voreres públiques. 
Sr. Santalla: la empresa qui és per decidir? Cristaleria no es ningú per utilitzar l’aigua pública. 
Sra. Alcaldessa: es varen reposar les voreres públiques. 
 
4.- Sr. Menéndez: árboles del Pujolet. 
Sr. Merino: hay algunos que se han podado. 
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5.- Sr. Menéndez: Cómo puede ser posible que sea el propio Ajuntament de Banyeres el primero 
que incumple sus propias normas de soterrar las líneas de suministros eléctricos en el casco 
urbano y haga nuevos tendidos aéreos. 
Sr. Guasch: no podem obligar a soterrar una línia elèctrica sinó s’ha urbanitzat. 
 
6.- Sr. Menéndez: sobre la xarxa local de carreteres de la Diputació, parece que hay poca fe, no 
hay justificación, es ambiguo. El de las Masias lo entendería hasta Santa Oliva. 
Sra. Alcaldessa: la Diputació proposava unicament la baixada de les Masies. La finalitat es unir 
els nuclis i considerem que el nucli és Banyeres i les Masies, el prioritari és el que va del Forn 
d’Obra fins a l’Arboç. 
Sr. Menéndez: el peligro que veo es que vamos a llenar de tráfico el camino a l’Arboç. 
Sr. Merino: se premia que se unan los nucleos, la circulación de Llorenç a la Bisbal es mínima. 
Sra. Alcaldessa: serà una bona millora per poder anar i venir de Casa Roja. 
 
7.- Sr. Menéndez: els pisos de protecció oficial, estan bloqueados? 
Sra. Alcaldessa: tot just aquesta setmana enviaran les cartes sobre admesos i exclosos. 
Sr. Santalla: es publicaran les llistes?. 
Sra. Alcaldessa: sí. 
 
8.- Sr. Menéndez: en el boletín municipal CIU dispone de tres columnas y los demás una. 
Sra. Alcaldessa: s’ha posat la nota que es va passar. 
Sr. Santalla: se lo pasamos maqueteado en pdf y no se ha hecho. 
Sra. Alcaldessa: es va oferir als Verds Europeus i no van voler. 
Sr. Inglada: és discriminatori, si porto dos pàgines les poseu?. 
Sr. Merino: fora bo demanar el número de paraules, acotar seria lo normal. Però en tots els 
l’Ajutament l’equip de govern té més espai. 
 
9.- Sr. Menéndez: CIU y PP nos pueden aclarar el párrafo del boletín que dice “[..] hem canviat 
de company, per fer un govern majoritari, amb el regidor que va obtenir el PP de Banyeres del qual 
esperem que sabrà col·laborar i treballar pel bé del nostre municipi”.  
Sr. Merino: no me ha ofendido. 
 
10.- Sr. Menéndez: bonificación de la brossa del 40% si la ordenanza aparece del 60%?  
Sr. Merino: tomamos nota. 
 
11.- Sr. Menéndez: pedimos que se gestione la recuperación de correos el sábado. Hay gente que 
trabaja entre semana y no puede recoger el correo. 
Sra. Alcaldessa: ho treballarem, ja saps que correus no és l’Ajuntament. El que fem es cobrar la 
llum i l’aigua, cosa que tu no feies. 
 
12.- Sr. Inglada: uns veïns del Pujolet varen demanar si s’atorgaria llicència per tancar al voltant 
de l’edifici. No es va donar resposta concreta. 
Sr. Guasch: la tanca la poden fer, però la pregunta és a futur i a futur ens hem de remetre a la 
normativa que sigui vigent. 
Sr. Menéndez: habéis pasado la pelota. 
Sr. Merino: en un futuro ya se verá que cierre se puede hacer. La pregunta estaba formulada de 
manera que preguntaban que si en un futuro pidieran licencia par el cierre, si se les daría. 
 
13.- Sr. Inglada: hi ha despeses d’inversió no pressupostades com asfaltat de camí de vila, la 
instal·lació i manteniment de la radio, pista d’eskate, la font de la pista poliesportiva per un valor 
total de 32.000 euros. 
Sr. Coll: prenem nota, varem fer una modificació de crèdit. 
 
14.- Sr. Inglada: sobre la obra de teatre d’un grup d’Albinyana hi ha pressupostos diferents. 
Sra. Alcaldessa: prenem nota. 
 
15.- Sr. Inglada: els lots de Nadal han costat 1.400 euros, s’ha adjudicat a una empesa que no 
paga impostos en el municipi. 
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16.- Sr. Inglada: com repercutirà la pujada del IBI? 
Sr. Menéndez: un 10%. 
Sr. Inglada: l’Ajuntament té mecanismes per poder reduir, com una bonificació del 5% en cas de 
domiciliació.  
 
17.- Sr. Inglada: En el pressupost de la Generalitat apareix 100.000 euros pel Logis, per a que 
és?  
Sr. Menéndez: no, son 200.000 euros. 
Sr. Coll: prenem nota. 
 
18.- Sr. Inglada: Perquè s’han prorrogat subvencions de la Diputació? 
Sra. Alcaldessa: per que no es podien executar en el seu moment. 
Sr. Inglada: i per la radio si que hi ha diners? 
 
19.- Sr. Inglada: heu tallat una alzina. 
Sr. Acosta: sí, estava contaminada. 
 
20.- Sr. Menéndez: la población no se beneficiará del plan de ocupación? Porqué se ha denegado?  
Sra. Alcaldessa: han denegat els dos treballadors que varem demanar, demanarem explicacions. 
 
21.- Sr. Menéndez: se talaron árboles, según se dijo en el pleno anterior, porque así lo habían 
dicho especialistas. 
Sr. Merino: sí, así es, los árboles han sufrido podas muy severas y están débiles. 
Sra. Alcaldessa: no podant tant no es debiliten tant. 
 
.......................................................................................................................................... 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.54 hores, donant fe de 
tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 19 de gener de 2012. 
 
 
Alcaldessa       Secretari- Interventor  
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset      Joan Manel Ferrera 
 


