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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 19 DE MAIG DE 2011.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 19 de maig 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
2
3
4
5
6
7
8
9

Sra. Núria Figueras Tuset.
Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Joan Coll Moleo.
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Luis F. Suárez López.
Sra. Catalina Pérez Garcia.
Sra. Esmeralda Sala Martínez,
Sr. Avelino Menéndez Suárez,

Es troben absents el Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto sense haver-ho justificat i el Sr. Jorge
Santalla Montes que ho ha justificat a posteriori.

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
La Sra. Alcaldessa demana un minut de silenci per el tràgic terratrèmol de Llorca, Múrcia.
Es fa un minut de silenci a la sala de Plens.
Abans d’iniciar la sessió el grup PSC proposa introduir un punt a l’ordre del dia que és la MOCIÓ
DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L 'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES SOBRE LA
POLÍTCA EDUCATIVA AMB RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA, C/11/083.
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. 5 a votació, quedant aprovada per UNANIMITAT.

La Sra. Alcaldessa explica que tal com demana el Sr. Avelino en el seu escrit de 21 d’abril de 2011,
es debatrà.
Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 17 DE MARÇ DE
2011, C/11/055.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 27
D’ABRIL DE 2011, C/11/079.
3. MOCIÓN EN APOYO A LAS VÍCTIMAS Y DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO
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OCURRIDO EN LA LOCALIDAD DE LORCA –MURCIA- EN FECHA 11 DE MAYO DE
2011, C/11/099.
4. DESPATX D’OFICI.
5. PRECS I PREGUNTES.

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

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 17 DE MARÇ DE
2011, C/11/055.
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.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 27
D’ABRIL DE 2011, C/11/079.

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.

3. MOCIÓN EN APOYO A LAS VÍCTIMAS Y DAMNIFICADOS POR EL TERREMOTO
OCURRIDO EN LA LOCALIDAD DE LORCA –MURCIA- EN FECHA 11 DE MAYO DE
2011, C/11/099.
En fecha 11 de mayo del presente año tuvo lugar un devastador terremoto en la localidad murciana
de Lorca, provocando el terrible balance de 9 víctimas mortales, decenas de heridos y miles de
personas afectadas.
A más, un elevado porcentaje de las viviendas han quedado afectadas de forma directa o indirecta
por los efectos del terremoto.
No nos podemos olvidar de mencionar, los importantes daños, provocados al patrimonio histórico
artístico, cultural y arquitectónico de Lorca, patrimonio de todos, que lo sentimos también nuestro.
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En estos momentos difíciles para el pueblo de Lorca, este Ayuntamiento en Pleno pretende mostrar
su más sincero apoyo, respeto, duelo y esperanza.
Por ello, siendo sensibles con las consecuencias que este terremoto ha provocado, y muchas otras,
que desgraciadamente aún están por valorar y cuantificar, damos nuestros mayores deseos de una
pronta recuperación.
Así, las cosas, se propone al Pleno, la adopción del siguiente acuerdo:
PRIMERO.- Emitir nuestro mayor duelo y condolencias por las personas que han perdido la vida
en este tremendo fenómeno natural, apoyando a sus familiares y personas queridas. Asimismo
nuestro mayor deseo de rápida curación de todas las personas que han sufrido daños o lesiones
físicas.
SEGUNDO.- Mostrar nuestro mayor y más sincero apoyo a toda la comunidad de Lorca, tanto en el
plano de las instituciones públicas como privadas.
TECERO.- Animar a que los esfuerzos se junten para una segura y pronta recuperación y
reconstrucción de la localidad.
CUARTO.- Notificar este mensaje de apoyo del Pleno Municipal de Banyeres del Penedès
(Tarragona) al Ayuntamiento de Loca y al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Murcia.
Intervencions:
Sr. Menéndez: demana que la Junta de Govern faci una aportació dinerària a les víctimes del
terratrèmol.
Els municipis de Catalunya varen fer un minut de silenci a les 12.00h del dia següent, aquí no es va
fer ni dijous ni divendres ni mai. Això es solidaritat? Per a qui? El govern espanyol va declarar dos
dies de dol oficial, amb banderes a mitja asta, i els partits polítics van suspendre la campanya
electoral, aquí no es va fer, la bandera estava fins dalt i el dia 12 de maig els grups de l’equip de
govern estaven fent el porta a porta.
Sra. Alcaldessa: vostè, com sempre, es dedica a intoxicar, manipular, “tirar puyas”.
Moltes vegades s’han fet minuts de silenci i vostès no han estat, es va fer un acte a Bellvei de la
Plataforma Actuem i vostès no varen estar. A la Lluita Contra el Cancer, estava la Sra. Cristina
Carreras Alcaldessa de Santa Oliva i vostès no varen estar, no només aquest any sinó els anteriors
quan es va fer a Calafell o Albinyana.
Varem pensar que seria millor, més solemne i que quedaria constància si ho passàvem pel Ple, tal
com hem fet.

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.

4. DESPATX D’OFICI.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
1. 13, 20 i 27 de gener de 2011.
2. 3, 10 i 17 de febrer de 2011.
3. 3, 10, 17, 24 i 31 de març de 2011.
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4. 7, 14 i 28 d’abril de 2011.
S’HA DONAT COMPTE
Sra. Alcaldessa: Teniu tota la informació, no havia passat mai, no ens ho podeu retreure.
Sr. Menéndez: ho hem rebut aquesta setmana, perquè acaba la legislatura.

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L
'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES SOBRE A POLÍTCA EDUCATIVA AMB
RELACIÓ A LA RETALLADA PRESSUPOSTÀRIA, C/11/083. diligència per fer
constar que aquest punt s’ha inclòs a l’ordre del dia per via d’urgència, prèvia
votació per unanimitat.
Davant situació de crisi econòmica que viu el nostre país des de fa 3 anys, els governs municipals,
malgrat la manca de revisió del model de finançament local i assumint despeses més enllà de les
nostres competències directes, hem actuat amb responsabilitat, garantint, dins de les nostres
possibilitats i amb els recursos amb els que comptem, la cohesió social en els nostres municipis,
amb polítiques socials de proximitat i atenció personalitzada.
En els darrers anys la Generalitat de Catalunya ha donat suport als ens locals en aquest esforç per
garantir la cohesió social i per atendre i pal·liar la situació de crisi, amb l’increment de recursos
pressupostaris directes dedicats al món local. En el marc de l’acció de govern les despeses
d’educació s’havien considerat prioritàries
Tanmateix, el canvi polític en el Govern de la Generalitat, arrel de les eleccions autonòmiques del
passat mes de novembre, ha posat en risc aquesta orientació de la Generalitat respecte al món
local i respecte a les polítiques socials, tal com s’ha pogut comprovar amb els anuncis i
declaracions dels diferents membres del nou Govern en els últims mesos i molt especialment amb
els retalls pressupostaris en educació i la reducció de despeses en el sistema educatiu.
Sobre la base de la convicció que l’educació té un fort impacte sobre l’economia i la societat el Ple
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès acorda instar al Govern de la Generalitat a:
1.
2.

Prioritzar les despeses en Educació a l’hora d’elaborar el Pla d’Ajust Econòmic.
Garantir l’acabament d’aquelles actuacions de remodelació de centres escolars que ja
estiguin en curs, així com aquelles que estiguin planificades i que tinguin finançament
assignat.

3.
4.

Garantir la construcció de nous centres escolars que tinguin finançament assignat.
Planificar i programar econòmicament els nous centres escolars necessaris en funció de les
previsions de matriculació:
•
•

Ampliació/nova Escola bressol a Banyeres
Equipaments complementaris pendents (pista poliesportiva + área lúdica...) per l’ampliació
del CEIP ja realizat

5.

Mantenir el programa d’introducció d’ordinadors a les aules en aquells centres escolars que
el venen aplicant, i elaborar una previsió temporal i econòmica per a la digitalització de la
totalitat del sistema educatiu.

6.

Impulsar els projectes d’institut-escola que hagin estat acordats amb els ajuntaments.
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7.

En la línia del compromís adquirit pel president de la Generalitat davant el Parlament de
Catalunya durant el debat d’investidura, no augmentar el nombre d’alts càrrecs i càrrecs de
confiança respecte a l’estructura central del Departament d’Ensenyament de l’anterior Govern.

8.

Identificar les partides econòmiques que donen cobertura als programes transversals
relacionats amb l’acolliment de l’alumnat immigrant, amb l’ensenyament de llengües i amb els
plans d’entorn territorials.

9.

Assegurar la inclusió escolar a les escoles concertades, garantint les ajudes destinades a
l’acolliment d’alumnat immigrant.

10.

Atendre la demanda de les associacions de pares i mares d’alumnes per garantir les ajudes
necessàries per a activitats extraescolars durant la setmana de vacances d’hivern.

11.

Assegurar els recursos necessaris per a les despeses
centres educatius, inclosos materials, electricitat i calefacció.

12.

Mantenir la clara determinació expressada en la Llei d’Educació de Catalunya corresponents
a les competències municipals en educació perquè aquells Ajuntaments que ho vulguin puguin
avançar significativament en la descentralització i la corresponsabilitat en aquest àmbit.

de funcionament bàsiques dels

Sra. Alcaldessa: s’ha de tenir poca vergonya, com estava i com està l’Escola.
L’any 2006, no hi havia bidell, el seu cost ara puja uns 27.000 euros l’any, l’escola ha passat de
tenir una fotocopiadora de 400 euros a 1450 euros, la despesa de gasoli s’ha incrementat de 5.000
a 7.200 euros, la neteja de l’escola s’ha incrementat de 24.000 a 62.000 euros perquè s’ha ampliat
l’escola, s’ha fet control de legionel·la de 940 euros i l’any 2006 no es va fer quan era obligatori.
Transport escolar pujava 9.300 euros i ara 22.500 euros.
A l’l’AMA se li subvencionava amb 6.000 euros, i ara amb 20.000 euros mitjançant 3 convenis.
Això son retallades Sr. Avelino?
Respecte l’Escola bressol, hi havia 16 nens/es sense plaça, ara no hem deixat ningú sense plaça,
s’ha passat de 41 places a 65 places, amb un increment del cost de personal de 87.000 euros a
193.600 euros l’any, també es fa control a legionel·la que abans no es feia.
No ens donis lliçons per les escoles.
Algú de vosaltres ha anat a l’escola a demanar que els falta? Algú de vosaltres s’ha preocupat per
l’escola? L’escola diu que no heu anat mai a interessar-vos.
El dia que va venir el Delegat del Govern, Sr. Joaquim Nin, i la Delegada d'Ensenyament la Sra.
Àngels González no vareu venir, ens van felicitar pel que havíem fet. No ens podeu donar lliçons.
L’anterior Govern de la Generalitat, ja en va dir que no ens farien cap pista esportiva.
Recordaràs els forats de l’entrada, els varem arreglar nosaltres. En general, quin estat de
degradació tenia l’escola abans? Com està ara?.
S’ha fet la setmana del medi ambient.
No hem fet cap moció per la retallada que va fer l’antic Govern de la Generalitat, vostès en canvi
sí.
S’ha de tenir barra per dir que no som sensibles, es l’única escola que fa la socialització de llibres,
vull agrair-li a l’AMPA.
Podem demostrar tot el que hem fet.
Sr. Menéndez: a parte de los descalificativos, no se que relación tiene la moción con lo que ha
dicho. Las obras se hicieron en la legislatura anterior, y ustedes la inauguraron, la subvención de
los 205.000 euros para la escola bressol se la dejamos arreglada.
Dejamos preparado unos terrenos para el ayuntamiento, a través de un convenio, y allí era para
que la Generalitat construyese y ustedes han hecho un aparcamiento.
La escola Bressol que se pida a la Generalitat.
Sra. Alcaldessa: les instal·lacions que dius que la Generalitat havia de fer, ja ens van dir que no
les farien per falta de diners, per això hem fet la zona actual d’aparcament.
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Dius que vas deixar preparat tot i no vas deixar preparat res.
De l’escola bressol el que ens vas deixar és un crèdit per pagar fins el 2015
Sr. Inglada: s’havia de racionalitzar els diners de la Generalitat, sinó t’agrada ho sento.
No recolzarem aquesta moció.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:

Vots a favor: 3 del grup PSC.

Vots en contra: 4 del grup CiU, 2 del grup ICV

Abstencions: 0.
Resultat: ES REBUTJA PER MAJORIA ABSOLUTA.

6. PRECS I PREGUNTES
1. Sr. Menéndez: Hemos pedido la información de la pirámide de población.
Sra. Alcaldessa: no es sap explicar, semblava que demanava el cens electoral.
Sr. Menéndez: está equivocada, usted lo sabía perfectamente.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.32 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 19 de maig de 2011.

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

Joan Manel Ferrera
Secretari
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