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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 MARÇ DE 2009.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el dia 19 de
març de 2009, a les 20.30 hores, sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Josep Maria Abril i
Palacios, 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,
Sra. Sonia Andrés Ramirez,
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farre,
Sra. Núria Figueras Tuset,
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.

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.
ORDRE DEL DIA
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE DATA 15 DE GENER DE 2009 (C/09/001) I SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 19 DE FEBRER DE 2009 (C/09/044).
2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE
FEBRER DE 2009 D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ACA RELATIU A LA
CLAUSURA DE LES EDAR DE SAIFORES I SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE
BANYERES DEL PENEDÈS C/08/098.
3. APROVAR, SI S’ESCAU, CEDIR EN DIPÒSIT A L’ARXIU COMARCAL DEL
BAIX PENEDÈS EL FONS QUE COMPRÈN LA DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA
MUNICIPAL QUE FOU INVENTARIADA PER L’ARXIU COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS L’ANY 1997 C/09/068.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU,
DEMOCRÀCIA C/09/073.

LA

MOCIÓ

SOBRE

ELS

30

ANYS

DE

5. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
6. PRECS I PREGUNTES.
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1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ PLENÀRIA
ORDINÀRIA DE DATA 15 DE GENER DE 2009 (C/09/001) I SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE DATA 19 DE FEBRER DE 2009 (C/09/044).
No es realitzen intervencions per part del Srs/es Regidors/es, es sotmeten a votació
quedant ambdues aprovades per UNANIMITAT.
2. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE
FEBRER DE 2009 D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’ACA RELATIU A LA
CLAUSURA DE LES EDAR DE SAIFORES I SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE
BANYERES DEL PENEDÈS C/08/098.
Atès que l’art 137 de la Constitució Espanyola i 1 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local 7/1985 de 2 d’abril, estableixen que els Municipis gaudeixen d’autonomia per
a gestionar els seus propis interessos.
Atès que l’art 140 de la Constitució Espanyola i l’art 11 de la Llei Reguladora de les Bases
del Règim Local 7/1985 de 2 d’abril, estableixen que el Municipi té personalitat jurídica i
plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, i que per tant tenen capacitat per
obligar-se i obligar a través de la institució de la contractació.
Atès l’art 191.1 del TRLMRLCat 2/2003 de 28 d’abril que estableix “L’Administració de la
Generalitat i els ens locals poden establir convenis o consorcis sobre serveis locals o
assumptes d’interès comú, per tal d’instrumentar fórmules d’assistència i cooperació
econòmica, tècnica i administrativa” en aquest mateix sentit l’art 57 de la LRBRL 7/1985 de
2 d’abril.
Vista la col·laboració prestada per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) per a portar a terme
la clausura de les EDAR de Saifores i de Sant Miquel al Municipi de Banyeres del
Penedès.
Atès que en data 1 d’octubre de 2009 es va signar el conveni entre l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i l’ACA per a portar a terme la clausura de les EDAR de Saifores i
de Sant Miquel al Municipi de Banyeres del Penedès.
Atesa la necessitat d’imputar tot el cost de l’obra a l’exercici 2009.
Ates que en data 16 de febrer de 2009 la Junta de Govern Local va aprovar l’addenda al
conveni que permetia imputar tot el cost de l’obra a l’exercici 2009, acordant també la
posterior ratificació de l’òrgan plenari.
Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 16 de febrer de 2009
d’aprovació de l’addenda del conveni entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’ACA
que s’adjunta con annex 1 relatiu a clausura de les EDAR de Saifores i de Sant Miquel al
Municipi de Banyeres del Penedès.
SEGON.- Notificar el present acord a l’ACA.
Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/09/047

02

3/3

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

TERCER.- Facultar a l’Alcalde per a la signatura.
Annex 1
ADDENDA A CONVENI
COL·LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT D’OBRES
Actuació:
Pressupost de l’actuació:
Finançament màxim ACA:
Administració Actuant:
Aportació de terrenys:
Manteniment:
Parts intervinents:
Municipis:

Clausura de les EDAR de Saifores i de Sant Miquel al
municipi de Banyeres del Penedès
294.243,00 € (IVA inclòs)
294.243,00 € (IVA inclòs)
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Agència Catalana de l’Aigua
Ajuntament de Banyeres del Penedès
Banyeres del Penedès

D’una part, el Sr. Josep Maria Abril i Palacios, Alcalde-President de l'Ajuntament de Banyeres
del Penedès (en endavant, l'Ajuntament), amb domicili social a Banyeres del Penedès, Plaça
de l’Ajuntament, 6 (Codi Postal 43711), i NIF P-4302000-G actuant en la representació que li
atribueix l'article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local,
modificat per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local.
De l'altra, el senyor Manuel Hernández i Carreras, Director de l'Agència Catalana de l'Aigua,
empresa pública adscrita al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya (en endavant ACA), amb domicili social a Barcelona, carrer Provença 204-208,
08036 i NIF Q-0801031-F, actuant en el seu nom i representació, de conformitat amb el que
estableixen l'article 11.11 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
Text Refós de la Legislació en matèria d'Aigües de Catalunya (en endavant TRLAC).
Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per a la formalització de la present
addenda al Conveni de promoció, execució i manteniment de les obres de “Clausura de les
EDAR de Saifores i de Sant Miquel al municipi de Banyeres del Penedès”, i en la representació
en què actuen,
Expositiu:
I. L’Agència Catalana de l’Aigua, creada per la Llei 25/98, de 31 de desembre, de
mesures administratives, fiscals i d'adaptació a l'euro, té atribuïdes les funcions relatives a la
programació, la promoció, l’aprovació, l’execució, i l’explotació de les obres hidràuliques de
competència de la Generalitat de Catalunya en virtut del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (en
endavant TRLAC).
II. En data 1 d’octubre de 2008 ambdues parts van signar el conveni de promoció,
execució i manteniment de les obres de “Clausura de les EDAR de Saifores i de Sant Miquel al
municipi de Banyeres del Penedès”.
Clausulat:
Primera. Objecte del Conveni
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És objecte de la present Addenda al Conveni l’establiment del marc de col·laboració entre les
entitats intervinents per a la determinació del canvi d’anualitat de l’obra de “Clausura de les
EDAR de Saifores i de Sant Miquel al municipi de Banyeres del Penedès”.
Segona.- Anualitats
L’aportació econòmica de l’ACA es distribuirà segons les següents anualitats:
Execució d’obra:
2009: 294.243,00 € (IVA inclòs)
Aquesta anualització serà motiu del corresponent ajust en funció de la quantitat resultant una
vegada coneguda la baixa d’adjudicació, ajust que serà degudament comunicat a l’Ajuntament.
L’ACA no assumirà les despeses relatives a l’actuació que no s’acreditin degudament dins el
període corresponent a l’anualització establerta en aquesta addenda al conveni.
Davant la manca d’aquesta justificació dins el termini establert, s’entendrà per extingit el
Conveni llevat que hi hagi, dins el mateix termini, justificació raonada per part de l’Ajuntament.
En aquest supòsit, l’ACA podrà acceptar la justificació i mantenir el Conveni amb les noves
condicions d’anualització que puguin derivar-se.
Quarta.- Vigència
En tot allò que no modifica aquesta addenda, es mantindrà l’establert en el Conveni signat en
data 1 d’octubre de 2008.
Cinquena.- Jurisdicció
La present Addenda de Conveni té naturalesa administrativa, sotmetent-se les parts als òrgans
de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu en cas de controvèrsia sobre la seva aplicació.

Intervencions:
Sr. Menéndez: declara que no està d’acord en que s’executi aquesta obra, varen votar en
contra del conveni doncs la zona té un risc d’inundabilitat i perquè no estan d’acord en
gastar tants diners en una obra en aquesta zona.
Sr. Inglada: els diners que ens donen és per restaurar la zona de les EDAR, el millor és
fer aquesta obra segons diu l’ACA. La inundabilitat no és un problema.
Sr. Menéndez: existeix un gran risc d’inundacions, si es fan acampades tota la
responsabilitat en cas d’accident serà per l’Ajuntament.
Sr. Alcalde: Si l’ACA dóna els diners per clausurar les EDAR, les tanquem o no? Com
estaven abans?.
Sr. Menéndez: estem a favor que es clausurin, però no de que s’instal·li una zona
d’esbarjo, es un risc per les persones. Es massa despesa per fer una calçotada o una
escalivada.
Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV
 Vots en contra: 5 del grup PSC
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
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3. APROVAR, SI S’ESCAU, CEDIR EN DIPÒSIT A L’ARXIU COMARCAL DEL
BAIX PENEDÈS EL FONS QUE COMPRÈN LA DOCUMENTACIÓ HISTÒRICA
MUNICIPAL QUE FOU INVENTARIADA PER L’ARXIU COMARCAL DEL BAIX
PENEDÈS L’ANY 1997 C/09/068.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès conserva el seu arxiu històric municipal, que
abraça de 1817 a 1995.
Aquesta documentació fou inventariada per l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès l’any 1997.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès manifesta la seva voluntat de dipositar la
esmentada documentació a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, per tal de conservar-la i
fer-la accessible als investigadors.
El Consell Comarcal del Baix Penedès, en representació de la Generalitat de Catalunya,
ha manifestat estar d’acord a rebre-la.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar cedir en dipòsit a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès el fons que
comprèn la documentació històrica municipal que fou inventariada per l’Arxiu Comarcal del
Baix Penedès l’any 1997.
SEGON.- Sotmetre aquesta cessió a les clàusules annexades i que s’hauran de reproduir
en el conveni que es signarà amb el Consell Comarcal.
TERCER.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès, posarà a disposició del l’Arxiu
Comarcal del Baix Penedès el personal escaient a efectes de poder fer el trasllat de la
documentació.
QUART.- Facultar al l’Alcalde per a la signatura del conveni de cessió en dipòsit a l’Arxiu
Comarcal del Baix Penedès el fons que comprèn la documentació històrica municipal que
fou inventariada per l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès l’any 1997.
ANNEX
PACTES
Primer. L’Ajuntament de Banyeres del Penedès cedeix en dipòsit a la Generalitat de
Catalunya el fons que comprèn la documentació històrica municipal que fou
inventariada per l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès l’any 1997.
Segon. El Consell Comarcal del Baix Penedès, en nom i representació de la
Generalitat de Catalunya, accepta aquest dipòsit.
Tercer. El fons arxivístic objecte d’aquest contracte serà dipositat a l’Arxiu Comarcal
del Baix Penedès.
Quart. L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès es compromet a revisar el inventari de la
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documentació dipositada i a lliurar a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès una còpia
del inventari revisat.
Cinquè. L’Arxiu Comarcal del Baix Penedès donarà les màximes facilitats a
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per a la consulta administrativa del seu fons
documental.
Sisè. El dipòsit periòdic de nova documentació podrà realitzar-se sense necessitat de
modificar aquest contracte, i només caldrà adjuntar un inventari annex al general.
Setè. En cas que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès volgués recuperar la
documentació ho haurà de comunicar per escrit amb una antelació de tres mesos i
l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès es reserva el dret de fer còpia de la part del fons
documental que consideri adient i així oferir a l’investigador la possibilitat de poder-lo
consultar. A més a més, en cas que la Generalitat de Catalunya hagués portat a terme
actuacions de restauració, hauria de restituir el cost econòmic invertit.
Intervencions:
Sr. Alcalde: es una necessitat doncs els prestatges han caigut. S’ha d’esperar a que el
Consell Comarcal ho vingui a recollir, és gratuït i la Bisbal també ho ha fet.
Sr. Menéndez: estem d’acord.
Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV i 5 del grup PSC.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ
D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS C/09/073.

SOBRE

ELS

30

ANYS

Els municipis democràtics complim 30 anys d’història. 30 anys en els que tots plegats hem
treballat per transformar-los i convertir-los en els espais comuns que són avui. Tant els que
van assumir les responsabilitats de la gestió municipal aquell 1979, com els que ho han
anat fent al llarg d’aquests 30 anys, ho han fet des de la vocació de servei públic i
l’entrega per complir cada any amb les noves necessitats de la ciutadania, tinguéssim o no
les competències. Des dels primers ajuntaments constituïts al 79 fins a avui, molts homes i
dones s’han implicat i han treballat pels seus veïns i veïnes. Però el 30è aniversari de la
democràcia local és potser una bona oportunitat per reconèixer especialment la tasca
desenvolupada per aquells que van construir el primers consistoris. Aquells que, en un
moment històric tan complicat com el que s’obria, van construir de zero el que han estat les
bases per a tota la feina posterior.
En aquest anys hem avançat, i hem avançat molt. Però també són molts els aspectes que
queden per treballar. Els més important, segurament, el del finançament. En 30 anys de
democràcia local els ajuntaments no hem viscut ni una sola revisió del nostre sistema de
finançament. Hem avançat gràcies a un nou Estatut que ens reconeix per primera vegada
competències pròpies. Però aquestes competències comporten unes obligacions que, tot
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sovint, no podem assumir per manca de recursos. Els ajuntaments reivindiquem, amb
força i amb una sola veu, una nova Llei de finances locals.
Els temps i les necessitats han canviat, però si hi ha una constant en els 30 anys
d’administració local és el que mou els ajuntaments: la vocació de serveis a la ciutadania.
És per això que hem de fer un pas més i fer automàticament partícips d’aquesta gestió els
nostres veïns i veïnes. Hem de treballar per apropar la política local a les persones,
apropar-los el que hem fet en 30 anys i el que volem fer en els anys que vindran. Tant el
dia del municipi com en concret la celebració dels 30 anys ha de ser una celebració
ciutadana, de la que hi puguin participar el veïns i veïnes.
Per tot això, es proposa al Ple adoptar la següent resolució:
PRIMER.- Posar la bandera del Municipi al balcó de l’Ajuntament el dia 19 d’abril.
SEGON.- Organitzar jornades de portes obertes al consistori al edificis emblemàtics de la
ciutat que es considerin.
TERCER.- Editar material divulgatiu, com l’edició de revistes o llibres.
QUART.- Organitzar exposicions informatives.
CINQUÈ.- Participar en la celebració organitzada per l’FMC i l’ACM, en col·laboració amb
la Diputació, de reconeixement de celebració dels 30 anys d’Ajuntaments democràtics i
reconeixement als electes del 79.
SISÈ.- Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió Promotora d’Electes
de 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor Manuel López Lozano, que fou el
primer alcalde democràtic d’Abrera durant el mandat 1979-1983. López Lozano va ser el
ferit per un impacte de bala de la Guàrdia Civil mentre feia de mediador en un conflicte
laboral en una empresa del polígon industrial Can Sucarrats, i a causa de l’impacte va
quedar postrat en una cadira de rodes. Manuel López Lozano va esdevenir un símbol de la
transició política, i una motivació per a molts companys i companyes de l’època.
SETÈ.- Organitzar activitats informatives al voltant de la celebració per tal de difondre i
donar a conèixer a la ciutadania els paper dels ajuntaments en els darrers 30 anys
Intervencions:
Sr. Alcalde: realitza una exposició sobre l’origen de la democràcia. Seguidament es
dirigeix al Sr. Menéndez reconeixent-li els 30 anys dedicats a la política local.
Tots els regidors s’aixequen i aplaudeixen al Sr. Menéndez.
Sr. Menéndez: agraeix el reconeixement. Pel que fa a l’acord, s’han de concretar els
edificis on es realitzarà, la jornada de portes obertes, els llibres que s’editaran i les
activitats que es realitzaran.
Sr. Alcalde: és un compromís formal, però econòmicament no estem bé i per tant no
estem com per editar llibres.
Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
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amb el següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV i 5 del grup PSC.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.
5. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL.
S’ha donat compte les actes de les següents Juntes de Govern Local:
• 4 de desembre 2008.
• 11 de desembre 2008.
• 18 de desembre 2008.
• 8 de gener de 2009.
• 9 de gener de 2009.
• 15 de gener de 2009.
• 20 de gener de 2009.
• 22 de gener de 2009.
• 26 de gener de 2009.
• 29 de gener de 2009.
6. PRECS I PREGUNTES.
Preguntes:
1.1:
Sr. Menéndez: quan es donaran els pisos de protecció oficial? Quan s’informarà als
beneficiaris de que poden formalitzar i accedir a viure a les seves vivendes?
Sr. Inglada: contesta que s’ha trigat doncs la llei ara permet finançar-los fins al 100%. Els
adjudicataris ja poden buscar crèdits.
1.2:
Sr. Menéndez: el dia de la ventada es van causar danys a un vehicle, com està el tema?
Sr. Alcalde: no sap quina resposta es va donar.
El Secretari pren la paraula per explicar que s’està tramitant com a Responsabilitat
Patrimonial.
1.3:
Sr. Menéndez: quan obrirà el logístic del Corte Inglés? Fa un mes s’ha difós una circular
d’oferta d’ocupació per cercar candidats, però, per quan es preveu la contractació del
personal per al mateix? Vostè no es dóna compte de que està jugant amb la il·lusió dels
més necessitats?.
Sr. Alcalde: està previst a l’octubre, seran 400 llocs de treball pel Corte Inglès de
Tarragona i 300 per la logística de la Bisbal. Es va demanar que féssim de canalització de
les curricular.
Sr. Menéndez: dóna la sensació que falten 2 o 3 anys perquè no hi ha encara cap
requalificació de terreny ni s’està tramitant cap modificació de planejament.
Sr: Inglada: exposa que volen presentar una moció per mostrar el desacord en que
s’instauri un cementiri nuclear al Penedès. El Sr. Sabater, delegat del Govern a Tarragona,
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va dir que instaurar un cementiri nuclear al Penedès és una gran oportunitat. Si aproven la
moció, el grup PSC s’adheriria?.
Sr. Menéndez: no fa falta tractar-ho ara, es convoca Junta de Portaveus i ho tractem.
Sr. Suárez: el Sr. Sabater s’ha declarat antinuclear, s’ha tret aquest comentari fora de
context, el que ve a dir és que qui generi residus nuclears, se’ls quedi.
1.4:
Sr. Santalla: quan costarà arreglar Cal Fontanillas?
Sr. Alcalde: contesta que menys de tres milions d’euros (3.000.000 €).
1.5:
Sr. Menéndez: molts banyerencs hem estat testimonis de la deixadesa i irresponsabilitat
de l’Ajuntament.
Han passat 50 dies des de la ventada i encara no s’han retirat els pins amb el risc d’incendi
que provoca, tant a la zona del dipòsit de gas, com a l’accés a la Torre de Guaita i el Parc
del Pujolet.
El Parc el van tancar temps desprès, però amb persones que hi accedien i es quedaven a
l’interior. Per cert revisin els danys, no només hi ha pins trencats, aquí no s’han trencat
faroles?.
Sr. Inglada: s’ha actuat allà on era imprescindible, com la Torre de Guaita o la zona del
dipòsit de gas, les demès zone, restem a la espera de les subvencions que s’han demanat,
sinó s’ha executat encara es perquè es una càrrega econòmica important. Pel que fa als
pins de particulars, són aquestos els que els han de retirar.
Sr. Santalla: replantaran arbres?
Sr. Inglada: respon que no.
Sr. Menéndez: estan en desacord, el Pac del Pujolet s’ha de netejar, esperar les
subvencions “tiene tela”.
Sr. Alcalde: no et queixis tant Avelino, que resulta que el parallamps del CEIP no el tenies
instal·lat.
Sr. Menéndez: 41 dies es va trigar a treure el pi d’accés a la Torre de Guaita, han tingut
que venir els americans del cine.
Han esperat fins aquest cap de setmana per retirar l’únic pi que tallava l’accés a la Torre
de Guaita. El mirador i el lloc més panoràmic de tot el municipi, i del millor de la comarca,
que hem de mostrar, el turisme?
Per la seva falta de previsió, simplement s’obstaculitza l’accés.
Com es pot explicar aquest cas tan concret i simple, per la despesa i per la feina? A més
del veïns, els del hotel i les vivendes no s’han queixat desprès d’un mes?.
Sr. Inglada: es dirigeix al Sr. Menéndez i li respon que ell tenia la Torre apagada, no
s’arreglava pel mateix motiu.
1.6:
Sr. Menéndez: tant han dit de la emissora de radio municipal que ara van de presa i
corrent per fer-la funcionar.
Era casi el pitjor mal del poble, que costava mols diners, que era la ruïna, que si no tenia
llicència per emetre. El cert és que a l’any 2008 ha degut tenir les mateixes despeses,
sense funcionar, que les del exercici de l’equip de govern anterior. Ara resulta que la volen
fer funcionar i a tota pastilla. Per cert, s’ha trobat alguna persona per dirigir-la i fer-la
funcionar? Voldríem saber si es així, a qui, per a que funcions, dedicació, mèrits, es
definitiva perquè i per a que?.
Que els hi ha fet canviar d’opinió?.
Sr. Alcalde: pregunta a la Sra. Ribosa si s’havia pressupostat l’emissora l’any 2008.
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Sra. Ribosa: respon que per les despeses ordinàries.
Sr. Alcalde: la emissora va costar onze milions de pessetes (11.000.000 pts) quan
Banyeres tenia 1.500 habitants. Es feien despeses que no servien per a res.
Quan vaig entrar hi havia una persona en nòmina i no feia res perquè no hi havia
programació.
Es pretenia mancomunar la radio amb Santa Oliva.
Vaig quedar amb una persona que per 450€ al mes faria la programació però al veure la
feina que portava no es va seguir endavant.
La radio la deixem tal i com la varem trobar però sense pagar cap sou, a Banyeres no li
cal una radio ni abans ni ara.
Sr. Menéndez: teníem un contracte de manteniment de dos o tres hores a la setmana.
1.7:
Sr. Menéndez: l’estacionament de camions al centre del casc urbà, al costat del CEIP no
ens sembla el millor lloc. No entenem perquè s’ha d’habilitar un estacionament de camions
al centre del casc urbà.
Sr. Alcalde: i on aparquen? Tu vas posar una senyal de prohibit i nosaltres hem
possibilitat l’aparcament.
Sr. Menéndez: està clar que s’ha de donar el servei.
1.8:
Sr. Menéndez: en una junta de govern s’ha atorgat llicència per a la construcció d’una
caseta d’eines del camp, cert és que el terreny actualment no està dedicat a feines
agrícoles, els promotors del terreny no es dediquen a la pagesia ni a treballar al camp, és
una zona de sòl agrícola d’especial protecció segons consta a l’expedient, la caseta té
25,94 m2 i dotada d’una finestra de vidre, té 3,5 metres d’alçada, casi res per a una caseta
d’eines del camp, el projecte no l’ha informat l’arquitecte per possible incompatibilitat.
Ens preocupa que aquest tipus de construccions es generalitzi en el municipi, que
aquestes acciones s’emprenguin des de el propi equip de govern.
Algú d’aquesta taula del Ple es dedica a treballar al camp o es pagès? Pensem que no és
així. Serà referència per altres sol·licituds i acabarà en una espiral difícil de controlar, que
atempta contra el territori, és més es pot legalitzar la llicència que estigui en tràmit.
Es resum és un mal pas, un pas negatiu per al municipi i per a la gestió municipal.
Esperem que els beneficiaris de la llicència ho reconsiderin per interès del poble i que
renunciïn voluntàriament.
No es bo per ningú, ni crec que per al propi promotor, que el que controla i coneix la llei es
valgui d’això per burlar-la.
Les normes urbanístiques i de protecció del territori van segurament en contra de l’esperit
d’aquesta llicència. En tot cas son per donar un servei necessari i mínim al pagès o
treballador del camp.
Ens imaginem que cada propietari fas un a caseta en el seu terreny, que semblaria
Banyeres? No es un bon precedent, s’ha d’evitar, els que us traslladem.
1.9
Sr. Menéndez: pot ser que s’hagin tret una bona filera d’arbres per permetre la vista del
camp de futbol des de la cantina-bar?
Sr. Acosta: respon que sí, que per accedir-hi millor i per poder veure-ho des del bar.
1.10:
Sr. Menéndez: s’han adjudicat les obres del Fondo Estatal Inversión Local?
Sr. Alcalde: les petites sí, les demés cap a final de mes.
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1.11:
Sr. Santalla: al mercat no hi ha vàters ni perpaleres i en canvi hi han factures de neteja.
No tenim responsabilitat?
Sr. Alcalde: el mercat no es pot gestionar des de l’Ajuntament, cobrem 900 euros al mes,
donem un servei i encara no conec a ningú, excepte algun bar, que estigui descontent del
mercat, tot al revés, la majoria esta molt content.
Sr. Santalla: hi ha gent descontenta.
Sr. Alcalde: mai tothom estarà content.
Sr. Santalla: hi ha una factura de 217 € de neteja en la junta de govern de 15 de gener.
Sra. Ribosa: quina és?
1.12:
Sr. Menéndez: que ha passat amb la llum del centre cívic del Priorat?.
Sr. Solé: que FECSA ha retirat el comptador provisional perquè el teu amic contractista no
va presentar els butlletins. Ara hi ha llum.
1.13.
Sr. Menéndez: quant ha costat el tancament de la zona esportiva?, hi ha factures de més.

El Sr. Alcalde es dirigeix al Sr. Menéndez: vas trucar al Diari de Tarragona per dir que el
Sr. Josep Maria Caparrós no era conegut com per posar-li el nom d’un carrer. Ara mateix
aquest Sr. està presentant el seu llibre amb Jordi Hereu del que dius és un bon Alcalde.
El Sr. Caparrós es una persona rellevant, només com a exemple, el diccionari Espasa li
dedica 30 línies, estaria dies per llegir el seu curricular. Si no estàs d’acord, traiem el nom
del carrer.
Al Sr. Cañas se li va donar un carrer que pràcticament ningú coneix.
Sr. Menéndez: si vostè no estigués aquí, algú pensaria en posar-li el nom d’una avinguda
a aquest Sr.?
Ningú al poble el coneix encara que sigui molt important.
Sr. Alcalde: no hi ha carrer Lluís Companys, President afusellat per Franco. Us sembla bé
que el carrer “A” de Boscos es denomini Lluis Companys i el carrer “B” Josep Maria
Escarré.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 22:05 hores, donant
fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 19 de març de 2009.

Josep Maria Abril i Palacios
Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari
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