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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 20 DE GENER DE 2011.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 20 de gener 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

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

És troba absent el Sr. Avelino Menéndez Suárez, per motius laborals justificats.
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 la proposta APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EPM DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE
REBUIG DE LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES
ESCOLES CATALANES, C/11/004 i la proposta APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP
MUNICIPAL DE CIU DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE REBUIG A LA SENTÈNCIA
DEL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE EXIGEIX A
LA GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A LLENGUA VEHICULAR A L’ESCOLA, C/11/004,
es retiren de l’ordre del dia, prèvia petició del grup PSC i de comú acord amb tots els grups polítics.

Acte seguit es passa a tractar el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 18 DE
NOVEMBRE DE 2010, C/10/256.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 3 DE
DESEMBRE DE 2010, C/10/271.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SUBSECTOR B DEL SECTOR S-1 CAMÍ DE L’ARBOÇ EN
L’ÀMBIT DE LES PARCEL·LES 22 A 27, 36 A 41 I 48 C/10/010.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS, C/10/103 A.
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5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DEL PERSONAL FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES PENEDÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,
C/10/103 B.
6. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE DESEMBRE
DE 2010 RELATIIU A L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA, C/10/279.
7. APROVAR, SI S’ESCAU, INFORMAR FAVORABLEMENT LA INCORPORACIÓ DE LA
SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU DE BONASTRE A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIS
DE JUTJATS DE PAU NÚM. 29 DE L’ARBOÇ C/09/287.
8. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS A
LES CAMBRES AGRÀRIES DEL 20 DE FEBRER DE 2011, C/10/290.
9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EPM
DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE REBUIG DE LES SENTÈNCIES
DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES
CATALANES, C/11/004.
10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL
SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE
EXIGEIX A LA GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A LLENGUA
VEHICULAR A L’ESCOLA, C/11/004.
11. RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PEL QUAL
S’APROVA LA DESIGNACIO DE LA PERSONA ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL,
C/11/010.
12. DESPATX D’OFICI.
13. PRECS I PREGUNTES
...........................................................................................................................................
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 18 DE
NOVEMBRE DE 2010, C/10/256.
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 4 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 3 DE
DESEMBRE DE 2010, C/10/271.
Intervencions:
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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 4 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
PARCIAL D’ORDENACIÓ DEL SUBSECTOR B DEL SECTOR S-1 CAMÍ DE L’ARBOÇ EN
L’ÀMBIT DE LES PARCEL·LES 22 A 27, 36 A 41 I 48 C/10/010.
En data 5 de novembre de 2009, amb RE 4994 la Sra. Susana Guillermo Escriche va fer entrega en
nom i representació de Hilaturas Llaudet SA de la Modificació puntual del Pla parcial del subsector B
del sector S1 a les parcel·les 22 a 27, 36 a 41 i 48 instat per Hilaturas Llaudet SA.
En data 2 de gener de 2010, l’arquitecte municipal va informar desfavorablement, en tant no
s’esmenessin una sèrie de prescripcions.
En data 15 de febrer el Secretari de la Corporació va informar desfavorablement, en tant no
s’esmenessin una sèrie de prescripcions.
En data 15 d’abril de 2010 (RE 1689), al Sra. Guillermo va presentar una nova versió de la
Modificació puntual del Pla parcial del subsector B del sector S1 a les parcel·les 22 a 27, 36 a 41 i
48 instat per Hilaturas Llaudet SA així com un “informe resposta a los consideracions dels serveis
tècnics de l’Ajuntament” signat tant per la Sra. Guillermo com per l’Advocat Sr. Xavier Xifra Triadú.
A la vista de l’anterior, en data 11 de maig de 2010, l’arquitecte municipal i el Secretari de la
Corporació emeten informes desfavorables per manca de justificació d’uns determinats paràmetres.
En data 3 de setembre de 2010 ( RE3495) la Sra. Guillermo va presentar una nova versió de la
Modificació puntual del Pla parcial del subsector B del sector S1 a les parcel·les 22 a 27, 36 a 41 i
48 instat per Hilaturas Llaudet SA, informat favorablement per l’arquitecte municipal en data 8
d’octubre de 2010 i pel Secretari en data 15 d’octubre de 2010.
L’objecte de la modificació és la de substituir el sostre residencial de les parcel·les 22 a 27 i
parcel·les 37 a 41 de tipologia unifamiliar arrenglerada (clau 10a) per sostre residencial de
tipologia plurifamiliar en bloc lineal amb illa oberta a ubicar en la parcel·la 48. Aquesta substitució
de sostre de tipologia unifamiliar per tipologia plurifamiliar permet alliberar i cedir el sòl privat de
les parcel·les d’unifamiliar i generar un espai lliure públic de 2.161,80 m2 (1.081 m2 corresponent
a les parcel·les 22 a 27 i 1.080,80m2 corresponent a les parcel·les 36 a 41), passant de 17.048,40
m2 a 19.210,20 m2 en tot el subsector B. Així mateix a la parcel·la 48 s’imputen els 10 habitatges
unifamiliars inicialment previstos a les parcel·les 22 a 27 i parcel·les 37 a 41 i 9 més. Els 9 més es
permeten doncs el subsector B es preveuen un màxim de 266 habitatges i fins ara hi havien 257,
el total del qual fa els 311 habitatges totals del Sector S1 (subsector A =45, subsector B= 266).
Cal informar que donada l’existència de nou sistema urbanístic d’espais lliures, caldrà redactar el
pertinent projecte d’urbanització. Així mateix, donat que les cessions d’aprofitament s’han de
materialitzar, caldrà modificar el projecte de reparcel·lació.
En data, 28 d’octubre de 2010, la Junta de Govern Local va aprovar l’aprovació inicial de la
esmentada modificació puntual de Pla Parcial.
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En data 12/11/2010, l’esmentat acord va ser publicat al BOP de Tarragona núm. 260 obrint-se un
període d’informació pública d’un més.
En data 15/11/2010, l’esmentat acord va ser publicat al diari La Vanguardia.
S’han sol·licitat 4 informes a organismes afectats per llurs competències sectorials que son:
•
Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat.
•
Direcció General de Promoció de l’Habitatge.
•
Direcció General de Carreteres.
•
Agència Catalana de l’Aigua.
Atès el certificat emès pel Secretari, no s’han formulat al·legacions i ha emès informe l’Agència
Catalana de l’Aigua, amb el resultat de favorable (RE 47 de 5/01/2011) i la Direcció General de
Promoció de l’Habitatge amb el resultat de favorable, no obstant cal que el document incorpori una
memòria social, d’acord amb el punt 2 de la DT6ena del TRLUCatalunya 1/2010 (RE 151 de
13/01/2011).
Atès que els demès organismes no han emès informe dins del termini legalment establert, es
prossegueix el tràmit.
Atès el Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya 1/2010 de 3 d’agost i el Reglament
305/2006 que desenvolupa la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
Atès l’art 22.2.c) de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local 7/1985 de 2 d’abril, l’òrgan
competent per aprovar figures de planejament quina aprovació posi fi a la tramitació municipal és
el Ple municipal, necessitant el quòrum de majoria simple al no ser una figura de planejament
general, segons l’art 47 del mateix text.
Per tot això, és proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla parcial del subsector B del sector
S1 a les parcel·les 22 a 27, 36 a 41 i 48 instat per Hilaturas Llaudet SA i redactat per l’arquitecte
Sra. Susana Guillermo Escriche de RJCE Consultors.
SEGON.- Suspendre els efectes d’aquest acord fins que la part promotora de la modificació puntual
del Pla parcial del subsector B del sector S1 a les parcel·les 22 a 27, 36 a 41 i 48 incorpori al
document una memòria social, d’acord amb el punt 2 de la Disposició Transitòria Sisena del Decret
Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost pel que s’aprova el text refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya.
TERCER.- Una vegada complimentat el tràmit anterior, elevar l’expedient a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona per llur aprovació definitiva, si s’escau.

Intervencions:
Sr. Suarez: en alegrem de la proposta, de que es vulgui desenvolupar.

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 4 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.
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4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI COL·LECTIU DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I ELS SEUS ORGANISMES
AUTÒNOMS, C/10/103 A.
Era voluntat de l’equip de govern i del personal de l’Ajuntament dotar-se d’un marc de regulació de
les relacions laborals.
Així les coses, durant els darrers mesos la mesa negociadora conjuntament amb els representants
dels treballadors han elaborat un conveni Col·lectiu pel personal laboral i pels seus organismes
autònoms.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar el conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès i els seus organismes autònoms, que s’adjunta com Annex.
SEGON.- Presentar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- Habilitar al Secretari de l’Ajuntament per la presentació del conveni
i tota la
documentació escaient al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: felicitar a l’equip de govern, als treballadors, al representat d’UGT Sr. Pinós, a la
Bir i al Xavi. Crec que ja era hora desprès de 30 anys de democràcia, era importat pel personal, un
conveni es de drets i deures. No ha estat una feina fàcil, però al final entre tots ho hem fet fàcil, és
una base per tirar endavant i que el personal es senti protegit. Tots hem estat a l’alçada tenint en
compte la crisis econòmica que patim i no hem forçat en cap moment la màquina. No hem deixat
una càrrega pel nou equip de govern. La Administració Pública no és una empresa productiva, la
productivitat és tractar bé a la gent i solucionar-li els seus problemes per tant es necessita una
sensibilitat especial per ser treballador de l’Ajuntament. A l’Ajuntament us puc assegurar que hi ha
grans professionals amb coneixements, experiència i motivació i que aquest conveni els motivarà
més, podem estar tots orgullosos i felicitar-nos tots plegats.
Crec que és una llàstima que avui no hagi pogut assistir a aquest ple ordinari el Sr. Avelino
Menéndez.
Sr. Suarez: felicitar els treballadors, es una norma que regularà a tots. Hem de fer esment que no
hem pogut participar i som el grup majoritari, no posarem pals a les rodes, però sí que hem de fer
esment a la impossibilitat d’intervenció, per això ens abstindrem.
Sra. Alcaldessa: cal retreure a l’anterior govern que ha tingut molts anys i no el va aprovar. Un
equip de govern que ha estat tant de temps al govern i no heu estat capaços de fer-lo.
Sr. Inglada: s’ha seguit el procediment, cal dir que a la negociació han estat les persones que
calia, desprès toca aprovar-ho pel ple. Es una feina d’Alcaldia i de la Junta de Govern en la
negociació. No trobo correcte que us abstingueu.
Sr. Suarez: puc acceptar que abans no es va fer, però no s’ha facilitat la participació, es podria
haver convocat la junta de portaveus per informar-nos. Ens hagués agradat votar a favor.
Sra. Alcaldessa: heu votat a favor la modificació puntual de el Pla parcial del subsector B del
sector S1 i tampoc havíeu participat. No us entenem.
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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.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 4 de PSC
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DEL PERSONAL FUNCIONARI DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES PENEDÈS I ELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS,
C/10/103 B.
Era voluntat de l’equip de govern i del personal de l’Ajuntament dotar-se d’un marc de regulació de
les relacions funcionarials.
Així les coses, durant els darrers mesos la mesa negociadora conjuntament amb els representants
dels treballadors han elaborat un Acord pel personal funcionari de l’Ajuntamentl i pels seus
organismes autònoms.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Aprovar l’acord del personal funcionari de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i els
seus organismes autònoms, que s’adjunta com Annex.
SEGON.- Presentar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER.- Habilitar al Secretari de l’Ajuntament per la presentació de l’acord i tota la documentació
escaient al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
Intervencions:
Els grups realitzen les mateixes consideracions que en la proposa del conveni col·lectiu.
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.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 4 de PSC
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA

6. RATIFICAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16 DE DESEMBRE
DE 2010 RELATIIU A L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE
CATALUNYA, C/10/279.
La Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el dia 16 de desembre de 2010, amb el
quòrum exigit pel Text refós de la Llei municipal Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i amb la
reserva de l’aprovació definitiva de l’acta, va prendre entre d’altres, la resolució següent:

APROVAR L’ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA
AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA.-C/10/279
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Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va decidir crear un instrument que
possibilités la contractació centralitzada del subministrament d’energia elèctrica, aprovant
el Plec de clàusules administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre
de 2009.
El Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27-038560, va fer
públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc.
En data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, havent estat
presentades dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL i Iberdrola.
Reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels sobres, en
sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel Desenvolupament
Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa Comercial, SL.
D’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament Local,
s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els
Contractes del Sector Públic.
En conseqüència, s’acorda formalitzar el present acord d’adhesió entre les parts i la Junta
de Govern Local, per unanimitat, acorda:
PRIMER.- Que el municipi de Banyeres del Penedès, s’adhereix a l’acord marc del
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
aprovat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.
SEGON.- Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de la documentació
TERCER.-. Ratificar la present adhesió per l’òrgan Plenari de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
QUART.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/
València 231, 6º, 08007, Barcelona).

Atès l’establert a l’acord de la Junta de Govern Local, es proposa al Ple, l’adopció del següent
acord:
PRIMER.- Ratificar l’adhesió aprovada mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 16 de
desembre de 2010.
SEGON.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local
Intervencions:
Sr. Inglada: és una iniciativa de la ACM, molts Ajuntaments s’han adherit. La ACM ha fet la millor
oferta, aprofitem que tot el tràmit el fa la ACM, al estar agrupats molts Ajuntament tenim més
força per abaixar preus.
Sr. Suarez: creiem que es la millor solució i lamentem la despesa dels estudis que s’han fet
prèviament.
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 4 del grup PSC.

Vots en contra: 0
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Abstencions: 0

Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

7. APROVAR, SI S’ESCAU, INFORMAR FAVORABLEMENT LA INCORPORACIÓ DE LA
SECRETARIA DEL JUTJAT DE PAU DE BONASTRE A L’AGRUPACIÓ DE SECRETARIS
DE JUTJATS DE PAU NÚM. 29 DE L’ARBOÇ C/09/287.
En data 3 de novembre de 2010, el Ple de l’Ajuntament de Bonastre va acordar sol·licitar l’adhesió
de la Secretaria del seu Jutjat de Pau a l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau de l’Arboç
núm. 29
En data 20 de desembre, amb RE 5075, la Direcció General de Recursos de l’Administració de
Justícia va sol·licitar que, en cas que s’estigués a favor de la integració, s’acordés pel Ple de
l’Ajuntament.
Atès l’acord de data 3 de novembre de 2010, s’al·lega que la Secretaria del Jutjat de Pau de
Bonastre està actualment atesa pel Secretari-Interventor de l’ajuntament, no podent portar a
terme la mateixa persona les dues tasques de forma eficaç, degut a l’increment de treball i al
augment de competències donades als Jutjats de Pau.
S’ha procedit a recavar informe del Jutjat de Pau de Banyeres del Penedès, el qual va informar en
data 30 desembre de 2010 (RE 5230) que no veia cap inconvenient sempre i quan al augmentarne el nombre de Jutjats de Pau s’incrementés el nombre de Secretaris/es Judicials en cas de notar
retards en el compliment dels exhorts.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Informar favorablement la incorporació de la Secretaria del Jutjat de Pau de Bonastre a
l’Agrupació de Secretaris de Jutjats de Pau núm. 29 de l’Arboç, fent especial menció a l’apreciació
del titular del Jutjat de Pau de Banyeres del Penedès respecte l’eventual increment de feina de
l’Agrupació de Secretaries de Jutjats de Pau de l’Arboç núm. 29, que pogués comportar retards en
les tramitacions dels expedients judicials.
SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció General de Recursos de l’Administració de Justícia.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: varem rebre un informe favorable del Jutjat de Pau i s’ha fet esment a que si
augmenta la feina s’augmenti el personal.
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 4 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS

8. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS DE LES ELECCIONS A
LES CAMBRES AGRÀRIES DEL 20 DE FEBRER DE 2011, C/10/290.
Atès que en data 20 de febrer de 2011 tindran lloc les eleccions a les cambres agràries.
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Atès que entre els dies 18 a 22 de gener de 2011 s’ha de procedir al sorteig públic, entre les
persones que figuren en el censa de cambres agràries d’aquest municipi, per designar aquelles que
exerciran les funcions de president i els dos vocals així com els seus suplents, dos suplents pel
president i dos suplents per cadascun dels dos vocals.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Designar el President i els dos vocals i els dos suplents del president i els dos suplents
de cadascun dels dos vocals, de la mesa electoral a les eleccions de les cambres agràries.
SEGON.- Notificar el present acord als membres elegits titulars i suplents en el termini de 3 dies.
TERCER.- Notificar el present acord a la Junta Electoral Territorial de Tarragona.
Hi ha onze persones electores. S’introdueix un paper amb el nom de cadascuna d’elles en una
bossa i l’Alcaldessa va fent que cadascun dels regidors, a excepció de ella mateixa i el Sr. Lluís
Inglada, treguin un paper corresponent els mateixos als càrrecs següents:
Càrrec
President
Suplent primer president
Suplent segon president

Nom i cognoms
JAIME SORIANO CAMPANYA
JORDI INGLADA TORRENT
VALENTINA ACEITON CALDERON

Vocal primer
Suplent primer vocal primer
Suplent segon vocal primer

ANTONIA ESTEVE URGELL
PABLO GUASCH COLL
NATALIA GASCON AGUILERA

Vocal segon
Suplent primer vocal segon
Suplent segon vocal segon

ROSA ROBLES ROBLES
MARIA MERCE SANAHUJA PADRO
MARIA ROSA SANAHUJA PADRÓ

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 4 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITA DELS PRESENTS.

9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUIA-EPM
DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE REBUIG DE LES SENTÈNCIES
DEL TRIBUNAL SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES
CATALANES, C/11/004. El Secretari fa constar que aquesta proposta es retira de
l’ordre del dia prèvia petició del grup PSC i de comú acord amb tots els grups
polítics no sotmetent-se ni a debat ni a votació.

En data 13 de gener de 2011 es va presentar moció del grup d’ICV-EUIA-EPM quin text literal és el
següent:
Antecedents
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El Tribunal Suprem (TS) va emetre el passat dimecres 22 de desembre tres sentències en què
pretén obligar la Generalitat de Catalunya a reintroduir el castellà a les escoles "com a llengua
vehicular de forma proporcional i equitativa en relació al català” en tots els cursos del cicle
d'ensenyament obligatori.
Les tres sentències anuncien que la Generalitat haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per
garantir la presència del castellà de manera "equitativa" respecte del català.
Aquesta sentència del Tribunal Suprem és l’aplicació de la sentència del Tribunal Constitucional
sobre l'Estatut i en resposta a tres recursos de pares d'alumnes que volen que els seus fills estudiïn
en castellà, i també volen rebre en castellà les comunicacions del centre escolar.
El Tribunal Suprem ha declarat que "el dret del recurrents al fet que el castellà s'utilitzi també com
a llengua vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en
conseqüència, la Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema
d'ensenyament a la nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que
considera també el castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb
el català". "De la mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les
comunicacions, circulars i qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses
pel centre siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
Segons les sentències del Tribunal Suprem, “res impedeix que l'Estatut reconegui el dret a rebre
l'ensenyament en català i que aquesta sigui llengua vehicular i d'aprenentatge en tots els nivells
d'ensenyament. Però també, no obstant això, res impedeix que el castellà no sigui objecte d'un
dret idèntic”.
Atès que el català és la llengua pròpia de Catalunya.
Atès la necessitat que el català, llengua oficial per a més de 10 milions de persones, sigui
reconegut en el marc institucional europeu com ho són altres llengües.
Atès que el model d’immersió lingüística del sistema educatiu català ha garantit l'èxit acadèmic i
social reconegut internacionalment i permetent així la cohesió social de la nostra societat. El
Comitè d'Experts del Consell d'Europa considera, pel que fa a l'ensenyament de la llengua catalana,
que l’únic model respectuós amb el compromisos de la Carta europea a l’Estat Espanyol és el que
s’aplica a Catalunya basat en la immersió lingüística i en la no segregació dels alumnes.
Ateses les diverses sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que avalen el
model català d’immersió lingüística, ja que el dret a l'educació consagrat en la Constitució no
garanteix "el dret de lliure opció a rebre l'ensenyament exclusivament en una llengua determinada,
quan siguin diverses les llengües reconegudes com a oficials les que convisquin en un territori".
Atès que les sentències del Tribunal Suprem suposa una càrrega contra la construcció d’una
llengua comuna i ataca greument la cohesió del poble català.
Atès que la llengua catalana ha de continuar essent l’eix vertebrador de tota l’activitat educativa i
així la llengua catalana segueixi sent una eina clau en la inclusió social del nostre país.
Atès el rebuig àmpliament majoritari de la societat catalana a la sentència del Tribunal
Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya, expressada en la gran manifestació del 10 de juliol del
2010.
Per tot això, el grup municipal d’ICV-EUIA-EPM proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents
acords:
PRIMER.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
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SEGON.- Rebutjar les tres sentències del Tribunal Suprem espanyol que intenten imposar la fi del
sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
TERCER.-. Reafirmar el nostre convenciment que la llengua catalana és i ha de continuar sent la
llengua vehicular del sistema educatiu català així com l’eina indispensable que possibiliti la cohesió
social del nostre país.
QUART.- Donar suport a les accions de rebuig contra les sentències del Tribunal Suprem espanyol
i en defensa del model d’immersió lingüística escolar que estan sorgint des de la societat civil.
CINQUÈ.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, al
Departament d’Educació i als diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

Sr. Suarez: proposa treure-ho de l’ordre del dia, per fer una conjunta, les conclusions son
semblants però el cos es diferent. Crec que ens hem de trobar.
Sra. Alcaldessa: d’acord, les retirem del l’ordre del dia per poder fer una moció conjunta amb el
grup polític PSC.

10. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIU DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS DE REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL
SUPREM CONTRA LA IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA DE LES ESCOLES CATALANES QUE
EXIGEIX A LA GENERALITAT A INTRODUIR EL CASTELLÀ COM A LLENGUA
VEHICULAR A L’ESCOLA, C/11/004. El Secretari fa constar que aquesta proposta
es retira de l’ordre del dia prèvia petició del grup PSC i de comú acord amb tots
els grups polítics no sotmetent-se ni a debat ni a votació.

En data 14 de gener de 2011 es va presentar moció del grup CIU quin text literal és el següent:
El Tribunal Suprem espanyol (TS) ha emès tres sentències que, basant-se en la retallada del
Tribunal Constitucional espanyol (TC) de l'Estatut, insten el Govern a modificar el sistema educatiu
per equiparar el castellà com a llengua vehicular al costat del català a totes les escoles "com a
llengua vehicular de forma proporcional i equitativa en tots els cursos del cicle d'ensenyament
obligatori", és a dir, fins als 16 anys, el final de la ESO. La sentència anuncia que la Generalitat
haurà d'adaptar el sistema d'ensenyament per garantir la presència del castellà de manera
"equitativa" respecte del català.
El Suprem declara "el dret del recurrent al fet que el castellà s'utilitzi també com a llengua
vehicular en el sistema educatiu de la Comunitat Autònoma Catalunya i, en conseqüència, la
Generalitat haurà d'adoptar les mesures que calgui per adaptar el seu sistema d'ensenyament a la
nova situació creada per la sentència 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera també el
castellà com a llengua vehicular de l'ensenyament a Catalunya, juntament amb el català". "De la
mateixa manera, declarem el dret del recurrent al fet que totes les comunicacions, circulars i
qualsevol altra documentació tant oral com escrita que li siguin remeses pel centre
[d'ensenyament] siguin també en castellà", conclou la part dispositiva de la sentència.
Aquesta és la primera afectació directa de la retallada de l'Estatut que es produeix a més contra un
aspecte nuclear com és la immersió lingüística, que ha estat elogiat internacionalment com a model
per preservar la llengua i garantir la integració de les persones nouvingudes.
Darrerament la Defensora del Poble espanyol va manifestar que només es pot regular la
obligatorietat de l’espanyol, ja que així ho reconeix la Constitució espanyola, i perquè el català és
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una llengua “per a usar en la intimitat, amb la família”.
La Plataforma per la Llengua ha presentat aquest any tres informes que comparen el
reconeixement legal que té el català a l’Estat espanyol amb la situació que experimenten altres
llengües amb un nombre similar de parlants en el context europeu i en d’altres països plurilingües.
La conclusió és que la legislació de l'Estat espanyol, de manera excepcional, fa un tracte
discriminatori vers el català, i que la nostra llengua és la menys protegida de la Unió Europea si la
comparem amb la resta de llengües amb un nombre similar de parlants. Els informes, per exemple,
destaquen el tracte impositiu desmesurat que aplica el Govern espanyol, amb almenys 500 lleis
que imposen la llengua castellana al nostre territori.
Atès que el català és la llengua pròpia dels Països Catalans.
Atès que com a càrrecs electes no acceptarem cap agressió contra de la nostra llengua amb
l’objectiu de la seva extinció.

Per tot això, el grup municipal de CIU proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el nostre rebuig a aquestes Sentències del Tribunal Suprem que signifiquen
la fi del sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes, que ha suposat i d’una manera
demostrada, com així ho exposa el darrer informe PISA, un model d’èxit.
SEGON.- Manifestar el nostre suport al sistema d’immersió lingüística de les escoles catalanes.
TERCER.-. Instar al Parlament de Catalunya a rebutjar les sentències i a complir la Llei d’Educació
de Catalunya.
QUART.- Comunicar aquesta decisió als Parlaments català i espanyol, al Tribunal Suprem, i als
diferents Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.
Sr. Suarez: proposa treure-ho de l’ordre del dia, per fer una conjunta, les conclusions son
semblants però el cos es diferent. Crec que ens hem de trobar.
Sra. Alcaldessa: d’acord, les retirem del l’ordre del dia per poder fer una moció conjunta amb el
grup polític PSC.

11. RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA PEL QUAL
S’APROVA LA DESIGNACIO DE LA PERSONA ENCARREGADA DEL REGISTRE CIVIL,
C/11/010.
En data 17 de gener de 2011, l’alcaldessa va adoptar la resolució núm. D/11/002, la qual es
transcriu a continuació:
Vist que en el ple ordinari de data 18 de març de 2010, es va aprovar el nomenament de la Sra
Maria Beatriz Blasón Berdasco, com a encarregada del Registre Civil de Banyeres del Penedès, per
realitzar la substitució de la seva baixa de maternitat, vacances i permisos de la Sra Maria Cañas
Guasch encarregada del Registre Civil de Banyeres del Penedès.
Atès que la Sra. Maria Cañas Guasch ha comunicat la seva propera incorporació al seu lloc de
treball.
Per tot això, la Sra Maria Cañas Guasch a efectes 1 de gener de 2011, serà nomenada encarregada
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del Registre Civil de Banyeres del Penedès.

Per tot això,
RESOLC
Primer.- Acordar el nomenament de la Sra Maria Cañas Guasch com a encarregada del Registre
Civil de Banyeres del Penedès amb efectes 01 de gener de 2011.
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 adoptar el següent acord:
PRIMER.- Ratificar el Decret D/11/002 que decreta el nomenament de la Sra Maria Cañas Guasch
com a encarregada del Registre Civil de Banyeres del Penedès amb efectes 01 de gener de 2011.
SEGON.- Notificar el present acord a la Sra. Maria Beatriz Blasón Berdasco i a la Sra. Maria Cañas
Guasch al Departament de Justícia de Barcelona, al Sr. Jutge de Pau i al Sr. Jutge de Pau substitut.
Intervenciones:
Sra. Alcaldessa: varem nomenar a la Sra. Maria Beatriz Blasón Berdasco per la maternitat de la
Sra Maria Cañas Guasch, que torna a assumir les seves funcions

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 del grup PSC

Vots en contra: 0.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT DELS PRESENTS.

6-DESPATX D’OFICI.
Donar compte de les actes de la Junta de Govern Local següents:
1. 2, 9, 23 i 30 de setembre de 2010.
2. 14, 21, i 28 d’octubre de 2010.

S’HA DONAT COMPTE
7-PRECS I PREGUNTES
Sr. Inglada: demana un minut de silenci per la mort del nen, Jordi Domene Librado.
Es realitza un minut de silenci a la Sala de Plens.
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1.- Santalla: quin sistema i criteris s’han seguit per agafar la gent del Pla d’Ocupació?
Sra. Alcaldessa: hem tingut en compte la formació que tenia pel lloc de treball i la seva situació
de situació en l’atur, tenen mes punts els que se li ha acabat l’atur, és de sentit comú que les
persones que se’ls han esgotat les prestacions tingui mes punt que el que encara tingui atur. S’ha
d’agafar a les persones que no tenen ja prestacions respecte les que encara tenen atur.
Sr. Santalla: quines persones han participat?
Sra. Alcaldessa: el Cap de manteniment, la Sra. Maria Beatriz Blasón Berdasco i l’Alcaldessa.
Sr. Santalla: es que la gent em pregunta pel carrer.
2.- Sr. Suarez: el semàfor del Priorat es mantindrà en àmbar?
Sr. Solé: cada vegada que venen a arreglar-ho costa 900 euros, no estem per gastar i a mes és
més segur així.
3.- Sr. Suarez: les llums de les Masies no funcionen.
Sr. Inglada: està pendent de l’assegurança.
4.- Sr. Suárez: com està la liquidació de la urbanització Els Boscos?
Sra. Alcaldessa: esta pendent únicament d’un informe del Enginyer Sr. Tomàs Aragonès.
5.- Sra. Sala: a Boscos hi ha llums que no funcionen, s’encenen i s’apaguen.
Sra. Alcaldessa: prenem nota.
Sr. Inglada: quan s’encén i s’apaga es que s’acaba la vida de la bombeta, cal trucar a
manteniment perquè les canviïn.
6.- Sr. Santalla: auditories energètiques, vull saber si s’ha arreglat, perquè vaig dir que estaven
malament.
Sr. Inglada: està fet, no es una desviació exagerada, serveix per conèixer els problemes
energètics.
7.- Sr. Santalla: volem la informació de la resolució de la CTUT respecte el POUM.
Sra. Alcaldessa i Sr. Inglada: s’ha presentat un recurs.
Sr. Suárez: doncs volem el recurs i l’acord de la CTUT.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 20.57 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 20 de gener de 2010.

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

Joan Manel Ferrera
Secretari
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