AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE BANYERES DEL
PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 21 DE JULIOL DE
2016, SESSIÓ 7/2016

SRS. ASSISTENTS:
ALCALDE:
Sr. Amadeu Benach i Miquel
TINENTS D’ALCALDE:
Sra. Ana Ordoñez Rivero
Sr. Joan Roig Sòria
REGIDORS:
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré
Sra. Anna Jané Caralt
Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. Jordi Guasch Bea
Sra. Joana Josepa Fernández Coll
Sr. Manuel López Blanco
Sra. Maria Ángeles Sainz López
SECRETARIA-INTERVENTORA:
Sra. Sara López Martín

A la Sala de Plens de la Casa
Consistorial de la Vila de Banyeres del
Penedès, essent les 19.00 hores del dia
21 de juliol de 2016, es reuneix
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència
de l’Alcalde, Sr. Amadeu Benach i
Miquel, amb l’assistència de la Sra.
Secretària–Interventora, Sara Lopez
Martín, i demés membres anotats al
marge, a l’objecte de celebrar la sessió
ordinària, que ha estat convocada per al
dia d’avui en legal forma, amb distribució
de l’Ordre del Dia dels assumptes a
tractar, així com còpia de l’acta de la
sessió anterior i altre documentació dels
temes a tractar.
Constituint els reunits nombre
suficient dels membres de dret que
integren el Plenari, per celebrar la sessió,
en primera convocatòria, el Sr. President
la declara oberta,

Abans de procedir al tractament de l’ordre del dia la Sr. Alcalde dóna la
benvinguda, quant són les 19:00, del dia 21 de juliol de 2016, a la sessió ordinària del
Ple de l’Ajuntament, núm. 7/2016 i tot seguit exposa que per motius de força major
justifiquem l’absència del regidor Lluis Inglada.
Abans de procedir a l’ordre del dia, d’acord amb l’art 91.3 del ROF. retirem els
punts catorze i quinze del present ordre del dia ja que necessitem un major i profund
estudi de la matèria. A continuació, comencem pel primer punt de l’ordre del dia.

A continuació es passen a tractar els següents assumptes inclosos en la següent,
ORDRE DEL DIA:
1. LLIURAMENT CREDENCIAL, JURAMENT O PROMESA I PRESA DE
POSSESSIÓ DE LA REGIDORA ELECTE ANNA JANÉ CARALT.- Exp.
C/16/133
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016, SESSIÓ 3/2016.- Exp. C/16/092
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MAIG DE 2016, SESSIÓ
4/2016.- Exp. C/16/105
SESSIÓ PLENÀRIA 07/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2016 - Pàg. 1/37

AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2016, SESSIÓ
5/2016.- Exp. C/16/111
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2016,
SESSIÓ 6/2016.- Exp. C/16/117
6. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
MES DE ABRIL I MAIG DE 2016
7. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ INICIAL DE DIVERSOS
ARTICLES DELS ESTATUTS DE L’EUC BOSCOS.- EXP. C/15/203
9. AROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE SARA LÓPEZ MARTÍN
COM A TRESORERA DE L’AJUNTAMENT I DEL SEU ORGANISME
AUTÒNOM.- EXP. C/16/006
10. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER TAL DE
PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS.- EXP. C/16/007
11. APROVAR, SI S’ESCAU, LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER
A L’ANY 2017.- EXP. C/16/134
12. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT COM A
ALCALDE HONORARI I PERPETU AL SR. FRANCISCO FRANCO I
BAHAMONTE.- EXP. C/16/135
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I LA FUNDACIÓ PRIVADA
SANTA TERESA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE
SUPORT A LA INTEGRACIÓ LABORAL.- EXP. C/16/136
14. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE L’EXPEDIENT DE SUPRESSIÓ DEL
SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL.- EXP. C/16/137
15. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’EXPEDIENT DE REASSIGNACIÓ DE DUES
PLACES DEL SERVEI DE VIGILÀNCIA MUNICIPAL AL SERVEI DE BRIGADA
MUNICIPAL.- EXP. C/16/138
16. APROVACIÓ,
SI
S’ESCAU,
INICIAL
DEL
REGLAMENT
DE
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP.
C/16/139
17. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP.
L/16/048
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18. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
4/2016, DEL TIPUS CRÈDITS EXTRAORDINARIS.- EXP. H/16/077
19. PRECS I PREGUNTES

1. LLIURAMENT CREDENCIAL, JURAMENT O PROMESA I PRESSA DE
POSSESSIÓ DE LA REGIDORA ELECTE ANNA JANÉ CARALT C/16/133.
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA

LLIURAMENT CREDENCIAL, JURAMENT O PROMESA I PRESSA DE POSSESSIÓ
DE LA REGIDORA ELECTE ANNA JANÉ CARALT C/16/133.

En data 19 de maig de 2016, el Ple de la Corporació va acordar prendre coneixement
de la renuncia de la Sra. Montserrat Rebollo Marcas com a Regidora d’aquesta
Corporació i de les renúncies anticipades dels Srs. Pablo Mario Álvarez Rua i José
Latorre Vernet d’aquesta Corporació, i tanmateix es va acordar en la mateixa sessió
plenària, la comunicació a la Junta Electoral Central a efectes de l’expedició de la
credencial de la següent de la llista a les darreres eleccions local, la Sra. Anna Jané
Caralt.
En data 12 de juliol de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2619, la Junta Electoral
Central va expedir la Credencial de Regidora per la candidatura electoral Un Nou
Banyeres BNY en favor de la Sra. Anna Jané Caralt.
Previ requeriment per via telemàtica per part de la Secretària municipal, van ser
presentades les preceptives declaracions d’activitats i causes de possibles
incompatibilitats i les declaracions de béns i patrimoni, formulades per la Sra. Anna Jané
Caralt.
Vist el Real Decreto 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Acceptar la presa de possessió de la Sra. Anna Jané Caralt del càrrec de
Regidora de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en substitució, per renúncia, de la
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas i prèvia renúncia anticipada dels Srs. Pablo Mario
Álvarez Rua i José Latorre Vernet.
SEGON.- Donar possessió del càrrec segons la fórmula establerta al Reial Decret
707/1979, de 5 d’abril.
Banyeres del Penedès, 13 de juliol 2016
Amadeu Benach i Miquel. Alcalde”
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La Sra. Secretaria procedeix a fer la fórmula establerta en el present Decret,
La Sra. Secretaria pregunta a la Sra. Anna Caralt si accepta el càrrec de regidora
de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès?
Sra. Anna Jané, respon que sí.
La Sra. Secretaria pregunta a la Sra. Anna Jané Caralt, jureu i prometeu per la
vostre consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya i la Constitució com a norma fonamental de l’Estat.
Sra. Anna Jané, ho prometo per imperatiu legal.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que estan d’acord, i no tenen res a dir. Simplement
agrair a la nova regidora la seva voluntat de treballar per al municipi, a diferència d’altres
membres de la llista de BNY-AM que van rebutjar aquesta possibilitat. I sobretot desitjarli molta sort i molts encerts en les seves noves funcions.
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda a la Sra. Anna Caralt.
El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretaria.

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA
CELEBRADA EL DIA 19 DE MAIG DE 2016, SESSIÓ 3/2016.- Exp. C/16/092
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretària-Interventora, la
qual procedeix formulant la següent pregunta,
¿Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte?
No es produeix cap debat entre els regidors.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia del
acta de la sessió de 19 de maig de 2016 redactades per Secretaria–Intervenció, els
membres de la corporació es donen per assabentats.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 30 DE MAIG DE 2016, SESSIÓ
4/2016.- Exp. C/16/105
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretària-Interventora, la
qual procedeix formulant la següent pregunta,
¿Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte?
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No es produeix cap debat entre els regidors.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia del
acta de la sessió de 30 de maig de 2016 redactades per Secretaria–Intervenció, els
membres de la corporació es donen per assabentats.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 11 DE JUNY DE 2016, SESSIÓ
5/2016.- Exp. C/16/111

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretària-Interventora, la
qual procedeix formulant la següent pregunta,
¿Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte?
No es produeix cap debat entre els regidors.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia del
acta de la sessió de 11 de juny de 2016 redactades per Secretaria–Intervenció, els
membres de la corporació es donen per assabentats.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2016,
SESSIÓ 6/2016.- Exp. C/16/117
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. Secretària-Interventora, la
qual procedeix formulant la següent pregunta,
¿Atès que tots els regidors coneixen el redactat per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte?
No es produeix cap debat entre els regidors.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia del
acta de la sessió de 16 de juny de 2016 redactades per Secretaria–Intervenció, els
membres de la corporació es donen per assabentats.
6. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
MES DE ABRIL I MAIG DE 2016
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Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura del títol del present punt.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que, es donen per assabentats, en qualsevol cas
ja demanaran algun aclariment a l’apartat de precs i preguntes. El que si que volem
remarcar que, al igual que en darrer Ple, les actes facilitades són dels mesos d’abril i
maig, i faltarien les del mes de juny, almenys, per no dir també les primeres de juliol.
Posteriorment, el Sr. Guasch exposa una explicació feta en Junta de Portaveus.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de
les actes de les sessions de la Junta de Govern Local, redactades per Secretaria–
Intervenció de les sessions celebrades els mesos d’abril i maig, els membres de la
corporació es donen per assabentats.
7. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA
DECRETS DE L’ALCALDIA A DONAR COMPTE EN LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL
PLE DE L’AJUNTAMENT, SESSIÓ 7/2016, DE DATA 21 DE JULIOL DE 2016
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora que
exposa que els Decret que es donen compte al Ple van del 46 al 080, a tenor literal,

NÚM
DECRET

DATA

SOTASIGNANT

D/16/046
D/16/047
D/16/048
D/16/049
D/16/050
D/16/051
D/16/052
D/16/053

13/05/2016
18/05/2016
20/05/2016
20/05/2016
23/05/2016
25/05/2016
26/05/2016
31/05/2016

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa

D/16/054
D/16/055
D/16/056
D/16/057

02/06/2016
06/06/2016
10/06/2016
15/06/2016

Alcaldessa
Alcaldessa
Alcaldessa
Alcalde

D/16/058

16/06/2016 Alcalde

D/16/059

16/06/2016 Alcalde

D/16/060

16/06/2016 Alcalde

D/16/061
D/16/062
D/16/063

17/06/2016 Alcalde
17/06/2016 Alcalde
17/06/2016 Alcalde

RESUM
Condicionament solar C. Geranis, 56
Decret de baixa per caducitat en la inscripció padronal
Condicionament solars Casa Roja
Condicionament solars Priorat
Atorgament gratificacions per servei extraordinaris mes maig
Bestreta caixa fixa treballadora DNI:504P
Convocatòria ple extraordinari 30,05,2016(Exp. C/16/105)
Delegació funcions d’alcaldia per a celebració de matrimoni
civil
MODIFICACIÓ AOC. FUE.
Convocatòria Ple extraordinari sessió 5/2016 (C/16/111)
Condicionament solars nucli urbà
Convocatòria Ple extraordinari i urgent sessió 6/2016
(C/16117)
Delegació funcions d’alcaldia per a celebració de matrimoni
civil
Delegació funcions d’alcaldia per a celebració de matrimoni
civil
Delegació funcions d’alcaldia per a celebració de matrimoni
civil
Condicionament finca C. Pou Comú, 28
Condicionament de solars Masies de Sant Miquel
Condicionament solars Boscos
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NÚM
DECRET

DATA

SOTASIGNANT

D/16/064
D/16/065

17/06/2016 Alcalde
17/06/2016 Alcalde

D/16/066
D/16/067
D/16/068
D/16/069
D/16/070
D/16/071
D/16/072
D/16/073
D/16/074
D/16/075
D/16/076
D/16/077
D/16/078
D/16/079
D/16/080

20/06/2016
21/06/2016
21/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
30/06/2016
05/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
04/07/2016
13/07/2016
13/07/2016
15/07/2016
18/07/2016

Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde
Alcalde

RESUM
Condicionament solars nucli urbà
Ampliar termini presentació ofertes licitació neteja
dependències -C/16/007
Nomenament auxiliar biblioteca el Sr. amb DNI: 196-H
delegació funcions alcaldia per celebració matrimoni civil
delegació funcions alcaldia per celebració matrimoni civil
delegació funcions alcaldia per celebració matrimoni civil
ALTA MEMBRE PROTECCIO CIVIL
RESOLUCIO CONCURS ORDINARI 2016
Iniciar expedient modificació de crèdit 4/2016 (H/16/077)
DECLARACIO RUINA TECNICA EXP. O/16/046
NOMENAMENT MEMBRES JUNTES DE GOVERN LOCAL
NOMENAMENT TINENTS ALCALDE
CREACIO DE REGIDORIES
Resolució expedient baixa per inscripció indeguda
Resolució expedient baixa per inscripció indeguda
Incoació expedient de baixa per inscripció indeguda
Convocatòria Ple ordinari 21.7.2016 sessió 7/2016
(C/16/132)

El Sr. Jordi Guasch manifesta que a l’igual que en punt anterior, es donen per
assabentats, i si s’escau, ja demanarien algun aclariment a l’apartat de precs i
preguntes.
VOTACIÓ
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de la
relació de Decrets, els membres de la corporació es donen per assabentats.
8. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ INICIAL DE DIVERSOS
ARTICLES DELS ESTATUTS DE L’ENTITAT URBANÍSTICA ELS BOSCOS.Exp. C/15/203
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ INICIAL DE DIVERSOS ARTICLES DELS
ESTATUTS DE L’ENTITAT URBANÍSTICA ELS BOSCOS.- Exp. C/15/203

Atès que el Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, en sessió de 16 d’octubre de
1995, va aprovar inicialment els Estatuts, produint-se l’aprovació definitiva dels dits
Estatuts en sessió plenària de 10 de setembre de 1996.
Atès que en data 4 d’octubre de 1996 a Calafell es va formalitzar davant el Notari Sr.
Antonio A. Longo Martínez la constitució de l’entitat Urbanística de Conservació de la
Zona Residencial de Banyeres del Penedès (Boscos del Priorat).
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Atès l’escrit de 2 de juliol de 2105, amb RE 2339 on s’exposa que en la darrera Junta
de Propietaris del passat 21 de març de 2015, es va aprovar per unanimitat la
modificació de diversos articles dels Estatuts de L’entitat Urbanística esmentada.
Atès l’article 16 dels Estatuts que estableix en la seva lletra a que correspon a
l’Assemblea General la facultat de modificar els Estatuts, afegint, “sense perjudici de
l’aprovació que correspon a l’òrgan que exerceix la tutela”.
Atès l’article 7 dels citats Estatuts que explícitament estableix que l’entitat actuarà sota
la tutela de l’Il·lm. Ajuntament de Banyeres del Penedès.
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment les modificacions, que tot just es detallen, dels Estatuts
de L’entitat Urbanística de Conservació de la Zona Residencial de Banyeres del
Penedès (Boscos del Priorat).
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SEGON.- Publicar el present acord en el BOPT i pàgina web de l’ajuntament, durant el
termini de 30 dies per la presentació de reclamacions i suggeriments.
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En el cas de que no s’hagués presentat cap reclamació o suggeriments s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins llavors provisional, publicant-se íntegrament l’acord i
trametre’n una còpia autoritzada de la modificació dels Estatuts a la Direcció General
d’urbanisme de la Generalitat de Catalunya.
QUART.- Notificar el present acord inicial a l’entitat Urbanística de Conservació citada.
Banyeres del Penedès, 13 de juliol de 2016.
Amadeu Benach i Miquel
Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès”

INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch: per part nostra ja estem d’acord. Entenen que es un acte de
tràmit i en el qual els veïns afectats ja s’han manifestat favorablement, i entenem, també
que compta amb la supervisió per part de la Secretaria de l’Ajuntament, i els articles
modificats no contradiuen cap disposició legal vigent, per tant no hi volem posar
objecció. Votarem a favor.
El Sr. Alcalde, diu que ens donem per assabentats.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) i CIU (3), abstencions
cap i vots en contra cap, essent aprovat per unanimitat la modificació inicial de diversos
articles dels estatuts de l’EUC Boscos.- Exp. C/15/203.
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.
9. D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE SARA LÓPEZ MARTÍN
COM A TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I
DEL SEU ORGANISME AUTÒNOM.- Exp. C/16/006
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL NOMENAMENT DE SARA LÓPEZ MARTÍN COM
A TRESORERA DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I DEL SEU
ORGANISME AUTÒNOM.- Exp. C/16/006
PRIMER. Mitjançant el Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i
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s’adopten altres mesures en matèria d’ocupació pública i estímul de l’economia, s’ha
modificat l’apartat segon de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, atribuint a la
subescala de secretaria intervenció totes les funcions de l’apartat 1.b) de l’article 92
esmentat, també, a diferència de la situació anterior a aquesta modificació, la de
tresoreria.
SEGON. La legislació aplicable és la següent:
— El Reial decret llei 10/2015, d’11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits
extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten altres
mesures en matèria d’ocupació pública i estímul de l’economia.
— L’article 92 bis) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
TERCER. Són funcions públiques necessàries a totes les corporacions locals, la
responsabilitat administrativa de les quals està reservada a funcionaris d’administració
local amb habilitació de caràcter nacional:
a) La de secretaria, comprensiva de la fe pública i l’assessorament legal
preceptiu.
b) El control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera i
pressupostària, i la comptabilitat, tresoreria i recaptació.
L’escala de funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional
se subdivideix en les subescales següents:
a) Secretaria, a què corresponen les funcions que conté l’apartat 1.a) anterior.
b) Intervenció tresoreria, a què corresponen les funcions que conté l’apartat 1.b).
c) Secretaria intervenció a què corresponen les funcions que contenen els
apartats 1.a) i 1.b).
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Deixar sense efecte el nomenament d’en Amadeu Benach i Miquel, regidor
d’aquesta Corporació, com a tresorer de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i del
seu organisme autònom Fundació Josep Cañas.
SEGON. Declarar l’assumpció de funcions de tresoreria en el lloc d’en Sara López
Martín, secretària interventora d’aquesta corporació, per disposició legal expressa
(apartat segon de l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril).
TERCER. Comunicar als bancs, caixes on aquest Ajuntament té dipositats els seus fons
i establiments anàlegs, l’assumpció de funcions de tresoreria per part de la secretària
interventora, als efectes del canvi de les signatures per als pagaments.
Banyeres del Penedès, 13 de juliol de 2016
L’alcalde. Amadeu Benach i Miquel.”

SESSIÓ PLENÀRIA 07/16 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 21 DE JULIOL DE 2016 - Pàg. 11/37

AJUNTAMENT
DE
BANYERES DEL PENEDÈS
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch manifesta que sí que hi ha, perquè recordem que la setmana
passada vam dir que no era normal que aquest càrrec recaigués en un regidor, finalment
veiem que en aquest cas han optat per donar-nos la raó i fan aquest nomenament.
Evidentment veiem que ha rectificat en la seva postura, votarem a favor aquest punt
perquè entenem que aquesta revocació i el nou nomenament s’ajusten a les
disposicions legals actuals.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) i CIU (3), abstencions
cap i vots en contra cap, essent aprovat per unanimitat el nomenament de Sara López
Martín com a tresorera de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i del seu organisme
autònom.- Exp. C/16/006.
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.
10. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE
PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER TAL DE PRENDRE
PART EN LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS. C/16/007
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA D’ALCALDIA

RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE
LA DOCUMENTACIÓ REQUERIDA PER TAL DE PRENDRE PART EN LA LICITACIÓ
DEL SERVEI DE NETEJA DE LES DEPENDÈNCIES MUNICIPALS. C/16/007
Atesos als problemes aliens a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, mitjançant Decret
número 16/065, de 17 de juny de l’actual, es va ampliar el termini de presentació de la
documentació requerida per tal de poder prendre part en la licitació del servei de neteja
de les dependències municipals de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, fins el dia
08 d’agost del 2016, per tal de garantir el procediment contractual.
El decret contenia els següents acords,
PRIMER.- AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
requerida per tal de poder prendre part en la licitació del servei de neteja de les
dependències municipals de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, fins el dia 08
d’agost del 2016.
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SEGON.- Contra dit acord no es pot interposar cap recurs d’acord amb l’article 49 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i
del Procediment Administratiu Comú.
TERCER.- Publicar el present acord en el BOPT, perfil del contractant i DOUE.
QUART.- Ratificar el present decret pel Ple de la corporació, a la propera sessió que
celebri.
Vist l’article 42.6 de Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Per tot això, es proposa al Ple la ratificació dels següents acords,
PRIMER.- Ratificar els acords del citat decret 16/065,
II.- AMPLIAR EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ
requerida per tal de poder prendre part en la licitació del servei de neteja de les
dependències municipals de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, fins el dia
08 d’agost del 2016.
II.- Contra dit acord no es pot interposar cap recurs d’acord amb l’article 49 de la
Llei 30/1992 de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions
Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
III.- Publicar el present acord en el BOPT, perfil del contractant i DOUE.
IV.- Ratificar el present decret pel Ple de la corporació, a la propera sessió que
celebri.
Banyeres del Penedès, 13 de juliol 2016.
L’alcalde. Amadeu Benach i Miquel.”
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch manifesta que en aquest punt no estem d’acord amb el
plantejament que ens presenten vostès, al nostre entendre si algun punt del Plec de
Clàusules és incomplert o incorrecte, sigui o no substancial, el que és convenient és fer
una suspensió de la licitació fins que s’hagi esmenat aquest punt i aleshores publicar
altre cop el Plec de Clàusules esmenat i tornar a obrir un nou termini de presentació
d’ofertes. En canvi vostès prorrogant el termini fins el dia 8 d’agost sense saber si en
aquella data ja s’haurà esmenat el punt erroni. Atès que nosaltres hem demanat que
se’ns faciliti la informació que calia rectificar i la definitiva un cop rectificada i la seva
resposta, a dia d’avui mateix, ha estat que encara no la tenen. I és més, aquesta
justificació de que cal esmenar un apartat l’han donat de paraula en la Junta de
portaveus, però en la proposta de resolució no se n’especifica el motiu real. Per tant
podríem qualificar la situació, si mes no, d’estranya, no? per no dir del tot anòmala.
I si el dia 8 d’agost encara no la tenen aquesta ratificació, què faran? Donar una
nova pròrroga? Fins quan? En fi que malgrat que ens diguin que la documentació a
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esmenar és irrellevant, nosaltres no veiem clara aquesta maniobra, que com a mínim es
pot qualificar de poc transparent, i per tant la votarem en contra.
El Sr. Alcalde manifesta que a la Junta de portaveus ja va explicar que tot era
correcte, i em sembla que fem reunions de portaveus i veig que no serveixen de res.
El Sr. Jordi Guasch, diu que clar una cosa es el que vau dir, i un altre cosa és que
jo ho vegi diferent.
El Sr. Alcalde manifesta que la Sra. Secretaria ens ho expliqui tècnicament, però
nosaltres hem estat contactant amb aquesta empresa, on hem vist unes mancances, o
sigui, nosaltres vam fer una licitació i després vam veure unes mancances, tant de
personal com de hora, això no vol dir que no estigui ben fet, això vol dir al contrari que
les empreses que vinguin a licitar han de tenir tota la informació correcta, per lo tant ho
podem fer igualment, per què ho has de suspendre.
El Sr. Jordi Guasch, nosaltres pensem que la forma correcta és suspendre, fins
que es tingui tota la documentació correcta, i un cop això es publica i es torna a donar
termini, creiem que es la forma més adient. Que hi ha un altra forma que també és legal,
no ho sé, no ho discuteixo.
El Sr. Alcalde reafirma que legal clar que ho és.
El Sr. Alcalde, diu que està discutint si és legal o no, la manera de procedir de la
Secretaria que ens assessora, si és legalitat o no. Crec que és legal.
El Sr. Jordi Guasch, Ningú t’està dient res. Nosaltres estem dient que la forma
més clara de fer és que quan es tingui tota la documentació, s’exposi al públic, que s’obri
una nova licitació amb un termini acotat perquè ho puguin estudiar i presentar-se.
Només diem que la forma no és la més clara, o la més transparent.
El Sr. Alcalde manifesta que esta publicat i s’ha fet tot, a mes la documentació
que s’ha enviat no es cent per cent, saps tu molt be que aquestes empreses quant
treballen elles volem apuntar a totes, elles volen ser el guanyador, per lo tant ara el que
volem és que ens donin tota la documentació necessària perquè tothom tingui les
mateixes condicions.
El Sr. Jordi Guasch val, però..
El Sr. Alcalde contesta al Sr. Jordi Guasch dient-li que s’ha fet així legalment, ja
està, ho deixem aquí, ja ens donem per assabentats.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3) i BNY (4); abstencions cap i vots
en contra del grup CIU (3), essent aprovada per majoria absoluta la ratificació de
l’ampliació del termini de presentació de la documentació requerida per tal de prendre
part en la licitació del servei de neteja de les dependències municipals. - Exp. C/16/007.
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EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.
11. APROVAR, SI S’ESCAU, LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2017.- C/16/134
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR, SI S’ESCAU, LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A
L’ANY 2017.- C/16/134
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya,
registrat el dia 30 de juny de 2016 -RE 2464, on sol·liciten que els comuniquem les dues
festes locals del nostre Municipi per al proper any 2017.
D’acord amb l’art 37.2 de l’Estatut dels treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran el caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
en el qual s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del Conseller
d’Empresa i Ocupació, a proposta dels municipis respectius.
D’acord que els dies proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap
dels dies festius que s’indiquin a l’Ordre EMO/137/2016, de maig, per la que s’estableix
el calendari oficial de festes locals a Catalunya per a l’any 2017.
Atès que el 12 de febrer de 2017, la nostra festa petita, Santa Eulàlia, escau en
Diumenge.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a l’any 2017 en els següents dies:
-

13 de febrer de 2017
10 de juliol de 2017

SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona.
Banyeres del Penedès, 13 de juliol de 2016
L’alcalde. Amadeu Benach i Miquel”.
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch manifesta que voten a favor perquè trobem adients les dades
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proposades. Segueixin el mateix criteri que s’havia mantingut fins ara per a la seva
elecció: les Festes de Santa Eulàlia i la Festa Major.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) i CIU (3); abstencions
cap i vots en contra cap, essent aprovada per unanimitat la fixació de les dues festes
locals per l’any 2017.- Exp. C/16/134.
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.
12. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT COM
ALCALDE HONORARI I PERPETU AL SENYOR FRANCISCO FRANCO
BAHAMONDE C/16/135

Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVOCACIÓ DEL NOMENAMENT COM ALCALDE
HONORARI I PERPETU AL SENYOR FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE C/16/135

Atesa l’entrada RE 1971 de 31 de maig de 2016 signada per la Regidora Núria Figueres
Tuset, on presenta la següent proposta,
Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, adoptat en la sessió
extraordinària el dia 1 d’abril de 1964, designant al Sr. Francisco Franco Bahamonde,
alcalde Honorari i Perpetu del Municipi de Banyeres del Penedès.
Atès que la conducta del General Franco, tant anterior com posterior a l’acord, són
motius més que suficients per a la revocació proposada, i a més, és mereixedora de la
revocació d’un reconeixement com el que en el seu dia es va acordar, impropi d’una
institució com la municipal, democràtica per naturalesa.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS,
PRIMER.- Revocar l’acord del Ple de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, adoptat
en sessió extraordinària el dia 1 d’abril de 1964, designant el Sr. Francisco Franco
Bahamonde, Alcalde Honorari i Perpetu del municipi de Banyeres del Penedès, i en
conseqüència, desposseir-lo de l’esmentada condició.
Banyeres del Penedès, 13 de juliol de 2016
Amadeu Benach i Miquel. Alcalde de Banyeres del Penedès”.
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INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch manifesta que en aquest cas volen agrair a l’equip de govern
que hagi tingut a be incloure la nostre petició en el primer Ple que s’ha convocat després
de la seva presentació, a diferència del que es va fer amb la nostra petició d’adhesió a
la AMI que va ser rebutjada injustificadament.
Entenem que aquesta proposta de resolució és un acte de normalitat
democràtica i plenament justificat. El nomenament que ara es proposa revocar va ser
fruit d’una imposició el Govern Civil de l’època com una mostra més de la repressió
pròpia d’una dictadura feixista, que els nostres predecessors van haver de patir i acatar.
Per tant, entenem que un títol honorífic com aquest no es pot ostentar sinó és
fruit d’una elecció democràtica que el legitimi, i per això vam presentar aquesta proposta
de resolució. Esperem que la resta de regidors d’aquest consistori comparteixin el nostre
posicionament i votin a favor de que aquest revocament sigui aprovat.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) i CIU (3); abstencions
cap i vots en contra cap, essent aprovada per unanimitat la revocació del nomenament
com a Alcalde honorari i perpetu al Senyor Francisco Franco Bahamonde.- Exp.
C/16/135.
EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Manolo Blanco manifesta que vol fer una crítica o una autocrítica a la nostra
classe política perquè aquesta persona portava massa temps amb aquest títol antic.
El Sr. Jordi Guasch explica que això va ser arrel d’un ajuntament que va detectar
que estava aquest títol honorífic i a través de l’arxiu Comarcal del Penedès es va fer una
recerca de quants ajuntaments tenien aquest nomenament, i aleshores a partir d’aquí
els ajuntaments que han volgut s’han adherit.
La Sra. Figueras manifesta que asseguren que nosaltres no érem sabedors. Va ser
un ajuntament que ho detectar i des dels arxius comarcals ho vam buscar i vam dir que
això no ho podem acceptar.
13. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I LA FUNDACIÓ PRIVADA
SANTA TERESA PER AL DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE SUPORT
A LA INTEGRACIÓ LABORAL.- Exp. C/16/136
Obert el punt, el Sr. Alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
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“PROPOSTA D’ALCALDIA
APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE BANYERES DEL PENEDÈS I LA FUNDACIÓ PRIVADA SANTA TERESA PER AL
DESENVOLUPAMENT D’ACTUACIONS DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ LABORAL.- Exp.
C/16/136

En data 4 de juliol de 2016, per providència de l’Alcaldia, es va incoar l’expedient per a
la subscripció d’un Conveni de Col·laboració amb la Fundació Privada Santa Teresa,
per al desenvolupament d’actuacions de suport a la integració laboral.
L’Ajuntament de Banyeres del Penedès és conscient que les persones amb discapacitat
conformen un grup vulnerable que ha patit condicions d’exclusió en diferents àmbits,
entre ells el món laboral, condicionant o obstaculitzant el seu desenvolupament
personal.
Per aquests motius, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès considera d’interès
municipal la subscripció d’un Conveni que contribueixi al desenvolupament d’actuacions
de suport a la integració laboral d’aquest col·lectiu més vulnerable i, en tant
Administració Pública, vol col·laborar en millorar aquesta situació d’exclusió social que
afecta a les persones amb discapacitat.
L’article 88.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, permet a les Entitats
Locals celebrar acords, pactes, convenis o contractes amb persones tant de Dret Públic
com Privat, sempre que no siguin contraris a l’Ordenament Jurídic, ni versin sobre
matèries no susceptibles de transacció i tinguin per objecte satisfer l’interès públic que
tenen encomanat, amb l’abast, efectes i règim jurídic específic que en cada cas prevegi
la disposició que ho reguli.
La secretària interventora ha emès informe en data 15 de juliol de 2016, sobre la
normativa aplicable i el procediment a seguir.
Resultant que s’ha redactat el corresponent Conveni de Col·laboració.
Resultant que el conveni no suposa cap despesa per aquest Ajuntament.
A la vista de tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- La subscripció del Conveni de Col·laboració que s’adjunta a la present
proposta.
SEGON.- L’aprovació dels Annexos al present Conveni.
TERCER.- Requerir a la Fundació Santa Teresa a l’objecte que en el termini màxim de
deu dies contats a partir de la notificació d’aquest acord procedeixi a la signatura del
corresponent document administratiu.
Banyeres del Penedès, 18 de juliol de 2016

Amadeu Benach i Miquel. Alcalde”.
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La Sra. Secretària, després de llegir la proposta, aclareix que a la proposta
s’adjunta tant el conveni com els annexes.
INTERVENCIONS
El Sr. Manolo Blanco manifesta que aquest Conveni té una finalitat social,
merament social, del que es tracta és d’ajudar a un col·lectiu que tenim a una bossa de
treball, un col·lectiu amb dificultat d’inserció en el mercat del treball, i el que pretenem
mitjançant aquesta fundació, l’objectiu és ajudar a aquestes persones, entre cometes,
fer-les un cop de mà, i que puguin accedir al mercat del treball.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que la nostra intervenció poca cosa podem dir en
aquest punt que no sigui donar el total recolzament a aquesta iniciativa amb l’objectiu
solidari de donar suport a la integració de les persones amb discapacitats en la societat
i principalment en el món laboral. I amb més raó encara si l’ens vehicular d’aquest
conveni és la Fundació Santa Teresa de reconeguda solvència en aquest àmbit. Per
tant, votarem a favor de l’aprovació d’aquest conveni de col·laboració.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) i CIU (3); abstencions
cap i vots en contra cap, essent aprovat per unanimitat el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i la Fundació Privada Santa Teresa per al
desenvolupament d’actuacions de suport a la integració laboral.- Exp. C/16/136.

EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.

La Sra. Secretaria manifesta que el punt catorzè i el punt quinzè de l’ordre del
dia es retiren per l’alcaldia.

16. APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. C/16/139

Obert el punt, el Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:

“PROPOSTA D’ALCALDIA

APROVACIÓ INICIAL, SI S’ESCAU, DEL REGLAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ
ELECTRÒNICA DE BANYERES DEL PENEDÈS C/16/139.
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Considerant de màxim interès per Banyeres del Penedès esdevenir-se com una
Administració electrònica de fet, en compliment de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques juntament amb la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i així, permetre l’exercici
del dret que tenen els ciutadans a relacionar-se amb les Administracions Públiques per
mitjans electrònics, de conformitat amb la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés Electrònic
als ciutadans.
Aquestes lleis estableixen com a pilar principal, la tramitació electrònica, ja que aquesta
ha de constituir l’actuació habitual de les Administracions Públiques, per servir millor als
principis d’eficàcia, eficiència, a l’estalvi de despeses, a les obligacions de transparència
i a les garanties dels ciutadans.
Considerant-se que la regulació dels aspectes electrònics emanats de les citades lleis
ha d’anar acompanyat d’un reglament.
Per tant, considerant les noves exigències legislatives emanades de Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques
juntament amb la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, cal
aprovar el Reglament que reguli l’Administració Electrònica de Banyeres del Penedès.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar inicialment el reglament de l’Administració electrònica de Banyeres
del Penedès que s’adjunta a la present proposta com a Annex formant part del present
acord a tots els efectes.
SEGON.- Publicar l’anunci d’informació pública corresponent al BOPT i disposar-ne
l’exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i pàgina Web, durant el termini de 30 dies
per la presentació de reclamacions i suggeriments. En el cas de que no s’hagués
presentat cap reclamació o suggeriments s’entendrà definitivament adoptat l’acord fins
llavors provisional. En el supòsit d’haver-n’hi hauran de ser resoltes per acord plenari.
TERCER.- Una vegada aprovat definitivament el reglament regulador del servei, és
publicarà al BOPT el seu text íntegre.
Banyeres del Penedès, 18 de juliol de 2016
Amadeu Benach i Miquel. Alcalde”.

La Sra. Secretària, després de llegir la proposta, aclareix que a la proposta
s’adjunta tant el conveni com l’annex i pregunta si vol que es llegeixi.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que per ells no.
INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch, ja els diem que votarem a favor de l’aprovació d’aquest
reglament. Un reglament que arriba tard però finalment arriba. Aquest reglament forma
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part de la obligació que tenien tots els Ajuntaments de disposar d’una seu electrònica
abans de l’1 de gener d’enguany, i que a hores d’ara encara no està plenament
operativa.
Som conscients de les dificultats que comporta la implantació de nous sistemes
de gestió i per tant confiem en que a finals d’estiu estigui plenament operatiu com se’ns
va informar a la junta de portaveus.
El Sr. Alcalde manifesta que la llei entra en vigor el 2 d’octubre, per tant, ho fem
amb temps, no calia que ho haguéssim fet fa dos anys.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que la llei de transparència tenia les seus obertes
el 1 de gener.
La Sra. Secretaria, nosaltres ja tenim una seu, la seu de transparència ja està,
ara hem obert un altre seu per aplicar el Gestiona que es la tramitació electrònica i que
entra amb les Lleis 39 i 40/2015, que entra en vigor el 2 d’octubre d’aquest any. I aquesta
és l’administració electrònica.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que és igual, votem a favor.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), BNY (4) i CIU (3); abstencions
cap i vots en contra cap, essent aprovat per unanimitat, inicialment, el Reglament de
l’Administració Electrònica de Banyeres del Penedès.- Exp. C/16/139.
EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.
17. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA
DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- EXP.
L/16/048
Obert el punt, el Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
abans de donar lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal
següent, exposa que a conseqüència de la retirada dels punts 14 i 15, en aquest punt
només es votarà sobre la supressió de la plaça de personal eventual ja que no s’ha
procedit a tractar els punts 14 i 15,
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS. - (L/16/048)

Examinada la proposta de modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès de l’exercici 2016, en relació a:
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-

supressió de la plaça de personal eventual
supressió de dues places del servei de vigilància municipal
creació de dues places del servei de brigada municipal

El principi de bona administració exigeix una adaptació continua de l’organització als
canvis produïts, de forma que la Plantilla de Personal reprodueixi una imatge fidel de la
realitat econòmica i organitzativa subjacent.
Considerant que l’aprovació de la Plantilla de Personal i, conseqüentment, de les seves
modificacions, correspon a l’Ajuntament en Ple, en virtut d’allò previst a l’article 22.2.i)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local (LRBRL).
Considerant que la proposta de modificació de la Plantilla de Personal ha de seguir els
mateixos tràmits que per a l’aprovació del Pressupost municipal.
De conformitat amb l’informe – proposta de la secretaria intervenció, de data 12 de juliol
de 2016.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- L’aprovació inicial de la modificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament
de Banyeres del Penedès en els termes següents:
Supressió de la plaça de personal eventual, que figurava en el plantilla de la següent
forma:
Nombre
places
1

DENOMINACIÓ DEL LLOC
Responsable mitjans de comunicació (cap de
premsa) i coordinador de l’emissora municipal

Categoria
professional

Grup

Tipus
contracte

Coordinador

C1

Vacant

Supressió de dues places del servei de vigilància municipal, que figuraven en la plantilla
de la següent forma:
Nombre
places
1
1

DENOMINACIÓ DEL LLOC
SERVEI DE VIGILÀNCIA:
Vigilant
Vigilant

Categoria
professional

Grup

Tipus
contracte

Data
Ingrés

Vigilant
Vigilant

AP
AP

Indefinit
Indefinit

02-01-2008
02-01-2008

Creació de dues noves places del servei de brigada municipal, categoria professional:
peó, grup: AP
SEGON.- Ordenar l’exposició pública del present acord mitjançant anunci en el Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, per termini de quinze dies, a efectes que els
interessats puguin formalitzar les reclamacions que estimin convenients, en defensa
dels seus legítims interessos. L’acord es considerarà definitivament aprovat si durant el
termini dels quinze dies no es presenten reclamacions, a tal efecte l’Alcaldia elevarà
l’acord a definitiu i ordenarà la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona. En cas que es presentin reclamacions, s’elevarà a l’Ajuntament en Ple
proposta d’estimació o desestimació de les mateixes i d’aprovació definitiva de la
modificació de la Plantilla de Personal.
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TERCER.- Incoar expedient de modificació de la Relació de Llocs de Treballs per tal
que la Relació de Llocs de Treballs manifesti la imatge fidel i real dels llocs de Treballs;
expedient que s’iniciarà juntament amb l’aprovació del pressupost per l’exercici 2017.
Banyeres del Penedès, 18 de juliol de 2016
Amadeu Benach i Miquel. Alcalde”.

INTERVENCIONS
El Sr. Jordi Guasch manifesta que si tenen unes intervencions previstes en
aquest punt, i en els altres dos anteriors que s’han suprimit, i no entenen que se
suprimeixi, se suprimeixi, i que se suprimeixi.
La Sra. Secretaria manifesta que s’han suprimit els acords 14 i 15.
El Sr. Alcalde manifesta que en el seu moment es van donar explicacions del per
què.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que no sap.
El Sr Alcalde manifesta que no sé sí, ja t’ho dic jo..
El Sr. Jordi Guasch manifesta que tenim la intervenció prevista per l’ important
del fet que s’estan suprimint serveis, el servei de comunicació, el servei de ràdio, s’està
suprimint el servei de vigilància municipal, i s’està sobredimensionant una brigada que
creiem, és difícil de justificar.
En aquest sentit se suspenen els dos primers punts, doncs bé, per aquests
arguments i aquestes explicacions deixen de tenir gaire sentit, però segueix tenint sentit
el que respecte al servei de comunicació, ràdio, i per tant votarem en contra d’aquesta
modificació, tot i que entenem que és adient que la plantilla reflecteixi la realitat del
personal de l’Ajuntament, l’orientació que vostès li volen donar doncs no la compartim.

VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3) i BNY (4); abstencions cap i vots
en contra del grup CIU (3), essent aprovada per majoria absoluta, inicialment, la
modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès pel que
fa a la supressió de la plaça de personal eventual.- Exp. L/16/048.

EXPLICACIONS DE VOT
El Sr. Alcalde manifesta que a les respostes dels precs i preguntes ja
respondrem.
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18. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM.
4/2016, DEL TIPUS CRÈDITS EXTRAORDINARIS.- EXP. H/16/077
Obert el punt, el Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-interventora, que
dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal següent:
“PROPOSTA DE L’ALCALDIA

D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 4/2016, DEL TIPUS
CRÈDITS EXTRAORDINARIS.- Exp. H/16/077

1. ANTECEDENTS
1. Per decret de l’Alcaldia de data 30 de juny de 2016 s’inicia l’expedient per a l’aprovació
de la modificació de crèdit núm. 4/2016, mitjançant crèdits extraordinaris.
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 5 de juliol de 2016, ha proposat les aplicacions
pressupostàries que cal modificar i el seu finançament.
3. La secretària interventora ha emès informe favorable.

2. FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l’alcalde ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament1 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles
sense pertorbació del respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera
(LOEPSF) en quan a què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les
actuacions que afectin a les despeses i ingressos de les Administracions Públiques i

1

Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del TRLRHL.
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resta d’entitats que formen el sector públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat
pressupostària.
Per tot això,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 4/2016, del tipus crèdit
extraordinari, per import de 1.200,00 €, que cal finançar mitjançant baixes de crèdits de
despeses d’altres partides no compromeses del pressupost vigent, d’acord amb el
següent detall:
Despeses que cal finançar:
1/ Crèdits extraordinaris:
Aplicació
pressupostària

Nom

Proposta de
consignació

1340 225.01

Tributs de les Comunitats Autònomes

250,00

1340 226.99

Altres despeses diverses

250,00

3110 221.99

Altres subministraments

200,00

2312 629.00

Altres inversions

500,00

Total altes crèdits :

1.200,00 euros

Finançament que es proposa:
1/ Anul·lacions o baixes dels crèdits d’altres partides de despeses no compromeses del
pressupost vigent:
Aplicació
pressupostària
3340 609.02

Nom
Escultures al carrer

Total finançament :

Consignació Proposta a
inicial
la baixa
12.000,00

1.200,00

Consignació
definitiva
10.800,00

1.200,00 euros

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si
no es presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del
termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per
resoldre-les.
Banyeres del Penedès, 18 de juliol de 2016
Amadeu Benach i Miquel. Alcalde”.

La Sra. Secretària, després de llegir el punt, pregunta si hi ha intervencions.

INTERVENCIONS
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El Sr. Alcalde dóna la paraula a la Regidora d’Hisenda, Sra. Ordóñez.
La Sra. Ordóñez manifesta: aquesta modificació de crèdit primer dels tributs de
Comunitats Autònomes, que són 250 euros, es destinaran a taxes per la realització de
protecció civil, no tenim vigilants però volem potenciar la protecció civil.
Altres despeses diverses també és pel que pugui sorgir a la realització de
protecció civil.
Altres subministraments, són 200 euros, pel lector de gossos, pels microxips,
pels gossos que es troben al carrer.
Altres inversions és per comprar un congelador nou per benestar social donat
que els que hi ha estan trencats.
D’on es finança, de l’escultura al carrer, de la Maternitat, que va de pressupost
de 12.000 euros dels quals s’han gastat 10.300 euros amb l’escultura, la base i el
formigó, dels quals trèiem 1.200€ per aquesta modificació i encara quedarà un romanent
en aquesta partida.
És una modificació qualitativa perquè no incrementa la quantitat del pressupost.
El Sr. Guasch manifesta que la nostra intenció era abstenir-nos perquè les
quanties no són significatives, per les quantitats, i no ens posarem.
La Sra. Ordóñez manifesta que tot és justificable.
VOTACIONS
Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3) i BNY (4); abstencions del grup
CIU (3) i vots en contra cap, essent aprovada per majoria absoluta, inicialment, la
modificació de crèdit 4/2016, del tipus crèdits extraordinaris.- Exp. H/16/077.

EXPLICACIONS DE VOT
No hi ha explicacions de vot.

La Sra. Secretària pregunta que atès que es tracta d’un Ple Ordinari, i abans de
procedir a l’últim punt, si hi ha algun assumpte que es vulgui incloure per urgència. A la
pregunta es respon que no.
La Sra. Secretària procedeix a introduir l’últim punt de l’ordre del dia: precs i
preguntes.
19. PRECS I PREGUNTES
El Sr. Alcalde manifesta que en precs i preguntes anirem contestant com ja és
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habitual les preguntes anteriors que havíem deixat. Aniré remarcant situacions que les
tinc apuntades.
La primera pregunta era degut al servei de vigilància, i de total insistència per lo
que heu manifestat. Una de les preguntes era si ens podeu informar del motiu d’aquesta
supressió d’aquest servei. El motiu és que el nou equip de Govern ha cregut convenient
reorganitzar al personal de l’Ajuntament. Un dels motius principals ha estat, per baixar
el cost de les empreses subcontractades per fer tasques que pot assumir la brigada.
L’antic equip de govern externalitzava totes les feines això ha estat suposant un
gran endeutament municipal, per això hem tingut que reorganitzar el personal, i així
evitar aquestes despeses pel poble de Banyeres, ja que en temes relatius a la brigada
moltes coses les podem fer nosaltres, i no gastar-nos els diners en subcontractes.
L’altre motiu bàsicament és que tal i com es va contractar al personal de
vigilància, eren vigilants a mitges, les seves funcions eren escasses com a vigilants de
nit, i no podien fer les seves tasques, les pròpies tasques que havien de fer, com per
exemple quan es va crear el cos eren vigilants de nit, nocturns, i al final van passar a
ser repartidors de cartes, tampoc poden sancionar i desprès de parlar amb ells, i estan
d’acord tots, que els fiquem a la brigada.
També es demana si s’ha informat públicament aquesta decisió, evidentment no
tenim encarà aprovat ni res, és una prova pilot o algo, parlat amb ells, per lo tant no
podem posar-ho en el Ple i estem estudiant el tema, tot són proves. És un sistema
temporal o definitiu perquè no sabem com funcionarà, estem fent proves.
També vau preguntar si és correcte que uns treballadors que vam contractar per
fer unes feines determinades i amb uns perfils adients ara desenvolupin aquestes
tasques? L’ajuntament té la potestat d’autoorganitzar d’acord amb l’article 4 de la llei de
bases, i d’aquesta potestat emana el principi d’autonomia local, per tant, el trasllat
d’efectius és una facultat que ostenten els ajuntaments. El personal que es va contractar
per fer les feines de vigilants són en l’actualitat i sempre han estat personal laboral de
l’Ajuntament, igual que la resta. Nosaltres em fet el trasllat respectant les seves
condicions ja que la reassignació del personal comporta una sèrie de requisits i nosaltres
els complim i remarcar que vosaltres no heu tingut en compte la polivalència i el potencial
del personal de l’Ajuntament.
A la pregunta de incrementar amb la contractació d’un membre més d’aquesta
brigada, ens pregunteu si és necessari tenir una brigada municipal amb tant de personal,
de 3 persones a tenir-ne 6, justament el doble.
L’equip de Govern aposta per una brigada completa i preparada. Volem remarcar
que el cost d’aquest increment salarial, passar de 3 a 6, com dieu vosaltres, la brigada,
només ens costaria el 50% d’una persona i no de tres com dieu la oposició, ja que les
dues persones que venen dels vigilants cobraran el mateix sou que fins ara. Per tant, no
suposa cap increment en el pressupost. I que la nova persona que es contractarà, la
major part del seu sou ve derivat de la supressió del que ja teníem pressupostat com a
personal eventual, que en els pressupostos ja estaven contemplats. Venia en gran part,
el que heu mencionat ara, de la ràdio. Per tant, traient lo de la ràdio tenint els dos
vigilants on els tenim, tenim un efectiu de 6 persones, una brigada competent, amb un
cost només del 50% del que val una persona.
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Ens pregunteu també en quin criteri ens hem basat per fer servir aquest
increment. Doncs un dels principals criteris en el que ens hem basat és l’elevat cost
econòmic que l’Ajuntament de Banyeres tenia amb empreses i serveis contractes. La
nova brigada està preparada per actuar més ràpidament i per fer tasques, ara podrem
fer moltes més reparacions i subcontractar molt menys. Recordem que el servei de
vigilància és un servei propi, però no obligatori d’acord amb la llei, a més amb aquest
servei dupliquem el servei que presten els Mossos d’Esquadra ja que aquest sí és un
servei propi de vigilància ja que nosaltres, tal i com es va contractar els dos efectius, no
podien fer totes les tasques de vigilants. Eren vigilants a mitges, en sí, no podien fer res.
Ens vau preguntar si hi ha algun estudi de costos que justifiqui aquesta
necessitat, l’acabem d’explicar, eficiència, rapidesa i cost econòmic, és evident.
L’equip de govern va valorar els costos amb personal propi o empreses de servei
de dur a terme totes les tasques i reparacions.
La tercera pregunta, preguntàveu que en el decurs del mandat anterior, el nostre
equip de govern va ser molt criticat per haver rescindit el contracte de manteniment de
l’enllumenat públic.

El Sr. Alcalde manifesta que aquí demanaven que després d’un any de mandat
encara continuem igual, doncs l’actual equip de govern esta estudiant i valorant el tema.
El Sr. Alcalde continua amb la següent pregunta, la qual diu que davant de la
nova dimensió de la brigada municipal, es podria intuir que pretenen que aquest
manteniment es dugui a terme amb mitjans propis? suposo que quan dieu això us referiu
a l’enllumenat. Doncs de moment s’està valorant.
El Sr. Alcalde continua llegint un altre pregunta, i aquesta diu que si podem dir si
pensem treure a concurs aquest servei?
El Sr. Alcalde pregunta si es refereixen a l’enllumenat.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que sí.
El Sr. Alcalde manifesta que l’equip de govern ho ha de valorar, si es traurà a
concurso o no, en funció si al final ho fem nosaltres o no ho fem nosaltres.
El Sr. Alcalde manifesta la quarta pregunta, referent al tema dels Boscos.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que si ens permeteu fer un incís però és que
Boscos és un tema molt important i ens agradaria que en els plens ja fos una rutina que
ens informéssiu dels avanços que hi ha en aquest tema.
El Sr. Alcalde manifesta que farà com al Ple anterior, anirà explicant tots els
passos que anirem fen, com les reunions. En el passat Ple es va contestar com estava
el procés i vàrem dir que aniríem ficant-vos al dia de tot lo referent als Boscos i que
agraïm a CIU la voluntat de poder col·laborar en aquest tema del que tindrem en conta
el seu oferiment.
Recordant que l’actual ajuntament esta amb tràmits i amb acords amb els
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Boscos, volem dir que el passar dia 16 de maig va vindre la Sra. Noelia arquitecte, que
va fer el projecte de totes les deficiències que ens varen detectar en la urbanització dels
Boscos, per mirar el projecte inicial de la Diputació, el projecte modificat pel Raimon, i
veure el llistat de totes les factures i de tot el que es va pagar als Boscos.
Després va fer una instància per veure les factures originals i còpia dels
certificats de l’obra.
Va tornar amb la Mireia (arquitecte de l’ajuntament) el passat 14 de Juny, perquè
la Mireia li expliqués tots els dubtes que tingués.
El passat dimecres 20 de juliol, ens vàrem reunir amb la Sra. Mireia, l Sra. Noelia,
i l’advocat de Boscos, per revisar les deficiències trobades i marcar una data de treball
per els dos tècnics en el mes de setembre per valorar i revisar totes les mancances del
projecte inicial, a lo real.
El proper dia 10 d’agost vindrà el nostra advocat, i el Sr. Isidre Roca, per portar
totes les fitxes de reparcel·lació del projecte modificat aprovat definitivament el 2009, i
poder-les dur al Registre de la Propietat.
Això es lo que tenim fet fins ara, més tot lo que ja havíem explicat i continua dient
que parats no hi estan.
El Sr. Alcalde manifesta que en referència a les factures de telefonia, volem
manifestar que és cert que les factures de telefonia són mes elevades, i el motiu principal
és que hem passat del sistema inalàmbric o de wifi a l’analògic o per cable. Que s’ha
cablejat tot el sistema informàtic de l’ajuntament entre altres actuacions que estan
previstes. Així com l’escola i altres dependències municipals.
Un dels motius principals es el treball en velocitat per la petició de fibra òptica, ja
que l’ajuntament ha començat a treballar amb un nou programa informàtic anomenat
GESTIONA, i del que es requereix moltes entrades i sortides de dades.
Remarcar que aquest programa o sistema informàtic, que som dels primers en
implantar al Baix Penedès, ens ajudarà a dur a terme la llei de transparència entre altres.
Aprofitem per dir que després de tants anys fen peticions, i amb incidències al
consultori mèdic ja té fibra òptica.
El Sr. Alcalde manifesta que sobre el tema de la línia de mitja tensió, que també
havíem parlat del tema aquest.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que sobre el tema de la telefonia mòbil, nosaltres
en vam limitar a rebotar el tema de la telefonia mòbil, no a rebotar lo de la fibra òptica, i
tot lo demes.
El Sr. Alcalde manifesta que van dir, que vaig contestar jo lo de les factures que
anàvem totes juntes no reiteràrem desprès d’un any lo dels mòbils i qui els paga perquè
vam dir que ho feien els regidors. Torno a reiterar després de catorze mesos que els
telèfons els paguem nosaltres.
La Sra. Núria Figueres manifesta que si al consultori mèdic està lo de la fibra
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òptica, perquè la gent diuen que no poden ni fer receptes.
S’origina un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde diu que més ràpid va i dóna la paraula al Regidor de Sanitat.
El Sr. Manolo Blanco interpel·la ràpidament que des de fa aproximadament tres
setmanes ja tenen el servei de fibra òptica, perquè la instal·lació de fibra òptica ja es va
instal·lar fa mes i mig. La informació que tenim és que ha millorat bastant, a la Teresa ja
la coneixem, i no es queixa tant com abans, tot i que hauria de millorar més. On hi ha
problemes encara és en el sistema de l’administrativa que encara hi ha problemes que
hauria de millorar-se encara més.
El problema que al·leguen des de Santa Tecla és que l’ordinador està obsolet i
volien canviar-ho. En tot cas no és un problema de l’Ajuntament, sinó de la Xarxa Santa
Tecla.
El Sr. Alcalde manifesta que ho hem remarcat en molts plens, i el problema és
sempre el mateix, l’ordinador que va més lent, no va bé.
La Sra. Ordoñez manifesta que depèn de Sta. Tecla.
El Sr. Alcalde manifesta que l’altre metge no es queixa tant.
La Sra. Núria Figueras manifesta que ells ho tenen clar, però lo que no sap si ho
té tant clar la gent i els que abans estaven.
El Sr. Alcalde manifesta que això es una cosa que ja se ha anant dient
reiteradament, i que ja ho saben que hi ha un ordinador que va més lent que els altres
dos.
El Sr. Alcalde manifesta que sobre el tema de la mitja tensió, també s’han fet els
passos pertinents, hem anat a Tarragona i em parlat amb la lletrada Sra. Anna Magnet
i ens comenta que un cop revisat l’expedient, sobre el tema de la xarxa de mitja tensió.
Que respecte a la impugnació del Pla especial, no es pot fer impugnació directa
a la jurisdicció Contenciosa. Feta la consulta a Indústria de la Generalitat de Catalunya,
ens diuen que el projecte ja està per aprovar, si us en recordeu faltaven les signatures
dels alcaldes, i iniciar l’expropiació i tècnicament és molt complicat soterrar només un
tros de la línia, per moltes al·legacions que fem i això, ho sabeu vosaltres que vau fer
moltes. Ara ja l’únic que es podria fer seria impugnar el projecte, o les expropiacions
davant els Tribunals Contenciosos i probablement, això ens ho diu la nostra advocada,
no s’obtindria la paralització de les obres, per lo tant, això és un altra cosa de la mitja
tensió.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que ells en aquest punt en concret, nosaltres
demanàvem exactament que en un escrit d’ENDESA, es feia referencia a un informe de
l’Ajuntament de Banyeres, amb data desembre de 2015, on es manifestava favorable.
Nosaltres preguntem si podem tenir accés a aquest informe.
El Sr. Alcalde manifesta, que evidentment.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que ho ha demanat en tres o quatre Plens, i no se
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li ha donat.
El Sr. Alcalde manifesta que aquest es el segon, llavors no ho ha demanat tres
o quatre vegades.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que el tercer.
La Sra. Ordoñez manifesta al Sr. Guasch que demà quant vingui a l’ajuntament
tindrà una copia de l’informe.
El Sr. Alcalde manifesta que continuem amb els precs i preguntes. Ja està
revistat tot això, i ja he contestat a tot, li pregunta al Sr. Guasch si vol matisar alguna
altra cosa.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que és sobre un punt molt important de l’ordre del
dia que s’ha eliminat de l’ordre del dia, sobre la supressió dels vigilants municipals.
Lamentem que s’hagi canviat això a corre cuita, perquè se suposa que el Ple no era
extraordinari ni extraordinari urgent, els punts s’haurien d’haver estudiat amb calma, i el
que es presentava al Ple per debatre i per aprovar hauria d’haver estat estudiat i ferm i
ens sobta, si més no, que s’hagi tret.
El Sr. Alcalde diu que ja ho parlaran al proper Ple.
El Sr. Jordi Guasch manifesta preguntes noves com la del preu de la sardinada,
que per mitjà d’un anunci vam ser coneixedors de l’aprovació per la Junta de Govern
Local del preu públic de la sardinada de la Festa Major. El preu públic que vostès van
aprovar va ser de 3 euros per persona, o, si més no, aquest és l’import que figura a
l’anunci. En canvi el preu cobrat va ser de 4 euros, almenys a la nostra cap de llista atès
que els altres dos regidors no vam tenir la oportunitat d’assistir-hi. Volem pensar que a
tothom se li va cobrar el mateix import, i no es van fer discriminacions.
Ens poden explicar el motiu d’aquest canvi de 3 a 4 euros?
El Sr. Alcalde manifesta que explica el que va passar, però que la segona coletilla
això sobrava, però ja ho has dit Jordi, ja està. Es veritat que es va aprovar per Junta,
però, vosaltres també tenia accés a la Junta, torna ha repetir al Sr. Guasch, si ells tenen
accés a les Juntes.
A la Junta de Govern es va aprovar tres euros, és correcte, però sense cafè ni
res, val és veritat i està molt malament que ho diem ara, perquè ara està de vacances i
no es pot defensar. Quant es va fer el programa de la Festa Major la persona indicada
de l’ajuntament d’enviar tots els correus, sobre tot lo que es farà a la Festa Major,
erròniament va fer un copiar pegar de l’any passat, que eren 4 euros, per lo tant la nostra
sorpresa va ser quant vam veure el programa de la Festa Major vam veure els 4 euros,
i vam tenir que rectificar lo mes ràpidament possible, trucar a l’empresa i dir que fessin
el cafè i el tallat per tothom, igual que es va fer l’any passat. Nosaltres lo que volíem fer
és que el que volgués cafè se’ls pagués, i el que no, doncs no. Vam tindre aquest error
i es va subsanar d’aquesta manera.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que els hi sembla bé l’explicació.
El Sr. Jordi Guasch manifesta la seva segona pregunta que és sobre una factura
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del restaurant dels Boscos que han vist registrada per un import de 132,79 euros, i en
la qual la única referència que hi figura és Sr. Josep Latorre. Ens poden informar quins
vans ser els assistents a aquell àpat i quin motiu va justificar aquella despesa per
l’ajuntament?
El Sr. Alcalde manifesta que ho va comentar amb els seus companys, i vam
decidir que com t’ho saps l’Alcalde té per protocol, que pot anar per una reunió a menjar
per lo que sigui, i aquell dia vaig decidir no anar a dinar jo, sinó amb una persona que
està en aquesta sala que durant un any ens ve a gravar en vídeo, ve
desinteressadament, ens fa tota la gestió, gràcies a ell podem fer totes les actes, el que
triga després en fer tot el procés, ens ho penja a la pàgina web. Per això desprès d’un
any si pagar 134 o 132 euros és un pecat, l’únic que puc dir es que no ho sé.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que ell no ha dit que era un pecat sinó que si era
un error perquè no fica el concepte.
El Sr. Alcalde manifesta que el concepte és audiovisual, que hauria de posar-ho.
Va convidar al Sr Latorre i a la seva família perquè creiem que s’ho mereixes. Abans
venia una persona que periodista que per gravació ens cobrava 100 euros, per lo tant
hem rescindit del seus serveis. I ara una persona que ens ho fa desinteressadament
que menys que pagar-li un sopar a la seva família.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que han pogut observar que a la Plaça de l’Om
s’hi ha instal·lat tot un conjunt de pilones, entenem que per evitar que hi aparquin els
vehicles o bé per delimitar la zona de trànsit exclusivament de vianants.
En un principi es pot entendre com una mesura encertada si és aquest el fi que
pretén, però la nostra pregunta, en aquest cas, és que ha pres la decisió de col·locar
aquestes pilones, i si es va comptar amb assessorament tècnic adient o simplement es
va tirar pel dret?
Si consultem la normativa vigent al respecte sobre la col·locació de pilones ens
hem d’adreçar a l’Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, regula aquestes pilones i ens diu,
llegeixo literalment “ los bolardos instalados en las áreas de uso peatonal tendrán una altura
situada entre 0,75 y 0,90m. Un ancho o diámetro mínimo de 10 cm y un diseño redondeado y sin
aristas. Serán de un color que contraste con el pavimento en toda la pieza o, como mínimo en
su tramo superior, asegurando su visibilidad en horas nocturnas. Se ubicaran de forma alineada,
y en ningún caso invadirán el itinerario peatonal accesible ni reducirán su anchura en los cruces
u otros puntos del recorrido”.

Per tant, a la vista d’aquesta normativa, entenem que aquests elements no
compleixin amb la normativa vigent. Fan 40 cm, la qual cosa creiem que s’hi s’han de
posar pilones, les posem doncs com corresponguin.
El Sr. Alcalde manifesta que està molt bé que hagis dit lo de la llei 220 que és
zona de peatons i zona de trànsit, aquelles pilones no hi ha cap que estigui tocant a la
zona de vehicles, estan totes a la ratlla blanca que és la plaça, només poden estar a
dins de la plaça o sobre de la vorera, no poden estar sota de la via pública, evidentment
tenim tècnics, i ho hem consultat i les pilones estan homologades, no las han fabricat
expressament per nosaltres, aquestes pilones si haguessin estat col·locades al mig no
podrien anar, però on estan col·locades sí.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que si hi ha hagut assessorament.
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El Sr. Alcalde contesta que evidentment que vam consultar als tècnics.
La Sra. Núria Figueres manifesta que és que s’ha queixat gent.
La Sra. Ordóñez pregunta si és perquè no poden aparcar.
La Sra. Figueras diu que no, que és pels castellers, que les pilones són massa
baixes i no es veuen.
El Sr. Alcalde manifesta que això està molt bé, que ho diguin, pot passar, però
que per un dia a l’any no les anirem de treure, però abans de treure les pilones, hauríem
de treure el paviment que hi ha a la paret i algun dia l’enxaneta quan aixequí la mà es
donarà. Que sí que estem d’acord però són els tècnics, evidentment això està en moltes
ciutats, estan homologades i lo que no es poden tenir baix a la via pública, precisament
vam optar posar-ho al darrere de la ratlla blanca on és plaça peatonal.
El Sr. Jordi Guasch manifesta que ells entenen que no estarien correctes, però
doncs si dieu que sí, doncs... I no és només pels castells.
S’origina un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde manifesta que es podrien donar moltes opinions, però si tu ara em
diguessis que aquestes pilones tan altes il·luminades fa maco dins d’una estètica en una
plaça com aquesta, jo te diria la meva opinió, apaga i vámonos, perquè és lleig, aquestes
són elegants, jo només dic que estem dins de la llei.
S’origina un debat entre els regidors.
El Sr. Jordi Guasch manifesta la següent pregunta en referència a la licitació de
la piscina que tot i que ja vam fer una clara exposició en el moment de l’aprovació en un
Ple Extraordinari i Urgent sobre els nostres dubtes de la correcció de la licitació de la
gestió de la piscina municipal, aquests dubtes i interrogants segueixen oberts i els
considerem preocupants.
El sistema de gestió per concessió del servei, com ja vam dir en el seu dia, hauria
de ser emprat en terminis tan amplis com el que vostès proposen (6 anys prorrogables
fins a 15) quan hi ha una inversió considerable de la qual l’empresa concessionària ha
de rescabalar-se, fet que en la licitació de la qual es tractava no resultava acreditat. En
el Plec de clàusules no es quantificava econòmicament la inversió a fer, i per la
descripció material que se´n feia semblava més aviat minsa.
I és més, la proposta guanyadora i única admesa tampoc ens consta que tingués
una valoració econòmica especificada, atès que avui s’ha sol·licitat presencialment i no
se’ns ha pogut facilitar, la qual cosa ens fa entendre que no hi és.
Com ja els vam dir en altres ocasions la precipitació no és una bona aliada de la
bona gestió. Si vostès tenien pressa en obrir la piscina i no els donava temps de preparar
una licitació amb calma i terminis suficients, podrien haver optat per un contracte menor
per aquest estiu i de cara a l’estiu vinent fer la licitació amb tot deteniment. Perquè el
resultat d’aquesta forma d’obrar que han tingut vostès ha estat que només s’hagi pogut
presentar una única oferta en temps i forma, i per tant adjudicar la licitació sense opció
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de poder comparar diferents alternatives. A no ser que la pretensió real de tot plegat fos
només s’hi admetés una empresa, fet que seria més que reprovable perquè estaria
vulnerant flagrantment els principis de publicitat i concurrència que han de regir en tot
procediment de licitació de les administracions públiques.
Per tant davant d’aquests dubtes, més que raonables, des del nostre grup els
volem demanar que per part dels serveis jurídics que vostès considerin oportuns,
s’elabori un informe sobre la idoneïtat i correcció del sistema de licitació emprat per a la
concessió d’aquest servei, i per tants si l’adjudicació és vàlida o no. I que se’ns faciliti
còpia d’aquest dictamen.
El Sr. Alcalde manifesta que en el proper Ple l’explicarà mes extensament, et
faré un petit resum, ja t’ho faré més bé, però estem repetint lo mateix de l’anterior Ple,
vull dir que com ve diferent públic així s’assabentarà més gent. Sabeu molt bé que es
va contractar una empresa per fer les bases, tot això ho vam explicar no?, vosaltres ho
sabíeu no? o no ho sabíeu?
El Sr. Jordi Guasch manifesta que sí ho sabien.
El Sr. Alcalde manifesta que al proper Ple ja ho parlaran.
S’origina un petit debat entre el Sr. Alcalde i un veí.
El Sr. Alcalde es dirigeix al veí per indicar-li que no pot parlar, que el públic no
pot parlar.
El Sr. Jordi Guasch diu que doncs esperaran al proper Ple.
El Sr. Alcalde li contesta al Sr. Guasch que al proper Ple li contestarà bé a la
pregunta, i li diu que l’empresa té un any per fer tot lo que se li ha demanat, ho està fent
per si no heu anat, perquè em sembla que no havíeu anat tampoc abans, no crec que
haguéssiu anat gaire. Però mireu la gespa com està en l’actualitat, la zona de picnic que
s’ha fet, les taules que s’han fet, la finestra per comprar els tickets, falta el rètol però to
tal seu temps, el toldo que s’ha fet que ha costat uns 3.000 o 4.000 euros, la neteja que
s’ha fet fora que feia un munt de temps que no es netejava, la cuina, desprès s’ha fet
tota la impregnació perquè la gent no patini que evidentment en principi va haver-hi un
problema en patinar però ara s’estan fen coses, ara un altra cosa és que tu estàs parlant
de la licitació, però vam dir al passat Ple com s’havia fet el procés, per això no entenc si
parlem, no parlem o no ens entenem. Ho vam dir o no?
La Sra. Ordoñez diu que si volem que les coses estiguin bé o estiguin malament.
El Sr. Jordi Guasch interpel·la que el no discuteix, i diu que ell només que el plec
de clàusules hauria de tenir una valoració econòmica de la inversió que ha de fer
l’empresa adjudicatària i aquesta valoració no hi és o no l’hem sabut veure.
El Sr Joan Roig interpel·la i diu que a veure això es cosa de secretaria també,
però ho fan les persones adequades, només faltaria que ho féssim nosaltres.
S’origina un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde diu que al proper Ple ho contestarem.
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El Sr. Jordi Guasch continua amb la pregunta del tancament de la masia de Casa
Roja, dient que han vist en un acord de junta de govern que vostès han autoritzat als
propietaris de la masia Casa Roja a fer un tancament de la masia per protegir-la d’atacs
vandàlics. Tenint en compte de que es tracta d’un edifici catalogat i termino amb un
espai públic amb qui es comparteix l’accés ens veiem obligats a demanar-los alguns
aclariments sobre aquest tema.
Ens poden explicar quin serà el perímetre que es tancarà?
El tancament autoritzat no afectarà zones de servitud pública?
Es definirà el tipus de tancament a realitzar o el podran fer com vulguin? Atenent
que és un edifici catalogat considerem que és un tema prou rellevant.
És evident que les despeses d’aquest tancament hauran d’anar a càrrec de
l’interessat, nomes faltaria. Però hem d’entendre que aquesta autorització que vostès
han donat és una llicència d’obres?
No hauria estat més correcte que se li indiqués al sol·licitant que demanés la
oportuna llicència d’obres i en el tràmit administratiu els informes tècnics determinarien
si el tancament proposat s’ajusta o no a la legalitat?
Hi ha algun informe tècnic que avali la legalitat de la seva autorització?
El Sr. Alcalde manifesta que ell no ha demanat permís permís d’obres perquè no
volíem que les obres les fes ell, ni les pagués ell. Perquè si li haguéssim donar permís
d’obres i les paga ell, li estem dient que estem d’acord en fer-ho. Nosaltres estem d’acord
des de l’Ajuntament que la part del terreny de darrere és de l’Ajuntament, això es lo que
diuen els nostres tècnics i això es el que diu el Registre de la Propietat.
S’origina un debat entre el Sr. Alcalde i veïns que es troben de públic, i el Sr.
Alcalde crida a l’ordre a la sala. Aclareix que en els plenaris parlen els regidors i el
secretari, no el públic.
El Sr. Alcalde comenta que la persona va venir aquí i ens va ensenyar fotografies,
vam anar in situ a veure, i se li cremaven brosses darrere.
El Sr. Alcalde torna a cridar a l’ordre a la sala.
El Sr. Alcalde continua. Per lo tant vam arribar a un acord, això és com el parc
públic de Banyeres del Penedès que també el tanquem, allà si passa qualsevol
desgràcia la responsabilitat desprès la rebrà l’Ajuntament i l’associació de veïns, ningú
es vol fer responsable.
A l’acord que vam arribar hi ha una petició d’aquesta persona, i jo personalment
vaig anar a la reunió de veïns on es volia comprar tota la parcel·la del voltant, perquè
ells puguin fer obres, i es beneficiïn d’aquest diners per clavegueram, enllumenat i les
mancances, per poder fer desprès el traspàs a l’ajuntament, no es va arribar a l’acord.
Tenim un problema amb aquesta barana, aquesta barana al final lo que es farà,
es ficarà la barana, la paga ell, i ens dóna les claus on ja hem parlat amb el president
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de Casa Roja, i l’Alcalde de Barri, i amb nosaltres, i ens donaran unes claus, i tothom
que sol·liciti passar per allà tindrà una clau.
El Sr. Alcalde torna a cridar a l’ordre a la sala.
El Sr. Alcalde reitera que tothom que ho sol·liciti tindrà una clau. Per lo tant,
sabem que hi havia gent que passava per allà per anar a la deixalleria la poda i el que
fos.
El públic interromp i el Sr. Alcalde torna a cridar a l’ordre a la sala.
El Sr. Alcalde manifesta que, excepcionalment, quan s’aixequi la sessió i la
secretària abandoni la sala, i no consti en acta, podeu fer totes les preguntes que
vulgueu i contestarem i parlarem, com a persones, però quan acabi el plenari.
El Sr. Jordi Guasch reprèn el tema.
El Sr. Alcalde continua: per solucionar el problema és això, ells pagaran les
obres, pagaran la reixa, i això serà municipal igualment, i tothom que ho demani i ho
sol·liciti tindrà una clau per poder accedir. L’únic que evitem amb això és el vandalisme,
si evitar el vandalisme ens ha de portar aquestes discussions, i aquests problemes,
obrim les portes un altre cop, i ja està.
El Sr. Alcalde torna a cridar a l’ordre a la sala.
S’origina un debat entre els regidors.
El Sr. Alcalde demana disculpes, manifesta: demano disculpes i que consti en
acta, que demano disculpes, però aquí al Plenari sóc l’alcalde i sóc una autoritat i se
m’ha de respectar, no sóc un dictador, sóc una autoritat i les coses són així.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna pregunta més.
El Sr. Jordi Guasch comenta sobre aquest tema que volien un aclariment de si
la zona que limita l’accés és municipal o no és municipal.
El Sr. Alcalde diu que ara li contestarà doncs.
El Sr. Jordi Guasch continua preguntant que tant si és municipal com si no, si és
una servitud que teniu dret a tancar o no.
El Sr. Alcalde diu que si és una servitud, el pas el deixem igual, tothom té la clau,
tothom que ho demani té la clau.
El Sr. Jordi Guasch diu que si hi ha 50 o 60 veïns.
El Sr. Alcalde contesta doncs 50 claus donarem.
El Sr. Alcalde diu que no ens vindrà ningú de fora a fer vandalisme, perquè allà
hi havia vandalisme, per lo tant s’han de buscar solucions, i aquest equip de govern està
per prendre decisions.
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El Sr. Jordi Guasch manifesta que no hem de contradir la llei.
El Sr. Alcalde reitera al Sr. Jordi Guasch que ens hem informat, no ho hem fet
per fer.
El Sr. Alcalde pregunta si hi ha alguna pregunta més, i com no hi ha cap dóna
per finalitzat el Ple.
I no havent-hi més assumptes a tractar la Sr. alcalde–president alçà la sessió a
les 20.10 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sr. alcalde, amb mi, la
secretaria-interventora, que certifico.
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