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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2009.
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 22 d’octubre de
2009, a les 20.30 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset,
assistits per el Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es
reuneixen els Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sr. Josep Maria Abril i Palacios
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Avelino Menéndez Suárez,
Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes,
Sra. Esmeralda Sala Martínez,
Sr. Alejandro Muñoz-Reja Prieto.

Es troba absent el Sr. Luis F. Suárez López per motius personals.
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.

Acte seguit es passa a tractar el següent:
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER
A L’ANY 2010 C/09/243.
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL PLE EN
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN MATÈRIA D’ESTABLIMENT DE
PREUS PÚBLICS C/09/252.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/09 DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 H/09/127.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 QUE REGULA L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES H/09/144.
5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 QUE REGULA LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O
ESBARJO, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
H/09/096.
6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER SOCIAL H/09/142.
7. APROVACIÓ,

SI

S’ESCAU,

PROVISIONAL

DE

LA

MODIFICACIÓ

DE
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L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 12 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM MUNICIPAL H/09/133.
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES MODIFICACIONS INTRODUIDES AMB
POSTERIORITAT A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL C/09/238.
9. TOMAR CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA SR. JOSÉ MARIA ABRIL
PALACIOS COMO REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
C/09/245.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA FIXACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER
A L’ANY 2010 C/09/243.
Vist l’escrit del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, registrat el dia 7
d’octubre de 2009 (RE 4568), on sol·liciten que els comuniquem les dues festes locals del
nostre municipi per al proper any 2010.
D’acord amb l’art 37.2 de l’Estatut dels Treballadors que indica que de les catorze festes
laborals, dues tindran el caràcter de local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on
s’estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre de la Consellera de Treball, a
proposta dels municipis respectius.
Per tot això, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels acords següents:
PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a l’any 2010 en els següents dies:
-

12 de febrer de 2010
12 de juliol de 2010

SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona.
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, LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIA DEL PLE EN
FAVOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN MATÈRIA D’ESTABLIMENT DE
PREUS PÚBLICS C/09/252.
Atès l’art 47.1 del TRLRHL aprovat per RD 2/2004 de 5 de març, que estableix que
“L’establiment o modificació de preus públics correspon al Ple de la corporació, sens perjudici
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de les seves facultats de delegació en favor de la Junta de Govern Local, conforme l’art 23.2
b) de la Llei de Bases de Règim Local 7/1985 de 12 d’abril”.
Atès que mitjançant el present s’aconseguirà una major celeritat, eficàcia i eficiència
administrativa, principi que inspira l’actuació administrativa (103.1 CE).
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Delegar en favor de la Junta de Govern Local la competència en matèria
d’establiment i modificació de preus públics conforme l’art 47.1 del TRLRHL aprovat per RD
2/2004 de 5 de març.
SEGON.- Atès l’art 51.2 del ROF 2568/1986 de 28 de novembre, la delegació sortirà efectes
des del dia següent al de la seva adopció, sens perjudici de la seva publicació al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: es guanyarà celeritat.
Sr. Menéndez: estem d’acord, però abans es criticava.
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, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 7/09 DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 H/09/127.
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 14 d’octubre de 2009, s’ha incoat l’expedient per
modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit.
2. Per poder finançar la despesa que es detalla a continuació, per a la qual la consignació és
insuficient en el pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de
crèdit, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a despeses generals, nous
ingressos sobre els previstos inicialment al pressupost i anul·lacions o baixes dels crèdits de
partides de despeses, del pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les
disposicions vigents. Tanmateix, es procedeix a donar de baixa previsions d’ingressos del
pressupost i així arribar a una situació d’equilibri pressupostari.

Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:
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Consignació
inicial
Nom
Construcció d’un dipòsit d’aigua de 1.000 m3 i d’un
493.582,28
01.4410.60003 tram de canonada de Boscos a Sant Miquel*

Suplement
crèdit

Partida

125.643,86

de Consignació
definitiva
619.226,14

125.643,86

*Es modifica la denominació del projecte d’inversió, anomenat inicialment al pressupost
“Construcció nou dipòsit d’aigua zona Camí de Llorenç”

Total altes crèdits :

125.643,86 €

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos:
Partida
01.75005

Import
Nom
Generalitat de Catalunya. Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya.
Dipòsit de regulació de 1.000 m3
200.000,00
200.000,00

*Inicialment, aquesta subvenció -no reconeguda en cap exercici pressupostari- anava destinada
al finançament del pavelló polisportiu i teatre però es va sol·licitar un canvi d’obra i ha estat
concedit (resolució de la Direcció General d’Administració Local, de 6 d’octubre de 2009,
d’acceptació de la renúncia a l’execució de l’actuació núm. 2004/218, inclosa en el Pla únic
d’obres i serveis de Catalunya, any 2004, i d’aplicació dels romanents econòmics produïts).

2/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:

Partida

Nom

01.4523.62201 Pavelló polisportiu

Import pressupostat Proposta a la baixa

Crèdit definitiu

219.053,20

0,00

219.053,20
219.053,20

3/ Romanent de tresoreria per a despeses generals:

Import pressupostat

Partida

Nom

01.87001

Romanent de tresoreria per a despeses generals 213.871,28

Increment

Import
definitiu

54.636,80

268.508,08

54.636,80

Total finançament

473.690,00 €

Baixes pressupost ingressos:

Import pressupostat

Partida

Nom

01.60004

Alienació parcel·la industrial nº 41 El Poet
1.111.424,29
Agència Catalana de l’Aigua. Construcció nou
dipòsit elevat zona Camí de Llorenç
246.791,14

01.75100

Proposta a la baixa Crèdit definitiu
101.255,00

1.064.806,09

246.791,14

0,00
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348.046,14

Total baixes pressupost ingressos

348.046,14 €

3. El secretari interventor ha emès informes favorables.

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, el president ha d'ordenar la incoació de
l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament 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 Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a l’article
19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general d’estabilitat pressupostària.
Per tant,
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit número 7/2009, que suposa una
modificació sobre el pressupost total per import de –93.409,34 €, en els termes detallats a la
part d’antecedents.
SEGON.- Aprovar la modificació de la fitxa de finançament de l’actuació “Construcció d’un
dipòsit d’aigua de 1.000 m3 i d’un tram de canonada de Boscos a Sant Miquel”, en els
termes següents:
Pressupost de l’actuació: 619.226,14 euros
Finançament:
1. Subvenció PUOSC 2004: 473.690,00
2. Alienació de patrimoni: 145.536,14 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
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mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Intervencions:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“Aquesta modificació és necessària i urgent per tal de dotar de la consignació pressupostària
adequada per executar l'obra d’un dipòsit d’aigua de 1.000 m3 i un tram de canonada de
Boscos a Sant Miquel i per la necessitat del poble de disposar d'aquest equipament.
En primer lloc, aquest dipòsit estava pressupostat en 493.582,28 euros i ara, al haver-se
modificat i incloure a més a més un tram de canonada de Boscos a Sant Miquel, ha passat a
619.226,14 euros per tant s’ha de suplementar la partida en 125.643,86 euros.
Com es financia? Doncs d’una banda teníem una subvenció del PUOSC pel quadrienni
2004/2007 per la construcció d’un Pavelló Poliesportiu de 273.690 euros, que posteriorment
es va incrementar en 200.000 euros més.
Donat que s’ha considerat prioritari destinar aquests diners a garantir els serveis mínims i
bàsics de la població amb la construcció del nou dipòsit, s’ha cregut necessari posposar
l’execució del pavelló poliesportiu per més endavant, degut també a que des d’Esports de la
Generalitat ens va aconsellar modificar el projecte del Pavelló per un altre de dos cossos,
més adequat a les necessitats d’un municipi com el nostre amb 3000 habitants, ja que
consideraven que al cap de poc temps es quedaria petit, per tan s’ha sol·licitat un canvi
d’obra a la Generalitat que ha estat concedida en data 6 d’octubre, amb la condició de que es
contracti en un termini màxim de 3 mesos.
L’anul·lació de crèdit és de 219.053,20 perquè en el seu dia es van pagar 54.636,80 pel
projecte del Pavelló, els quals s’incrementen al romanent de tresoreria que és on ha d’anar.
També es donen de baixa 246.791,14 euros pressupostats com a Subvenció de l’ACA per la
construcció del Dipòsit i que ha estat denegada, tot i que es tornarà a sol·licitar aquest any
pel mateix concepte.
I la diferència de 101.255 euros es regularitzen de l’alienació de la parcel·la nº 41 del Poet.
Resumint, en el pressupost 2009 el dipòsit estava previst per 493.582,28 euros finançats per
246.791,14 de subvenció de l’ACA més 246.791,14 de alienació de patrimoni.
I finalment ha quedat :
Pressupost del dipòsit 619.226,14 finançat per la subvenció del PUOSC 2004 en 473.690
euros i per alienació de patrimoni en 145.536,14 euros”.
Sr. Menéndez: no estan d’acord perquè no volen el dipòsit a la zona de la Torre. Produirà
un impacte paisatgístic i geogràfic. El millor emplaçament es el punt més alt del municipi. Pel
pavelló no hi ha diners i la subvenció del PUOSC pel pavelló es passa urgentment al dipòsit
per no perdre’ls. La subvenció de l’ACA s’ha perdut.
Sra. Alcaldessa: el pavelló que vostè Sr. Avelino va projectar era inviable, hem reconduït el
projecte, tenim el vist i plau d’Esports i restem a la espera que surti la subvenció.
Tècnicament no es viable emplaçar el dipòsit on el volia vostè, al punt més alt del municipi a
la zona del camí del Lleger.
Sr. Abril: és una decisió tècnica del Sr. Enginyer Municipal, si vostè té dubtes pregunti-li
amb ell.
Sr. Menéndez: no es ell lloc més adequat segons els informes de Medi Ambient i de Cultura.
El enginyer municipal avala la localització del Dipòsit al camí del Lleger.
Sr. Alcaldessa: és una bona actuació, l’aigua és una prioritat.
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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: 4 del grup PSC.

Abstencions: 0.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 QUE REGULA L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES H/09/144.
Per providència d’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2009, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de l’Impost sobre Béns Immobles.
En data 14 d’octubre de 2009 es va emetre informe de Secretaria sobre el procediment a
seguir.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004, de 5 de març, que regula el
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 1, que regula
l’Impost sobre Béns Immobles. La modificació introduïda únicament afecta al punt quart de
l’article 9è. La nova redacció és la següent:

“Article 9- Padrons tributaris
....
4. El pagament de les quotes anuals de l’impost es distribuirà en dos terminis, cadascun
equivalent al 50 per cent de la quota líquida. Els terminis els fixarà l’Ajuntament amb
l’aprovació anual del calendari fiscal, tot anunciant-lo per mitjà d’edictes publicats al Butlletí
Oficial de la Província, sense perjudici d’utilitzar altres mitjans de comunicació. En cap cas, el
període de pagament voluntari serà inferior a dos mesos.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis
de la Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els
interessats puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.

Intervencions:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“En aquests moments de dificultat econòmica general, creiem que l’Ajuntament ha de ser
sensible i facilitar els pagaments dels nostres conciutadans. Per això es congela per segon
any consecutiu l’IBI i a més hem decidit fraccionar en dues vegades el pagament de les
quotes anuals”.
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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 i 4 del grup PSC.

Vots en contra: 0.

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

5. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8 QUE REGULA LA TAXA PER INSTAL·LACIÓ DE
PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA, ESPECTACLES, ATRACCIONS O
ESBARJO, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL AIXÍ COM
INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
H/09/096.

Per providència d’Alcaldia de data 1 d’octubre de 2009, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de
venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
En data 2 d’octubre es va emetre informe de Secretaria i es va elaborar la proposta de nova
Ordenança.
En data 6 d’octubre es va elaborar l’estudi econòmic financer.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març que regula el
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 que regula la
taxa per la instal·lació de parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o
esbarjo, situats en terrenys d’ús públic local, així com indústries del carrer i ambulants i
rodatge cinematogràfic. La nova redacció és la següent:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 8

TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE PARADES, BARRAQUES, CASETES DE VENDA,
ESPECTACLES, ATRACCIONS O ESBARJO, SITUATS EN TERRENYS D’ÚS PÚBLIC LOCAL
AIXÍ COM INDÚSTRIES DEL CARRER I AMBULANTS I RODATGE CINEMATOGRÀFIC
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.3.n del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la Llei d’hisendes local, i de conformitat amb el què disposen els
articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest Ajuntament estableix la taxa per utilitzacions
privatives o aprofitaments especials derivats de l’ocupació de la via pública o terrenys d’ús
públic amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo, situats en
terrenys d’us públic local així com indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic, que
es regirà per la present Ordenança fiscal.
Article 2. Fet imposable
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Constitueix el fet imposable de la taxa l’aprofitament especial del domini públic local que
beneficia de manera particular els subjectes passius i que es produeix per la instal·lació de
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatge cinematogràfic.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones físiques i
jurídiques, així com les entitats a què es refereix l’article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, General Tributària, a favor de les quals s’atorguin les llicències per a gaudir dels
aprofitaments especials que constitueixin el fet imposable d’aquesta taxa.
Article 4. Beneficis fiscals
1. L’Estat, les Comunitats Autònomes i les entitats locals no estaran obligats al pagament de la
taxa quan sol·licitin llicència per a procedir als aprofitaments especials referits a l’article 1
d’aquesta Ordenança inherents als serveis públics de comunicacions que explotin directament i
per a altres usos que immediatament interessin a la seguretat ciutadana o a la defensa
nacional.
2. Sens perjudici del previst al punt primer d’aquest article, no s’aplicarà cap altre benefici en la
determinació del deute tributari.
Article 5. Quota tributària
La quota a satisfer per la taxa regulada en aquesta Ordenança s’obté de l’aplicació de les tarifes
contingudes als apartats següents:

Tarifa primera. Parades, casetes, espectacles, atraccions i similars

1
2
3
4
5
6

CONCEPTE
Ocupació de la via pública amb casetes d’entitats públiques, societats, casinos, penyes,
tertúlies, ...
Ocupació de la via pública amb tómboles, rifes, vendes ràpides i similars
Ocupació de la via pública amb gronxadors, aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets,
cotxes de xoc i, en general, qualsevol mena d’aparell de moviment
Ocupació de la via pública amb la instal·lació de circs ambulants
Ocupació de la via pública amb camions o vehicles per a la venda d’entrepans,
hamburgueses, xocolates, begudes, patates fregides, ...
Ocupació de la via pública amb parades destinades a la venda o exposició d’articles no
especificats en els epígrafs anteriors

IMPORT (€)
3,00 / m2 o fracció i dia
2,40 / m2 o fracció i dia
0,60 / m2 o fracció i dia
0,30 / m2 o fracció i dia
3,00 / m2 o fracció i dia
2,40 / m2 o fracció i dia

Tarifa segona. Mercat setmanal dels dimecres: instal·lació de parades de roba, calçat,
aliments, plantes, bijuteria ,...

CONCEPTE
1
2

Parades amb reserva
Parades
sense
(eventuals)*

Import (€)
reserva

26,00 / trimestre natural
3,00 / dia

*Seran admeses sempre i quan hi hagi parades lliures (sense reserva a favor d’algun
comerciant)
Article 6. Període impositiu i meritament de la taxa
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1. Quan els aprofitaments especials hagin de durar menys d’un any, el període impositiu
coincidirà amb aquell determinat en la llicència municipal.
2. Quan els aprofitaments especials es perllonguin durant varis exercicis, el meritament de la
taxa tindrà lloc l’1 de gener de cada any i el període impositiu comprendrà l’any natural.
3. En els supòsits de llicències municipals pels conceptes detallats a la Tarifa segona de l’article
5è, el període impositiu coincidirà amb l’any, llevat dels supòsits d’inici o cessament en la
utilització o aprofitament especial del domini públic local, casos en que procedirà aplicar el
prorrateig trimestral, d’acord amb les regles següents:
en els supòsits d’altes per inici de l’ocupació, es liquidarà la quota corresponent als
trimestres que resten per finalitzar l’exercici. Si l’alta no coincideix amb el
trimestre natural, es procedirà a liquidar la taxa per períodes mensuals, inclòs el
mes en què té lloc l’alta
en els supòsits de baixes per cessament en l’ocupació, es liquidarà la quota que
correspondrà als trimestres transcorreguts des de l’inici de l’exercici. Si la baixa no
coincideix amb el trimestre natural, es procedirà a liquidar la taxa per períodes
mensuals, inclòs el mes en què s’origina el cessament
3. La taxa regulada en aquesta Ordenança s’acreditarà en els moments següents:
quan es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments, en el
moment de sol·licitar la llicència corresponent
quan el gaudiment de l’aprofitament especial s’ha produït sense sol·licitar llicència,
en el moment d’inici de l’aprofitament
Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. Els subjectes passius hauran de sol·licitar al Registre General de l’Ajuntament
autorització per algun dels aprofitaments regulats en aquesta Ordenança i hauran d’atendre
a les indicacions del personal municipal per procedir a la ocupació.
2. Tots els subjectes passius que es vulguin beneficiar d’algun dels aprofitaments especials
regulats en aquesta Ordenança hauran de presentar, juntament amb la sol·licitud d’autorització,
on constin les dades personals a efectes de notificació, la següent documentació:
-

-

Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat del sol·licitant
Fotocòpia de l’últim rebut de la Llicència Fiscal a nom del sol·licitant, amb l’epígraf
corresponent
Document acreditatiu d’estar donats d’alta al Règim de la Seguretat Social que
correspongui. Presentar el certificat d’estar al corrent de pagament amb la
Seguretat Social i, en el cas dels autònoms, la fotocòpia dels rebuts de les quotes
dels darrers 3 mesos
Original i fotocòpia de l’assegurança de responsabilitat civil sobre la seva
instal·lació i activitat
Llista dels articles que pretenen vendre i els metres lineals d’ocupació que es
sol·liciten

3. L’exacció de la taxa per la instal·lació de parades al Mercat setmanal dels dimecres
s’efectuarà mitjançant rebut, amb periodicitat trimestral, que serà lliurat pel personal de
l’Ajuntament durant la primera quinzena de cada trimestre natural. Els beneficiaris hauran de
fer el pagament durant els deu dies següents al lliurament del rebut i un cop comprovat el
pagament de la taxa per part dels serveis municipals, es lliurarà als titulars de les llicències,
amb periodicitat trimestral, una targeta amb les característiques de la mateixa conforme estan
al corrent del pagament i disposen de l’autorització reglamentària (model Annex I. Targeta
d’identificació).
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Els subjectes passius tindran dret a la devolució parcial de la taxa satisfeta quan no vulguin
continuar beneficiant-se de l’aprofitament especial, sempre i quan sol·licitin la baixa del registre
de contribuents mitjançant instància presentada al Registre general de l’Ajuntament. En aquest
cas, procedirà, si escau, la devolució parcial de la quota per períodes mensuals a comptar des
de la data de la sol·licitud de baixa.
4. En la resta d’autoritzacions regulades en aquesta Ordenança, els subjectes passius hauran
d’abonar la corresponent taxa un cop s’hagi practicat la liquidació per part dels serveis
municipals, que serà notificada a l’adreça indicada a tal efecte en el moment de realitzar la
sol·licitud.
Els titulars de les autoritzacions tindran dret a la devolució parcial de la taxa satisfeta quan
decideixin no fer ús de l’aprofitament atorgat.
5. En cas que no es pugui gaudir de l’aprofitament especial per causes no imputables al subjecte
passiu, en qualsevol dels casos establerts en aquesta ordenança, procedirà la devolució de
l’import satisfet en la seva totalitat.
Article 8. Règim específic de la llicència municipal per la instal·lació de parades al
Mercat setmanal dels dimecres
1. El nombre de parades que formen el Mercat és de 26 i la seva ubicació serà l’establerta en
l’Annex II (plànol de localització de les parades). El nombre i la ubicació de les parades s’ha fet
atenent, entre d’altres, a la varietat d’oferta comercial que hi ha al mateix mercat i als
condicionaments urbanístics i circulatoris.
2. L’assignació de la parada a cada sol·licitant serà decisió del Cap de manteniment de
l’Ajuntament, que haurà de comptar amb el vist-i-plau del regidor de serveis, i es farà
atenent criteris d’igualtat, no discriminació, mobilitat i adequació física entre parada i espai.
3. La ubicació de les parades ha de permetre el pas normal dels vianants i en cap cas pot
obstaculitzar l’entrada a les oficines municipals, a la resta de locals oberts al públic o habitatges
que es trobin dins del recinte del Mercat. Només es permetrà l’entrada i estada de vehicles en el
recinte del Mercat quan el mateix vehicle sigui la parada on s’exposa el comerç o bé sigui
imprescindible per dur a terme d’una manera satisfactòria la venda.
4. Únicament podran participar en el Mercat les persones que disposin de la corresponent
Llicència municipal i exclusivament per la venda dels objectes que comprengui l’epígraf de la
Llicència Fiscal que aboni cadascun dels titulars.
5. Els comerciants tenen l’obligació, un cop finalitzat el mercat, de recollir les instal·lacions i
dipositar les escombriaires i deixalles, així com els embalatges, d’acord amb la normativa
reguladora de la recollida de residus comercials vigent en tot moment. Restaran obligats,
igualment, a complir unes condicions de seguretat i higiene adequades.
6. L’atorgament de la llicència dóna dret a la reserva de la plaça. Aquesta reserva tindrà
vigència anual i caducarà el 31 de desembre de cada any. No obstant, s’entendran
prorrogades tàcitament, excepte disposició expressa de l’Ajuntament, sempre que el titular
de la llicència aboni en els terminis assenyalats la taxa corresponent. La falta de pagament
implicarà la consideració que la parada està vacant i podrà ser novament adjudicada per
l’Ajuntament, prèvia notificació al titular de la llicència.
7. Les llicències ho són amb caràcter precari. El pagament donarà lloc a la reserva de la parada
assignada fins que el subjecte passiu sol·liciti un canvi o la baixa o fins que l’Ajuntament
decideixi revocar-la o modificar-la, sense que això causi dret a indemnització a favor del titular
de la llicència.
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DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Aquesta ordenança deroga l’ordenança reguladora de la taxa per parades, barraques,
casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i indústries al
carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, aprovada pel Ple de la Corporació en sessió de
data 28 d’octubre de 1999, i modificada parcialment per acord plenari de 15 de novembre de
2000.

DISPOSICIÓ FINAL
La present Ordenança fiscal entrarà en vigor un cop aprovada definitivament i publicada de
manera íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i continuarà vigent mentre no se n'acordi
la modificació o derogació. En cas de modificació parcial, els articles no modificats restaran
vigents, únicament requerint la publicitat d’allò que s’hagi modificat.
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis
de la Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els
interessats puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.

Intervencions:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“El redactat d’aquesta taxa s’ha modificat per dos motius, primer perquè havia quedat
desfassat (es va aprovar en el ple dia 28-10-1999) i per tant s’ha hagut d’adaptar
globalment la seva redacció i format d’acord amb la nova legislació. I per altra s’ha hagut de
regular per fer front al fort increment de parades en el mercat setmanal dels dimecres, per
això s’ha decidit aplicar una taxa trimestral per evitar haver de passar cada setmana a
cobrar i una altra per les parades eventuals de 3euros/dia”.

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.

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 9 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE
SERVEIS EN CEMENTIRIS LOCALS, CONDUCCIÓ DE CADÀVERS I ALTRES
SERVEIS FÚNEBRES DE CARÀCTER SOCIAL H/09/142.
Per providència d’Alcaldia de data 13 d’octubre de 2009, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació de serveis en cementiris locals,
conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter social.
En data 14 de maig es va emetre informe de Secretaria sobre el procediment a seguir, que
posa de manifest la innecessarietat d’informe tècnic – econòmic, donat que la modificació
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pretesa no afecta les tarifes, únicament eliminant la referència a l’antiga moneda (pesseta)
que encara hi figura.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març que regula el
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 9, que regula la
taxa per la prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis
fúnebres de caràcter social. La modificació introduïda únicament afecta al punt primer de
l’article sisè, pel que fa a la redenominació a euros dels imports indicats en pessetes.
La nova redacció del punt primer de l’article sisè és la següent:

Article 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
CONCEPTE
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol nou
Concessió a perpetuïtat d’un nínxol usat
Concessió per 5 anys (lloguer)
Conservació cementiri, per nínxol/any
Conservació cementiri, per panteó/any
Expedició de títol en propietat

IMPORT (€)
450,76
120,20
66,11
9,02
72,12
9,02

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis
de la Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els
interessats puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.
Intervencions:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“Aquesta ordenança no s’ha adaptat a la nova legislació, però els preus no s’han modificat
solament s’han passat a euros”.

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.

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE I L’ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 12 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE
CLAVEGUERAM MUNICIPAL H/09/133.
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Per providència d’Alcaldia de data 22 de setembre de 2009, s’inicià l’expedient de modificació
de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de subministrament
d’aigua potable i de l’Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa per la prestació del servei de
clavegueram municipal.
En data 25 de setembre es va emetre informe de Secretaria.
En data 28 de setembre es va elaborar la proposta de modificació i es va elaborar l’estudi
econòmic financer sobre aquesta proposta.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març que regula el
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 10, que
regula la taxa per la prestació del servei de subministrament d’aigua potable, i de
l’ordenança fiscal núm. 12, que regula la taxa per la prestació del servei de clavegueram
municipal.
-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de
subministrament d’aigua potable

La modificació proposada afecta exclusivament a l’article 6è. La nova redacció seria:
“Article 6.- Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents:
Tarifa primera. Subministrament aigua
Blocs de consum
0 a 18 m3 trimestre, per cada m3 consumit
18 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit

Tarifes (€)
0,35
0,81
2,18

Per cada trimestre es facturarà un mínim de 18 m3 per comptador, fins i tot quan el consum
sigui 0.
Tarifa segona. Connexions i d’altres
Concepte
Connexió a la xarxa d’aigua
Portellahomologada

Tarifes (€)
350,00
28,00

Tarifa tercera. Comptadors i altres
Concepte
Manteniment comptador
Comptador d’aigua

Tarifes
2,17 €/any
180,00 €

Tarifa quarta. Famílies nombroses
Blocs de consum

Tarifes (€)
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0 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3

0,25
0,50

Tarifa cinquena. Unitats familiars ingressos mínims
Blocs de consum
0 a 18 m3 trimestre, per cada m3 consumit
18 a 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit
Més de 40 m3 trimestre, per cada m3 consumit

Tarifes (€)
0,00
0,25
0,50

L’acreditació serà per part dels serveis socials de l’Ajuntament, tenint en compte tots els
membres de la unitat familiar. La Junta de Govern Local resoldrà les sol·licituds.”
-

Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei de
clavegueram

La modificació proposada afecta exclusivament al punt segon de l’article 5è. La nova redacció
seria:
“Article 5.- Quota tributària
...
2.
La quota tributària que s'ha d'exigir per la prestació dels serveis de clavegueram i
depuració es determinarà en funció d’una quota de manteniment anual fixa de 8,76 euros.”
SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis
de la Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els
interessats puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.

Intervencions:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
“D’acord amb l’estudi econòmic financer realitzat pel nostre servei tècnic/comptable hem
constatat que és molt deficitari i que de mantenir les tarifes del 2009 solament tindriem una
cobertura d’un 70% dels costos, per aquest motiu s’han incrementat els blocs de l’aigua de
tal manera que quedi cobert un 92% del servei.
Modificar una taxa és una mesura impopular, però tots hem de ser conscients que l’aigua és
un be preciat i escàs i que no es pot malbaratar, per això s’ha incrementat en major
proporció els grans consums per tal de fomentar l’estalvi.
D’altra banda i com que som conscients de les dificultats que passen moltes famílies, es fan
una sèrie de bonificacions, mantenint sense modificació la quarta tarifa per les famílies
nombroses de 0,25 € en els primers 40 m3 i de 0,50 a partir dels 40 m3 consumits.
I molt especialment es bonifica a les famílies amb ingressos mínims mantenint també la
tarifa cinquena, de 0 euros els primers 18 m3, a 0,25€ de 18 a 40 m3 i de 0,50 euros a
partir de 40 m3”.

Sr. Menéndez: abans ja s’ajudava a les famílies nombroses. Fa dos anys es va fer un estudi
econòmic i en 3 anys s’ha augmentat un 25% (8% cada any). No estem en contra dels
impostos, al contrari, els serveis s’han de pagar però una pujada d’un 25% es molt. No
estenc perquè Llorenç gestiona l’aigua del Priorat.
Sra. Ribosa: respecte l’informe, abans era un moment i ara ha canviat la situació. No s’ha
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modificat cap taxa ni impost, només l’aigua perquè es deficitària, ara es cobreix un 92% del
cost, encara segueix sent deficitària però ni molt menys com abans.
Sr. Menéndez: aquest anys s’ha recaptat més que en anys anteriors.
Sr. Solé: perquè perseguim als morosos.
Sra. Alcaldessa: la canalització d’aigua al Priorat s’executarà imminentment, pensi que es
un PUOSC de l’any 2009. Esperem que per la primavera l’obra estigui acabada.
Sr. Menéndez: s’ha de fer la divisió, s’ha de sectoritzar el Priorat.
Sr. Solé: qui va signar el conveni amb Llorenç perquè gestionessin l’aigua del Priorat? Vostè
Sr. Avelino. Per la teva culpa Llorenç va posar un comptador, i això ens costa molts diners.
Sr. Santalla: les despeses de les ruptures de canonades de Boscos estan contemplades?
Sra. Ribosa: serà contestat en el proper ple quan revisi la documentació.

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: 4 del grup PSC.

Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES MODIFICACIONS INTRODUIDES AMB
POSTERIORITAT A L’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL C/09/238.
L’any 2005 Naplun SL va manifestar a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès la seva
disposició i interès per desenvolupar un nou sector d’activitat econòmica en els terrenys de
“La Plana d’en Morgades” situats al nord de l’Autopista A-7, entre la instal·lació d’Enagas SA i
la carretera TP-2125.

Per a desenvolupar l’anterior, Naplun SL va presentar una proposta per a la redacció del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal ( en endavant POUM), la qual va ser aprovada per acord
del Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de setembre de 2005.

Naplun va encarregar l’execució dels treballs de redacció del POUM, assumint al seu càrrec
els honoraris i despeses derivades de l’execució d’aquests treballs, produint-se per tant,
l’elaboració d’un POUM a iniciativa privada.

No obstant la seva aprovació inicial per l’òrgan plenari (en data 31 d’agost de 2006) i
provisional (en data 11 de gener de 2007), per acord del mateix plenari de 21 de setembre
de 2007 es va sol·licitar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona (en endavant
CTUT) la devolució del POUM presentat a aprovació definitiva, per tal de procedir a la seva
revisió. Tot això fruit del interès del nou equip de govern, sorgit de les eleccions municipals
de maig de 2007.
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L’equip de govern sorgit del esmentat procés electoral, creu convenient l’elaboració del
POUM des de la iniciativa pública. Els treballs de redacció del POUM que es van presentar a la
CTUT, serveixen com a marc d’actuació, en ares a la preserva del principi d’eficàcia i
eficiència administrativa (art. 103 CE) que han d’imperar com a criteri d’actuació
administrativa.

Naplun SL i l’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, Sr. José Maria Abril Palacios,
van subscriure el 23 de maig de 2008 el conveni urbanístic per a desenvolupar un nou sector
d’activitat econòmica en els terrenys de “La Plana d’en Morgades” i per a la subrogació de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en els drets i obligacions dels contractes subscrits
entre Naplum SL i els diferents professionals que han participat en l’elaboració del POUM.
A la vista de tot l’anterior i de la voluntat d’aquest equip de govern d’introduir modificacions
així com que es tramiti des de la iniciativa pública i fent ús de les potestats urbanístiques
públiques que la normativa confereix als Ajuntaments, es creu convenient iniciar els tràmits
per aprovar les modificacions introduïdes al POUM aprovat provisionalment en data 11 de
gener, lliurat a la CTUT i retirat de la CTUT sense es que pronunciés sobre l’aprovació
definitiva si s’esqueia.
El document objecte d’aprovació és fruit de les modificacions que l’equip de govern ha
considerat oportunes per l’interès general i d’aquelles altres modificacions que en seu de les
reunions entre l’equip redactor i la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona s’han
plantejat a fi i efecte de perfeccionar el document.
El document a aprovar consta de:
1. Cinc dossiers:
a. Modificacions que s’introdueixen posteriorment a l’aprovació provisional.
b. Modificacions de les Normes Urbanístiques.
c. Agenda i Avaluació Econòmica modificada.
d. Memòria Social modificada.
e. Memòria ambiental modificada.

2. Sis plànols:
a. Plànol 0.1 Estructura general i orgànica del territori modificat.
b. Plànol 0.2a Classificació del sòl modificat.
c. Plànol 0.2b Sectors de planejament i polígons d’actuació urbanística
modificat.
d. Plànol 0.3 Qualificació del sòl modificat.
e. Plànol 0.5 Elements i àmbits subjectes a protecció específica modificat.
f. Plànol 0.6 Infraestructura de serveis tècnics proposades modificat.

3. Cinc convenis urbanístics:
a. Conveni Urbanístic Naplun- Plana d’en Morgades signat el 23 de maig de
2008 -C/08/137-.
b. Conveni Urbanístic Manofacturas Mago, Sector Plana de Cal Mata de Dalt
PPU-11 i UA-B3: Estudi de Detall, signat el 26 de març de 2009 -C/08/274-.
c. Conveni Urbanístic Sector PPU-11 “La Plana de Cal Mata de Dalt” signat el 26
de març de 2009 -C/09/178-.
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d.

e.

Conveni Urbanístic Eugènia Farré Mestres, cessió anticipada de terreny a
compte dels del Sector PPU-1 “Camí de Lletger” signat el 25 de juny de 2009
–C/09/128-.
Conveni Urbanístic E.Q Esteve Sector PPU-15 “Carretera del Vendrell” signat
1 de juliol de 2009 -C/09/043-.

Atès l’informe preceptiu del Secretari.
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar les modificacions introduïdes amb posterioritat a l’aprovació provisional
del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
SEGON.- Aprovar els cinc convenis urbanístics signats.
TERCER.- Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes mitjançant anunci
que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el DOGC i en dos dels
diaris de premsa periòdica de més divulgació al municipi, als efectes de presentació de
possibles al·legacions. També se’n farà la publicitat per mitjans telemàtics.
QUART.- Així mateix, s’acorda donar audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals
confronti amb els del municipi que és objecte del pla, simultàniament als tràmits precedents.
CINQUÈ.- Sol·licitar els informes preceptius als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials.
SISÈ.- Fer constar que contra aquests acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit
no qualificats, no procedeix cap mena de recurs.
Intervencions:
Sra. Alcaldessa: llegeix textualment la proposta i exposa textualment:
“Les modificacions que es proposa introduir en el POUM en procés de tramitació són de tipus
i entitat diversa.
Es refereixen a:
•

Modificacions en la classificació del sòl, en relació a la condició de sòl urbanitzable
(SU), tant en el sentit d'excloure'l d'aquesta condició passant-lo a sòl no urbanitzable
(SNU) com en el sentit d'incorporar-lo a aquesta condició. En algun cas, el sòl
urbanitzable delimitat es passa a no delimitat.

•

Modificacions en la qualificació urbanística d'alguns sòls. En alguns casos el canvi és
conseqüència de la modificació de la classificació i en d'altres és una determinació
autònoma.

•

Modificacions d'elements puntuals de l'estructura general i orgànica del territori, és a
dir, del conjunt dels sistemes viari, d'equipaments i d'espais lliures, derivades, quasi
totes elles, de les modificacions de classificació. En algun cas, per efecte de l'informe
emès per algun organisme competent.

•

Modificacions d'algun document en el sentit d'implementar-lo. Concretament,
l'Inventari de masies i cases rurals assoleix la condició de catàleg.
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•

Modificacions de la normativa urbanística, per a reflectir els canvis anteriors o
perfeccionant-la.

•

Modificacions de les infraestructures generals derivades de la redefinició de sectors.

•

Modificacions de la Memòria Social, de la Memòria Ambiental i de l'Agenda derivades
de la redefinició d'alguns sectors.

Aquestes modificacions, es deriven de:
•

La voluntat de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès d'introduir alguns canvis en
relació al document aprovat provisionalment. Alguns d'aquests canvis es produeixen
en virtut de convenis de col·laboració urbanística que l'Ajuntament ha subscrit amb
diversos propietaris en aquest darrer període i que s'adjunten per tal que siguin
sotmesos, juntament amb ell, a tràmit d'exposició pública tal com prescriu l'Art. 8.3
del TRLU.
Els convenis, que s’ha signat son els següents:

a) Conveni amb l'empresa NAPLUN, SL pel que s'estipula que l'Ajuntament
reconduirà la formació del POUM cap a la iniciativa pública i es ratifica l'interès
compartit en que es creí i desenvolupi el nou sector d'activitat econòmica a "La Plana
d'en Morgades", modificant-ne, però, l'àmbit i algunes determinacions.

b) Conveni amb l'empresa MANUFACTURAS MAGO SL, pel que s'estipula que la dita
empresa renuncia al dret a què prossegueixi la tramitació de l'Estudi de detall de la
Unitat d'Actuació B-3 assenyalada per les Normes Subsidiàries en contraprestació a
la inclusió de l'aprofitament urbanístic en el nou sector "Plana de Cal Mata de dalt".

c) Conveni amb les empreses CONSTRUCCIONS JOAN ANTON MARTIN, SL,
VENDRELL PARC, SL i MANUFACTURAS MAGO, SL, i amb els Srs./es Venanci Ventosa
Jané i Maria Emilia Mota López, aquests darrers en representació pròpia, pel que
s'estipula la delimitació del sector industrial "Plana de Cal Mata de dalt", al límit sud
del terme municipal de Banyeres del Penedès, entre la carretera del Vendrell a Sant
Jaume dels Domenys i l'autopista AP-7. El conveni estipula, així mateix, les
característiques urbanístiques del sector i càrregues urbanístiques addicionals.

d) Conveni signat amb la Sra. Eugènia Farré Mestres, pel que s'estipula que aquesta
fa cessió anticipada d'uns terrenys, al vesant de ponent del turó del Castell, que
l'Ajuntament precisa per a la construcció d'un dipòsit d'aigua potable per a
l'ampliació del sistema d'abastament al municipi. L'Ajuntament, al seu torn, es
compromet a mantenir els dits terrenys en l'àmbit del sector del PPU-1 "Camí de
Lletger", de la gestió del qual la Sra. Farré n'obtindrà l'aprofitament urbanístic.

e) Conveni signat amb l'empresa EQ ESTEVE pel que s'estableix que s'ampliarà
l'àmbit del sector industrial PPU-15 "Carretera del Vendrell" fins a compactar-se amb
el sòl industrial que ocupa la industria Nitripack S.A. L'empresa conveniant es
compromet a promoure el desenvolupament del sector a termini fitxat amb la
intenció d'ocupar-lo amb l'ampliació de les instal·lacions de producció d'aquest grup
farmacèutic ESTEVE.
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Respecte el signat amb la empresa EQ Esteve i el conveni de la Plana de Cal Mata de
d’Alt, s’ha augmentat la cessió d’aprofitament d’un 10% a un 15%. A més, la
empresa EQ Esteve realitzarà una aportació econòmica de 320.000 euros per
arranjar les instal·lacions de la Cooperativa.

•

Les prescripcions que es deriven de la resolució sobre la Memòria ambiental emesa
en data 21.05.2007.

•

Algunes determinacions del Pla territorial del Camp de Tarragona, encara en
tramitació, però que li són d'aplicació, en virtut del que prescriu la seva Disposició
transitòria Primera.

•

La interlocució mantinguda entre l'Ajuntament i equip redactor, per una banda, i el
Cap dels Serveis Territorials d'Urbanisme de Tarragona i tècnics del mateix servei,
per l'altre, en base al document del POUM que s'havia tramés a la CTUT per a la seva
aprovació definitiva (i posteriorment retirat).

•

Les prescripcions que li són d'aplicació, de disposicions legals que han entrat en vigor
posteriorment a la seva aprovació provisional: DL 1/2007, de 16 d'octubre, de
Mesures urgents en matèria urbanística, que ha fet augmentar l’habitatge protegit
d’un 20% a una 30% (20% de règim general i 10% de preu concertat); L 6/2009, de
28 d'abril, d'avaluació ambiental de plans i programes, el TRLS 2/2008 de 20 de
juny, que estableix que el 10% d’aprofitament urbanístic a cedir a l’Ajuntament està
exclòs del pagament de despeses d’urbanització.
Així mateix s’ha introduït al POUM l’obligació de que tots els sectors i polígons nous
paguin les despeses derivades de la portada d’aigua del Ebre valorades en 392.000
euros (art 122 del RLUCat 305/2006)”.

Sr. Menéndez: exposa textualment:
“Hemos mantenido una reunión informativa hace aprox. un mes con el equipo redactor de la
cual no hemos dispuesto de ningún documento. Bien. Esta reunión la habíamos solicitado.
Hemos dispuesto de DVD desde el lunes de las modificaciones del POUM :
Memoria de modificacions : 270 págs
Normes urbanístiques : 188 págs
Memoria social 21 páginas
Agenda i evaluació económica 18 pgs
Memoria ambiental :

109 pgs

6 planos modificados
Todo esto en un Pleno con 9 puntos. Además la reunión anterior al Pleno sobre la Empresa
de Servicios Municipales. A tragar. Aunque sea cumpliendo normas.
Hasta ayer hacia las 14 h. no hemos dispuesto de uno de los documentos más importantes y
clarificadores, i complejo al mismo tiempo, del POUM como es el Quadre comparatiu de les
dades corresponents als sectors de planejament i gestió definits del POUM.
No estaba en el DVD que se nos facilitó ni en los que disponia l’Ajuntament. El Secretario al
decírselo actuó con diligencia en esa mañana. Pero apenas se ha podido estudiar.
Recuerden que el POUM que aprobó el PSC se necesitó de Guardia Civil i Seguridad por el
alarmismo provocado, se enviaron SMS (POUM escandalosos..; POUM (Pla Urbanistic
Catastrofic); y otras expresiones que no reproduciré. La Plana del Morgades era mucho
terreno para actividades industriales y lindando con municipio que pretende via de
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circunvalación
¿Diferencia de quien lo aprueba?. Es esta la diferencia?
Lamentables y condenable y denunciable públicamente aquellos comportamientos y actitudes
que procede recordar.
Resulta que anteriormente el equipo redactor, animador e impulsor de las grandes líneas y
de los detalles del POUM que tenemos aprobado provisionalmente hoy día, era un equipo por
no decir otras cosas, para Vds bastante desacreditado. Hoy todo lo contrario ese equipo,
que insisto era el impulsor de las iniciativas urbanísticas por su cualificación, experiencia y
conocimiento del territorio, que lo han pisado, es de su total confianza. Al menos
permítannos que estos bandazos que Vds practican sean desorientadores y nada propios
para una confianza en la gestión municipal.
Van Vds, CiU + ICV, y le presentan al equipo redactor del orden de 40 condiciones técnicas
propuestas por l’equip de govern a l’equip redactor. Incluso me parece que en estas llegaban
a aparecer nombres propios o referencias, no vamos a decir beneficiarios, pero si implicados.
Afortunadamente de estas la mayor parte, más del 60%, diríamos se han quedado en agua
de borrajas, es decir en nada afortunadamente para el municipio. Los argumentos del
equipo redactor presumiblemente les han hecho desistir.
El resto nos harán en su gran mayoría padecer para la historia de Banyeres.
Que paradoja. Vds se asustaban del POUM que ahora modifican y que habíamos aprobado y
trabajado bien.
Ahora resulta que van y con las modificaciones que introducen se aumenta el suelo
urbanizable y urbano :
Vds dejan menos suelo agrícola o no urbanizable, en términos urbanisticos.
Esto es muy fuerte no?

y Vds no se escandalizan ahora?

Introducen una nueva zona PPU que representa el 24% del suelo calificado urbano y
urbanizable . ¿No es esto una modificación sustancial? Desde luego no debe pasar por una
simple modificación.
Ninguna Participación. No se ha acreditado en este periodo de los 28 meses ninguna
participación.
Fracturan el territorio: Hacen fracturas del territorio
Cortan procesos normales de futuro. De aproximación y orientación para llegar incluso a una
unión futura de los núcleos con Banyeres. Alejan y cortan con segregaciones el continuo
urbano previsto para un futuro.
Defectos de motivación: Con estas modificaciones y segregaciones sin una motivación
razonada de recalificaciones se va contra el interés general del municipio que el POUM debe
procurar como primer objetivo.

Diseño muy extraño: Líneas rectas y ala. Sustituyen a una configuración radial lógica
urbanística. Es necesario una decisión motivada
Movilidad: Cortan las vías de comunicación entre núcleos y el núcleo de Banyeres
Lo del casco urbano de Banyeres es deplorable con 4 giros de paro, arranque y venga
acelerones y frenazos.
Comunicación entre núcleos y desde el Priorat a Banyeres
Equiamientos: Son básicos y necesarios para el municipio. L’Ajuntament debe disponer de
terrenos para cuando surjan las necesidades.
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Se han dividido por más de 3 las superficies destinadas a equipamientos. Tela.
Se perjudica con estas modificaciones a :
Saifores
Casa Roja
Boscos
Priorat
Banyeres
Sant Miquel
Zona verde: Se mantiene en los niveles del POUM ya aprobado por el PSC pero con la
aportación de una amplia área en el otro extremo del municipio, detrás de Saifores y
probablemente lindando con la autopista. ¿Para que sirve allí?
Casa Roja
Saifores
Habitatges protegits Régimen General? : Resultantes del 20%
Menos habitatges protegidos, de regimen general. Un 33% menos.
Las concertadas hoy, con las variables que existen están igualadas a los habitatges lliures.

Es evidente que Vds y nosotros tenemos modelos territoriales distintos que no coinciden. El
pueblo lamentará sus actitudes y enfrentamientos, que Vds los han propiciado.
Recuérdenlos. Remordimientos han de tener.
Para que? Para esto que nos traen?
Por favor, por el bien de Banyeres retiren esto y trabajen sobre lo que habíamos presentado,
incorporando las enmiendas que procedan, resultantes de la CUT, de Medio Ambiente u
informes oficiales. Esto pasa en todos los POUM y se adaptan. Eso no es motivo justificable
para hacer lo que Vds han hecho.
Vdes llevan 28 meses para presentar esto que no hace falta que lo califiquemos nosotros. El
propio pueblo será y ya lo es victima de sus decisiones y mal hacer.
Retiren esta modificaciones al POUM aprobado el 11/01/2.007. Por el bien de todos.

Sra. Alcaldessa: recordi vostè i tothom que en va lliurar tot el POUM, no només les
modificacions, 48 hores abans del ple. El vas aprovar de pressa i corrent el dia 31 d’agost
perquè el dia 1 de setembre entrava en vigor el Reglament de la llei d’Urbanisme. Vostè Sr.
Avelino no ens va deixar parlar ni una sola vegada amb l’equip redactor mentre que vostè ha
tingut dos reunions amb ells, la darrera de quatre hores on els redactors van explicar totes i
cadascuna de les modificacions introduïdes. El POUM que vostè va aprovar tenia un informe
desfavorable de Medi Ambient, i una sèrie de prescripcions de la Comissió d’Urbanisme de
Tarragona. La CUT no hagués aprovat el POUM, per una sèrie de raons i perquè estava pagat
per un particular, una cosa inèdita. Ara s’han introduït les esmenes de Medi Ambient i les de
la CUT, així com les actualitzacions derivades de la nova normativa que abans he esmentat.
Estem orgullosos de com s’ha perfeccionat el POUM i dels convenis que tant el Sr. Abril com
jo hem aprovat a fi i efecte de beneficiar al poble i crear llocs de treball.
Sr. Menéndez: l’any passat varem tenir una reunió de contacte amb els redactors i res més
fins ara. Exposa textualment:
En el Pleno del 15/IX de 2005 el grupo de CiU vota en contra de elaborar el POUM.
Hasta el Pleno de marzo de 2006 en que se somete a consideración del Pleno el avance del
POUM no preguntan nada. Ni se interesan como van los trabajos, ni.... nada. Absolutamente
nada.
Se convocan las sesiones informativas (dos colectivas y dos individuales) para informar de
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los trabajos por parte de los técnicos.
Sra Alcaldesa, tenemos la suerte de que todo queda registrado. Haria bien en recordar su
primer interés, el de la portanveu del Grupo de CiU, en su visita al equipo redactor del
POUM, el primer día de las sesiones informativas.
Se està demorant que vinguin les empreses. Hi ha conveni que no coincideix amb el plànol.
La llei que varem aplicar es una llei de convergència. Amb els diners que apareixen els el
convenis sembla que es financi les modificacions, esperem que no vagin a les butxaques.
Sra. Alcaldessa: li recordo Sr. Avelino que varem tenir que anar a veure el POUM com un
veí més perquè no ens va deixar tenir cap reunió amb els redactors, tot el contrari que em
fet nosaltres, el que passa es que veu que les coses estan canviant, la manera de fer les
coses es molt diferent entre ara i abans i vostè no ho vol reconeixer.
Sr. Abril: dirigint-se al Sr. Menéndez li diu que “tu ni harto de vino ibas a tirar para delante
este POUM” l’advocada de la CUT deia que aquest POUM era il·legal doncs estava finançat
per un particular. La CUT no hagués aprovat el POUM, això m’ho van dir a mi i de testimoni
estava el Sr. Jordi Palau i la Sra. Núria Figueras. Amb el seu POUM Sr. Avelino un particular
pagava una requalificació de 24 hectàrees de terreny i això no pot ser, ara s’ha rebaixat a 12
hectàrees. En termes generals els sol urbanitzable ha augmentat, però l’important no és la
quantitat sinó quin terreny agafes.
Mira el clima que hi ha als plens, això t’ho diu tot.
A els Boscos volies posar 180 habitatges i una piscifactoria, et vas carregar les Masies de
Sant Miquel amb un carrer molt estret. Saifores t’ho vas carregar amb dos blocs de pisos. En
vint anys no has fet res per protegir el casc antic, que també te l’has carregat.
Sr. Santalla: la carta del Sr. Santacana diu que s’ha de situar el POUM en la fase
immediatament anterior a l’aprovació inicial.
Sr. Abril: considero que abans de poder representar a les persones un s’ha de poder
representar a sí mateix, no entenc com pot ser que hagin regidors als municipis espanyols
que no tinguin estudis i que escriguin amb dificultats, no m’estic referint a ningú en
particular.
Ja varem parlar amb el Sr. Santacana i ens va dir que era factible aprovar les modificacions i
sotmetre a informació pública les mateixes. Desprès de la carta del Sr. Santacana hem
mantingut molt contacte amb ell.
Sr. Menéndez i Sr. Santalla: volen intervenir per sentir-se al·ludits sobre els comentaris
del Sr. Abril.
Sra. Alcaldessa i Sr. Abril: no permeten les intervencions, la qüestió anterior no es motiu
de proposta, volen que es passi a votació les modificacions al POUM.

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: 4 del grup PSC.

Abstencions: 0
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
DILIGÈNCIA DEL SECRETARI PER FER CONSTAR: Acte seguit els quatre Regidors del
grup PSC abandonen la sala de plens sent les 21:45 hores.
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9. TOMAR CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA DE LA SR. JOSÉ MARIA ABRIL
PALACIOS COMO REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS
C/09/245.
En fecha 16 de octubre de 2009, con registro de entrada núm. 4695 tuvo entrada en esta
Corporación escrito de renuncia validamente firmado del Sr. José Maria Abril i Palacios como
Regidor de esta Corporación, adscrita al grupo Iniciativa per Catalunya Verds.
Visto el art. 9 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,
que establece que “El Regidor perderá la condición como tal [...] Por renuncia, que deberá
hacerse efectiva por escrito ante el Pleno de la Corporación.”
Atendiendo la regulación del art. 40.4 del ROF 2568/1986 de 28 de noviembre, que
establece que el Pleno de la Corporación deberá adoptar acuerdo de conocimiento dentro de
los diez días siguientes a la presentación de la renuncia del Alcalde. Por aplicación analógica
se debe respetar el plazo y el acuerdo de conocimiento que no de votación, pues nos
encontramos ante un derecho fundamental de naturaleza política y renunciable, (art. 23
Constitución Española)

Por todo esto, se solicita al Pleno:

PRIMERO.- Que el Pleno tome conocimiento de la renuncia del Sr. José Maria Abril Palacios
como Regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès.
SEGUNDO.- Comunicar este acuerdo a la Junta Electoral Central para que remita las
credenciales de la Sra. Catalina Perez Garcia, siguiente en la lista de los que concurrieron a
las últimas elecciones municipales formando parte del partido político Iniciativa per
Catalunya Verds, para que pueda tomar posesión de su cargo.
TERCERO.- Cumplido lo anterior que se proceda a cubrir la vacante en la forma establecida
por la legislación de régimen electoral.
CUARTO.- Notificar el presente acuerdo al Sr. José Maria Abril Palacios.
QUINTO.- Notificar el presente acuerdo a la Sra. Catalina Perez Garcia.

Intervencions:
Sra. Alcaldessa: Estem molt agraïts de la feina feta del Sr. Abril i demano un aplaudiment
per ell.
La sala aplaudeix.
Dono a més, la benvinguda a la Sra. Catalina.
Sr. Abril: deixo de ser regidor per motius laborals, marxaré molt de viatge i sortiré a la
premsa nacional.
La política està tan desprestigiada perquè molts polítics el que busquen son diners i poder,
però per sobre de tot això està l’honor i la independència personal.
Vull donar les gràcies a tot l’equip de govern, donar un reconeixement a l’Avelino, així com a
les dos regidores socialistes que van renunciar al càrrec, la Sra. Sonia Andres i la Sra. Ida
Pilar, per la seva educació i integritat i la Núria per fer-me alcalde.
Vaig tenir l’orgull de representar al poble.
Visca Banyeres i visca Catalunya.
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Sra. Alcaldessa: lamenta que els grup PSC hagi marxat de la sala, recorda que van estar
molt anys aguantant les ofenses del grup PSC, als plens ens feien estar d’esquena al públic,
mai havíem tingut un local com a grup, ara és tot el contrari, les coses han canviat molt i
estem orgullosos, se’ls ha facilitat un local de l’Ajuntament perquè es reuneixin. No serveix
de res que hagin marxat.
--------------------------------------------------------------------------------------------------

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22:00 hores,
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 22 d’octubre de 2009

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

Joan Manel Ferrera
Secretari
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