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(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 23 DE JULIOL DE 2014 DE 2014 (07/2014).

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 23 de juliol de
2014 a les 20.05 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria Figueras Tuset, assistits
pel secretari-interventor acumulat de la Corporació, Sr. Alexandre Pallarès Cervilla, es reuneixen
els Regidors:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sra. Núria Figueras Tuset
Sr. Jordi Guasch Bea.
Sr. Joan Coll Molero.
Sra. Joana Josepa Fernández Coll.
Sr. Avelino Menéndez Suárez.
Sra. Maria Dolores Medina Donaire.
Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero.
Sr. Luis Enrique Rodríguez Rivas.
Sr. Lluís Inglada Jané.
Sr. Jerónimo Merino Iglesias.

Es troba absent de forma justificada el Sr. José María Acosta Fajardo.
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. PRESA DE POSSESSIÓ D’EN LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVAS EN EL CÀRREC
DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. C/14/106
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 26 DE MAIG DE 2014.- Exp.
C/14/099
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 19 DE JUNY DE
2014.- Exp. C/14/107
4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES DE
MAIG DE 2014
5. APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015.- Exp. C/14/100
6. APROVACIÓ DE L’ADDENDA MODIFICATIVA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I L’EMPRESA E.Q. ESTEVE,
PER LA FORMACIÓ D’UN ÀMBIT DE SÒL URBANITZABLE DELIMITAT EN ELS
TERRENYS DE LA SEVA PROPIETAT.- Exp. C/09/043
7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 QUE
REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA
BRESSOL MUNICIPAL.- Exp. H/14/090
8. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER QUE ACONSEGUEIX L’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA DURANT L’ANY EN CURS I EL SEGÜENT.- Exp. H/14/094
9. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE
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L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’EXERCICI 2014.- Exp.
L/14/018
10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSC-PM I ICV DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS PER ADOPTAR, DE MANERA IMMEDIATA, UN “PLA DE
RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”.- Exp. C/14/121
11. PRECS I PREGUNTES.
................................................................................................................................

1. PRESA DE POSSESSIÓ D’EN LUIS ENRIQUE RODRÍGUEZ RIVAS EN EL CÀRREC
DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS.- Exp. C/14/106
Atès que el Ple d'aquest Ajuntament, en sessió extraordinària de data 19 de juny de 2014, va
adoptar l’acord de prendre coneixement de la defunció del regidor Jorge Santalla Montes i de la
renúncia de la Sra. Esmeralda Sala Martínez, candidata per ocupar el lloc següent en la llistat de
candidats presentada pel Partit Polític PSC-PM en l’últim procés electoral.
Atès que l’Ajuntament, en aquest mateix acord, va sol·licitar a la Junta Electoral Central que li
fossin enviades les credencials de Luis Enrique Rodríguez Rivas, per ocupar el lloc següent en la
llista de candidats presentada pel Partit Polític PSC-PM en l’últim procés electoral.
Atès que per la Junta Electoral Central ha estat remesa la credencial d’en Luis Enrique
Rodríguez Rivas i que ha estat formulada la declaració de béns patrimonials i de causes de
possibles incompatibilitats i activitats que puguin proporcionar ingressos econòmics, als efectes
de la seva inscripció en el corresponent registre d’interessos, tal i com està previst a l’article 75
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
_
De conformitat amb el que disposa l'art. 9, punts 2 i 4, del RD 2586/1986, de 28 de novembre,
pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
I en compliment del procediment legalment establert, per la Sra. Alcaldessa es pren jurament o
promesa a en Luis Enrique Rodríguez Rivas, mitjançant la preceptiva fórmula consagrada a l’art.
1 RD 707/1979, de 5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o
funcions públiques:
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del
càrrec de Regidor de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb lleialtat al Rei, i guardar
i fer guardar la Constitució, com a norma fonamental de l’Estat?”
“En Luis Enrique Rodríguez Rivas pren la paraula per a jurar / prometre:
Sí, juro / prometo”.
Després d’aquesta declaració, la Sra. Alcaldessa li expressa que queda possessionat a
l’esmentat lloc i en l’exercici dels seus drets i assumpció de les obligacions inherents al mateix,
quedant adscrit al grup municipal PSC-PM.
Es trasllada al Ple de la Corporació que prengui coneixement dels següents ACORDS:
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PRIMER.- Prendre raó de la presa de possessió d’en Luis Enrique Rodríguez Rivas en el càrrec
de Regidor d’aquest Ajuntament, en substitució d’en Jorge Santalla Montes, després de la
defunció d’aquest i de la renúncia voluntària de la Sra. Esmeralda Sala Martínez.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la Junta Electoral Central.
El Ple de la Corporació pren raó de la presa de possessió del regidor Luis Enrique Rodríguez
Rivas.
L’Alcaldessa – Presidenta li fa entrega del pin com a regidor de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès.
2. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 26 DE MAIG DE 2014.Exp. C/14/099.
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta.
El Sr. Avelino Menéndez indica si es pot modificar la seva intervenció de la pàgina 31, paràgraf
8è, incloent la frase: “¿És possible? ¡Vaya gol”. En aquest sentit, es proposa que el paràgraf
quedi redactat de la següent forma:
“Avelino Menéndez: La obra de Cal Fontanillas, del Alcalde efímero. Tampoco reside aquí
ahora ni está empadronado. ¿Es posible? ¡Vaya gol! Estuve en la Mesa electoral y no figuraba”.
S’accepta la modificació proposada pel Sr. Avelino Menéndez respecte la seva intervenció
continguda en el paràgraf 8 de la página 31 de l’acta.
El Sr. Avelino Menéndez també expressa la seva estranyesa que en el punt 11 de l’ordre del dia,
pàgines 32-33-34 de l’acta, quan es tracta la moció que presenta el Grup Popular de
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès sobre un servei mancomunat de policia local, no figuri en
les intervencions de l’Alcaldessa – Presidenta al referir-se a les reunions que manté amb el Cap
dels Mossos d’Esquadra cap referència a que garanteix la seguretat al municipi, quan ho va dir
moltes vegades, més de quatre segur.
S’accepta incloure en les intervencions de l’Alcaldessa- Presidenta aquesta referència a la
garantia de la seguretat al municipi. D’aquesta manera, el paràgraf 2on de la pàgina 34 de l’acta
queda redactat de la següent forma:
“Núria Figueras: No estem d’acord. Per als robatoris, venen els Mossos. Estem en índexs
normals, no hi ha alarma social. Donem garanties de seguretat al municipi. Al Priorat de
Banyeres, en el seu temps, la Guàrdia Civil ja va actuar. Tenim constància que vénen els
Mossos, amb informes confidencials. Inclús vénen de paisà moltes vegades, i no ho sabem.

“....”
3. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 19 DE JUNY DE
2014.- Exp. C/14/107
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta.
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada.
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4. DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL MES
DE MAIG DE 2014.
S’ha donat compte de les actes de la Junta de Govern Local del mes de maig de 2014.
5. APROVACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2015.- Exp. C/14/100
Vist l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, registrat el dia
28 de maig de 2014 -RE 1924-, on sol·liciten que els comuniquem les dues festes locals del
nostre Municipi per al proper any 2015.
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.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar fixar les dues festes locals per a l’any 2015 en els següents dies:
- 12 de febrer de 2015
- 13 de juliol de 2015
SEGON.- Notificar aquesta resolució al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, Serveis Territorials a Tarragona.
Intervencions:
Avelino Menéndez: Seguimos manteniendo que la fiesta local de febrero debe ser trasladada a
un viernes o lunes para no romper el ritmo de trabajo y producir más beneficios que supondría
ara el sector concentrar los festivos en torno al fin de semana, ya sea lunes o viernes en el caso
de algunos festivos.
Núria Figueras: És incongruent que hi hagi un salt de divendres a diumenge per a les botigues.
Si passem la festa a divendres, les botigues hauran d’obrir igualment dissabte, i es perd la festa
major d’hivern. A l’Arboç, per exemple, respecten la festa local el dia que toca, Sant Julià, i es
celebra el dia 9 de gener, amb un dia laborable el 8 entre dos festes, i es fa així, i no es canvia la
data.
Avelino Menéndez: Municipios de tamaño significativo ya hacen coincidir sus fiestas grandes
con el fin de semana para favorecer la participación de los festeros y lograr un mayor impacto
económico. Desde la Generalitat se defendió por un Conseller la medida para mejorar la
productividad. Se ha de tener en cuenta el arraigo de las festividades.
Núria Figueras: L’any passat va caure en dimecres, i l’Escola va agafar dos dies.
Jerónimo Merino: El cas que diu l’Avelino té més sentit en municipis grans, a Banyeres s’ha de
respectar la identitat del poble, i no afavoreix aquesta mesura.
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, 1 del grup PP i 1 del grup ICV
_ Vots en contra: 4 del grup PSC
_ Abstencions: 0
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6. APROVACIÓ
DE
L’ADDENDA
MODIFICATIVA
DEL
CONVENI
DE
COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES I
L’EMPRESA E.Q. ESTEVE, PER LA FORMACIÓ D’UN ÀMBIT DE SÒL
URBANITZABLE DELIMITAT EN ELS TERRENYS DE LA SEVA PROPIETAT.- Exp.
C/09/043
En data 1 de juliol de 2009 l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’empresa E.Q. Esteve van
signar el “Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’empresa E.Q.
Esteve, per la formació d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat en els terrenys de la seva
propietat”.
Com sigui que s’han produït canvis des de la seva signatura, procedeix modificar el conveni
signat en data 1 de juliol de 2009, mitjançant l’aprovació d’una addenda, en els termes següents:
ADDENDA A CONVENI
REUNITS
D'una part, la Sra. Alcaldessa de Banyeres del Penedès, Núria Figueras Tuset, assistida pel
secretari interventor acumulat de l’Ajuntament, Sr. Alexandre Pallarès Cervilla.
I, de l’altra, en representació d’EQ Esteve, el Sr. Rossend Tost Imas, amb DNI núm.
37.567.551-H.
REPRESENTACIÓ EN QUÈ ACTUEN
Tots dos intervenen en funció dels càrrecs que ostenten, representant les entitats signants i
reconeixent-se mútuament capacitat legal per a l’atorgament d’aquesta Addenda.
MANIFESTEN
PRIMER.- Que l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i EQ Esteve, per mitjà dels seus
representants legals, van signar en data 1 de juliol de 2009 el conveni que porta per nom
“Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès i l’empresa EQ
Esteve, per la formació d’un àmbit de sòl urbanitzable delimitat en els terrenys de la seva
propietat”.
SEGON.- Que per mitjà de la present Addenda ambdues parts convenen la modificació de les
següents clàusules del Conveni:
CLÀUSULES MODIFICADES
Es modifica l’últim paràgraf de la clàusula TERCERA del Conveni, respecte al destí de
l’aportació a realitzar per EQ Esteve, que queda redactat com segueix:
“Igualment, per tal de millorar la prestació dels serveis municipals, EQ Esteve destinarà una
partida de fins a 320.000 euros destinada al finançament de l’obra de Rehabilitació i ampliació
de Museu Cal Fontanilles, edifici catalogat com a bé d’interès cultural del municipi. Es projecta
la seva rehabilitació per tal d’adequar-lo a l’ús de Museu”.
Es modifica l’Annex al Conveni que conté el calendari de pagament de la compensació a
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realitzar per EQ Esteve, xifrada segons la clàusula tercera en 320.000 euros. S’annexa a
aquesta Addenda el nou calendari.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar l’addenda modificativa del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès i l’empresa E.Q. Esteve, per la formació d’un àmbit de sòl urbanitzable
delimitat en els terrenys de la seva propietat.
SEGON.- Facultar a l’Alcaldessa per a la seva signatura.
Intervencions:
Núria Figueras: Esteve, al 2009, vam fer conveni, amb la finalitat d’ampliar la fàbrica, van
presentar un projecte d’ampliació, i ens van donar el 10%, més un 5% d’aprofitament, en aquell
moment, estava el Lluís Inglada, i recorda que es preveia això. L’empresa ha creat al municipi
llocs qualificats. I la finallitat del 5% era treballar en la restauració de la nau de l’antiga
cooperativa. Aquest projecte ha tingut molts problemes, els pisos que havien de fer no han estat
possibles. A la vegada, tenim pendent l’obra de Cal Fontanillas, i creiem que seria més bo
destinar-ho aquí. Diem també que Diputació de Tarragona ens ajudarà i a més hi ha un romanent
de la Fundació Josep Cañas, per la venda del taller de Barcelona.
Farem aquesta rehabilitació en la primera fase, traient les bigues de ferro.
Ho vam parlar amb Esteve, i estan d’acord i més animats amb aquest projecte, per la seva més
vinculació amb Banyeres, i amb més rellevància inclús internacional.
Aquest conveni és doncs per plasmar aquest canvi de destí i les fases de pagament. Així,
aprofitarem les obres, ja que és llàstima que tenim moltes obres en magatzem, i podríem fer més
difusió.
Avelino Menéndez: Tengo serias dudas de que el convenio que se propone modificar sea
adecuado tanto para Esteve Química como para el Ayuntamiento. Para Esteve Química el
vincular una subvención a un bien cultural con la voluntad que parece manifestar de colaborar en
este tipo de acciones, nos parece inadecuado. Un convenio urbanístico es un convenio
interesado sobretodo crematísticamente y en este caso urbanísticamente. La imagen y
compromiso de marca de Esteve Química para la propia empresa y su interés cultural, no
tenemos ninguna duda de que estaría mejor desvinculándolo de una rehabilitación de un bien
cultural de interés local, estaría mejor fuera de ese ámbito urbanístico.
Nos interesa que Esteve Química sea una empresa de Banyeres y para Banyeres. Así lo hemos
manifestado también a los diversos anteriores titulares y con motivo del cambio de propiedad a la
propia familia Esteve y a sus representantes en nuestro término municipal.
Como Ayuntamiento siempre hemos colaborado con esta empresa y ellos lo saben y así se ha
manifestado tradicionalmente su reconocimiento, con reiteración.
Para el Ayuntamiento, en primer lugar, (a) con este convenio se renuncia a disponer de suelo
industrial. Estimamos, porque explícitamente no lo hemos podido ver por escrito en los
documentos municipales, unos 13.000 m2 de suelo industrial urbanizado y en una zona
estratégica de la comarca y por supuesto de Banyeres, adosada la carretera TP-2124. En
segundo lugar, (b) el Ayuntamiento de Banyeres continuará siendo cautivo de las actuales
empresas instaladas para disponer de suelo industrial para nuevos o previsibles empresarios
que se pretendan instalar en nuestro municipio. Sencillamente no disponemos de más terrenos
industriales que el Poet que ya veremos cómo va, inmóvil desde 2007 en que hemos dejado la
administración municipal.
Y, en tercer lugar, (c) el dinero que acuerda destinar el Ayuntamiento por este convenio, por esos
13.000m2, que podemos decir no nos parece el adecuado, máxime con el coeficiente de
edificabilidad que se le ha asignado que multiplica el que Urbanismo de Tarragona había
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recomendado, que también nos parecía bajo. Lógicamente, con este coeficiente asignado Esteve
Química sale beneficiada.
Es obvio que nosotros proponemos la solución a) para aplicar luego la b).
Y es que lo que vendemos ya no es nuestro, y además quedamos cautivos de expansiones
futuribles que ya veremos cuando se realizan pero esos terrenos ya no volverán al cauce público
normal. Antecedentes en Banyeres tenemos. La previsión para las empresas, sobre todo las
grandes, es acopiar y disponer por si acaso. Nosotros, gestores municipales, no aprendemos, e
inmediatamente vendemos sin, como ocurre en este caso, ni siquiera disponer de los propios
terrenos, porque aún ni están marcados. No existe todavía el Plan Parcial.
En fin, ustedes ya tienen el convenio firmado y aprobado por el POUM y ahora nos presentan
aquí esta modificación. Nosotros habíamos votado en contra del POUM por el interés general del
municipio.
Es obvio que no aceptamos el convenio en su globalidad aunque ahora se trate de una
modificación de un apartado del mismo. Es por lo que aprovechamos la ocasión par ahacer valer
nuestra posición.
Jordi Guasch: Un dels requeriments de la CTUT en el sòl industrial d’Esteve, és que només el
podia incrementar Esteve. Era una condició de la CTUT. No poden venir altres empreses i
instal·lar-se de nou.
Avelino Menéndez: No lo sé seguro, o hay otros terrenos adyacentes. Hay obligación de cesión
al Ayuntamiento, obligación de urbanizar.
Jordi Guasch: Ja es va pactar la cessió a l’Ajuntament, la compensació econòmica.
Avelino Menéndez: No veo esta condición documentada. Del 3% al 7% tienen un beneficio para
ellos, me alegro por ellos.
Lluís Inglada: En efecte, la possible ampliació, estava condicionada només a Esteve.
Avelino Menéndez: Vamos a perder m2 para Esteve.
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, 1 del grup PP i 1 del grup ICV
_ Vots en contra: 0
_ Abstencions: 4 del grup PSC

7. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 QUE
REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A
L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.- Exp. H/14/090
Per providència de l’alcaldia de data 9 de juliol de 2014 s’incoa expedient per a l’aprovació de la
modificació de l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servei d’assistència a
l’escola bressol municipal.
En data 15 de juliol de 2014 s’ha elaborat l’estudi econòmic sobre la cobertura del cost del servei.
En data 15 de juliol de 2014 s’ha emès informe sobre el procediment jurídic 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.
Es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació parcial de l’ordenança fiscal núm. 21, reguladora
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de la taxa per la prestació del servei d’assistència a l’escola bressol municipal.
La modificació proposada afecta exclusivament als punts primer, quart i cinquè de l’article 6è de la
vigent ordenança.
Punt 1 article 6. Redacció vigent
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00 hores i de
15:00 a 17:30 hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del calendari escolar.
Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):
- Empadronats al municipi de Banyeres del Penedès........................1.350 € / curs
- No empadronats al municipi de Banyeres del Penedès...................1.750 € / curs
El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb un cost de
135 € pels empadronats al municipi de Banyeres del Penedès i de 175 € pels no
empadronats.
(.....)”
Punt 1 article 6. Proposta de redacció
“1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00 hores i de
15:00 a 17:30 hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del calendari escolar.
Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):
Quota 1. Empadronats al municipi en horari matí i tarda: 135 €/mes
Quota 2. Empadronats al municipi en horari només matí: 100 €/mes
Quota 3. No empadronats al municipi en horari matí i tarda: 175 €/mes
Quota 4. No empadronats al municipi en horari només matí: 140 €/mes
El servei d’assistència a l’escola bressol també es prestarà al mes de juliol, amb el mateix
cost mensual que la resta de les mensualitats.
(....)”

Punt 4 article 6. Redacció vigent
“4. Altres serveis complementaris fora del servei bàsic de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:30:
- Pel servei de personal amb funció de permanència de les 08:00 a les 09:00 hores, la taxa
serà de 2,75 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de quinze minuts, amb un
preu de 0,68 € cada fracció.
- Pel servei de personal amb funció de permanència de les 13:00 a les 14:00 hores, la taxa
serà de 2,75 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de quinze minuts, amb un
preu de 0,68 € cada fracció.”
Punt 4 article 6. Proposta de redacció
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“4. Altres serveis complementaris fora del servei bàsic de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:30:
- Pel servei de personal amb funció de permanència de les 08:00 a les 09:00 hores, la taxa
serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de quinze minuts, amb un
preu de 0,50 € cada fracció.
- Pel servei de personal amb funció de permanència de les 13:00 a les 14:00 hores, la taxa
serà de 2,00 € diaris. Aquest servei es pot dividir per fraccions de quinze minuts, amb un
preu de 0,50 € cada fracció.”

Punt 5 article 6. Redacció vigent
“5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per assistència a
l’escola bressol es reduirà en un 40%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant
còpia de l’última declaració d’IRPF, en el departament de Serveis Socials. Aquest servei
informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.”
Punt 5 article 6. Proposta de redacció
“5. En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per assistència a
l’escola bressol es reduirà fins un màxim del 40%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud, adjuntant
còpia de l’última declaració d’IRPF, en el departament de Serveis Socials. Aquest servei
informarà sobre la procedència o no d’aplicar el benefici sol·licitat.”

SEGON.- Aquest acord provisional i el text de les modificacions s’han d’exposar al públic en el tauler
d’anuncis d’aquest Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província per un període de trenta dies,
dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
TERCER.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les modificacions es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor.
Intervencions:
Núria Figueras: Pel període d’estiu de l’Escola Bressol, els pares van fer proposta, donada la
situació de crisi i atur, de portar-los mig dia, amb una quota de matí, per adaptar-lo a horaris
d’estiu de moltes empreses. Pagarien igual el material i les fitxes de matí. Vam parlar amb els
mestres de l’Escola Bressol, i recollim la proposta. Hem de facilitar els pares la seves situacions.
Potser algú el portarà tot el dia, d’altres mig dia. També és un risc, també hem de contemplar
pares que treballen, i han tingut retallada de sou. Veurem què passa en aquest curs.
Lluís Inglada: No he vist cap estudi, o conclusió, ni el perquè, ni hi ha informació.
Núria Figueras: S’ha parlat amb l’Escola.
Lluís Inglada: Rebaixar un 40%? Com a màxim? Perquè?
Núria Figueras: Per a què Serveis Socials tinguin marge de 0 a 40 %
Lluís Inglada: Però podria ser un 60%?
Núria Figueras: El màxim és el 40%.
Lluís Inglada: Vaig fer un estudi del que es podria fer a l’Escola Bressol, però està abandonat,
arraconat.
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Respecte el tema horaris, si venen matí, pagaran més, serà més car i s’haurien de modificar els
horaris, fer un estudi dels pares.
És complicat per a botigues o a persones que treballen a torns. No els aprofita ningú, s’han
d’estudiar els horaris. Hem de valorar la funció de l’Escola Bressol, i que hi hagi formació, i
facilitar als pares la seva vida, i que sigui més econòmica.
Hem de flexibilitzar les pautes. No sabem les necessitats, no hem fet estudi: com, on, quan
treballen? Un major coneixement de les necessitats ens ajudarà. Molts rebuts acaben impagats i
reclamats per via de constrenyiment. S’hauria de parlar amb els pares.
Núria Figueras: Això ja ho fem sempre, es parla amb els pares.
Lluís Inglada: No sabem els nens que hi ha, el percentatge que haurien d’anar a l’Escola de
Banyeres. Són 22? Quin percentatge respecte la població infantil?
Núria Figueras: Són els que hi ha, en funció dels naixements.
Lluís Inglada: Sí, però quin percentatge?
Núria Figueras: No és obligatori portar-los, no podem obligar a les famílies. Donem el servei als
pares i ja està.
Lluís Inglada: Hem d’intentar que vinguin i es formin. No donem facilitats. Ho donem més car del
que hauria de ser.
Núria Figueras: La gent ens ho ha demanat.
Lluís Inglada: Hi ha famílies que ho necessiten, perquè no tenen avis.
Núria Figueras: Per això hi ha les permanències. No podem estar de 6 a 10 hores tot el dia
oberts. Tampoc no els pots deixar tot el dia, no és pedagògic.
Lluís Inglada: No hi ha estudi, no ho podem discutir.
Núria Figueras: I a l’Escola de Primària, com s’ho fan?
Joan Coll: Es poden quedar a dinar a l’Escola Bressol.
Núria Figueras: No farem de detectius. Si no el porten, és una decisió familiar, de la intimitat
familiar.
Lluís Inglada: És un percentatge baix, és la teva concepció de l’Escola Bressol, que no hi estic
d’acord.
Jerónimo Merino: Las persones tienen la libertad de acudir a este Servicio o no. También, un
niño puede estar mejor en casa.
Núria Figueras: S’ha de fer un bon servei.
Lluís Inglada: Hem d’ajustar el servei a la realitat, el millor possible, i fer-lo més econòmic.
Joana Fernández: Es pot fer un formulari a totes les famílies?
Núria Figueras: Hem tingut nens a cost zero, per informe de Serveis Socials.
Lluís Inglada: És normal i ho diu la Ordenança.
Avelino Menéndez: Debe ser un Servicio complementario. Esta modificación no tiene que ver
con la realidad. Se beneficiará menos del 30% de los niños en edad de ir a la Escola Bressol, y
2/3 partes no van, y debería ser necesario que fueran. Debería ser obligatorio, no es legal, però
sí moral y ético. Lo decimos así porque las ayudas oficiales han ido disminuyendo
ostensiblemente desde la salida del gobierno del PSC de la Generalitat.
Aquí en Banyeres, aparte del costo que soportan los padres, al Ayuntamiento le está
representando un costo, tan necesario como es el de la educación, más de 108.000e o 86.000€
en 2013 incluyendo o no, respectivamente, las amortizaciones e intereses del crédito que se hizo
para su construcción.
Es duro asimilar estas inversiones municipales anuales para un servicio, básico y necesario
insistimos, que sólo utilizan 1 de cada 3 niños de la población de Banyeres.
Está claro que con estas mínimas modificaciones de la Ordenanza no se soluciona el problema
de des-utilización de la Escola Bressol por parte de las familias de Banyeres.
La implicación es muy necesaria porque las necesidades son reales. El Ayuntamiento, el propio
centro educativo y las familias con menores afectados deben estar más implicados en consolidar
este servicio. Es obvio que el Ayuntamiento debe y puede hacer más esfuerzos en lograr una
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mayor utilización de la Escola Bressol, incluso desde la propia Ordenanza Fiscal que es ahora,
en este momento, lo que se propone. Más y mejores ayudas y estímulos para las familias y por
supuesto trabajar la ilusión de este servicio básico municipal.
En este sentido, la Ordenanza nos queda pobre y limita.
Jerónimo Merino: La finalidad de la Ordenanza es positiva, acomoda y facilita que los niños
vayan a la Escola Bressol, que es lo que más preocupa. No creo positivo que este Servicio sea
obligatorio. No confiemos que el Estado sea mayor educador que las familias.
Núria Figueras: Això últim tampoc ho subscric, és una expressió en tant que del grup municipal
del PP, no és la opinió tampoc de l’equip de govern.
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 i 1 del grup PP
_ Vots en contra: 0
_ Abstencions: 4 del grup PSC i 1 del grup ICV

8. APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER QUE ACONSEGUEIX
L’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA DURANT L’ANY EN CURS I EL SEGÜENT.Exp. H/14/094
ANTECEDENTS
1. Per provisió de l’Alcaldia de data 8 de juliol de 2014 s’inicia l’expedient per a l’aprovació del pla
econòmic finacer, d’un any, per al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, l’objectius
del deute públic i la regla de la despesa.
2. Amb motiu de la situació d’inestabilitat pressupostària posada de manifest amb la liquidació
del pressupost de l’exercici 2011, es va formular i aprovar un pla econòmic financer a 3 anys,
d’acord amb la vigent normativa en matèria d’estabilitat pressupostària.
L’Ajuntament té la necessitat de reformular aquest pla per donar compliment a un dels requisits
de la subvenció del PEIS 2014, de la Diputació de Tarragona, i així informar sobre el compliment
dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i objectiu del deute viu en l’horitzó
del pla. Aquesta reformulació permetrà tornar a la situació d’equilibri en els termes de l’article
21.2 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
3. El secretari interventor ha emès els corresponents informes.
FONAMENTS DE DRET
1. Atès l’article 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, les Entitats Locals que no hagin assolit l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, l’objectiu de deute públic o la regla de la despesa, restaran obligades a formular
un pla econòmic i financer corrector durant l'any en curs i el següent.
2. De conformitat a l’art. 23 de la Llei Orgànica de referència, aquests plans s’han de presentar al
Ple per l’aprovació en el termini d’un mes des de l’incompliment. L’òrgan competent disposa de
dos mesos com a màxim, des de la presentació, per la corresponent aprovació i de tres mesos
des de la constatació de l’incompliment, per la posada en marxa del pla. Posteriorment, els plans
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econòmics financers seran retuts a la Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, per al seu coneixement. Es donarà a aquests plans la mateixa publicitat que l’establerta
per les Lleis per als Pressupostos de l’entitat.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar, en els termes de l’art. 23.4 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, el pla econòmic financer que aconsegueix
l’estabilitat a la fi de l’horitzó del pla, detall del qual figura a l’annex.
SEGON.- Trametre còpia del pla econòmic financer a la Direcció General de Política Financera,
Assegurances i Tresor i publicar-lo, a efectes informatius, al BOP.
TERCER.- Tenir-lo a disposició del públic durant el seu període de vigència.
Intervencions:
Joan Coll: Vam fer el Pla Econòmic del 2011, i ara necessitem reformular-lo. Això és degut a
que teníem una subvenció de voreres del PEIS (Inversions sostenibles), i ens obliguen a fer
reformulació del Pla Econòmic. I com en la subvenció de les voreres, no podíem fer el PUOSC i
vam demanar el PEIS de DIPTA, ara hem de fer aquesta reformulació. Engloba també la
Fundació Josep Cañas i es recull l’obra de Cal Fontanilles. És igual que abans.
Lluís Inglada: Hi ha al 2016, més despeses.
Secretari: És un document intern que queda fora del Pla.
Avelino Menéndez: ¿Por qué se hace esto? Por un incumplimiento de 2013 de la regla de gasto
y capacidad de financiación.
La previsión de incumplimiento de la regla de gasto, hace que deba reformularse el Plan. Hay
Inversiones del Priorat que no se harán. Se prevé una subvención finalista de Diputación. No nos
hagan corresponsables de sus números, en estas cosas que hacen ustedes a su manera, con
incertidumbres y desde luego baja objetividad. No votaremos en contra pero permítannos que
nos abstengamos.
Núria Figueras: Vam parlar amb DIPTA, i no teníem el tema d’Esteve; ara ja ho tenim, i inclús
preveiem 100.000 euros de la Diputació, és important.
Tenim força seguretat en aquesta subvenció.
Joan Coll: S’ajusta a la Llei, no estem en fals. Són previsions i després es modifiquen i s’ajusten.
El Pla està revisat per DIPTA.
Avelino Menéndez: No es viable.
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 i 1 del grup PP
_ Vots en contra: 0
_ Abstencions: 4 del grup PSC i 1 del grup ICV

9. APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PER A L’EXERCICI 2014.- Exp.
L/14/018
En expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral
d’aquesta Entitat corresponent a l’exercici 2014.
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ANTECEDENTS
1. Per Resolució d’Alcaldia núm. D/14/035, de data 8 d’abril de 2014, s’ha incoat expedient
d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta
Entitat corresponent a l’exercici corrent, alhora que ordena l’emissió d’informe de
Secretaria i d’Intervenció.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 va ser aprovat inicialment pel Ple
en acord de data 23 de desembre de 2013, el qual va esdevenir definitiu, una vegada
exposat al públic sense reclamacions, en data 17 de gener de 2014.
3. Consta en l’expedient la remissió per part de l’organisme autònom d’aquest Ajuntament
de la corresponent proposta de massa salarial del personal laboral.
4. En data 15 de juliol de 2014 s’han emès informes de Secretaria i d’Intervenció.

FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la
massa salarial del personal laboral del sector públic local, obliga a les Corporacions
locals a aprovar anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en la corresponent
Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos
Generals de l’Estat pel 2014, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no
pot tenir increment pel 2014, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i
extrasalarials i les despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2013, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i
antiguitat, excloses les prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions
al sistema de la Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions
motivades per trasllats, suspensions o acomiadament.
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa
vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals
correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2(2003, de
28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició
adicional 16nà LBRL, introduïda per l’esmentada LRSL.
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí
Oficial de la Província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article
103.bis LBRL.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2014,
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la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2013 per aquest personal, tant respecte a
efectius com a antiguitat, ascendeix a les següents quantitats:
Ajuntament de Banyeres del Penedès: 391.872,61€.
Organisme autònom Fundació Josep Cañas: 16.090,23€.
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de la província.
Intervencions:
Secretari: Recull un mandat de la llei de la reforma local, que les entitats locals aprovaran
anualment la massa salarial del seu personal laboral, la qual no es pot veure incrementada
respecte la de l’any passat en termes homogenis, d’acord amb la Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat.
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, 4 del grup PSC i 1 del grup PP
_ Vots en contra: 0
_ Abstencions: 1 del grup ICV

10. MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSC-PM I ICV DE L’AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÈS PER ADOPTAR, DE MANERA IMMEDIATA, UN “PLA
DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”.- Exp. C/14/121
Intervencions:
Núria Figueras: No estem en contra de l’esperit de la moció, però ens hem informat sobre
aquesta situació.
Avelino Menéndez: Hay que exponer la moción, ¿no?
(L’Avelino Menéndez fa lectura íntegra del text de la moció)
“ MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS PSC-PM I ICV DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÈS PER ADOPTAR, DE MANERA IMMEDIATA, UN “PLA DE RECOLZAMENT A
L’ALIMENTACIÓ INFANTIL
Exposició de motius
La llarga crisi econòmica que venim patint, junt amb una política descontrolada per part dels
Governs de Rajoy i Artur Mas de retallades socials i desmantellament dels serveis públics bàsics
i drets aconseguits en els darrers anys, estan provocant I'augment dramàtic de la pobresa al
nostre pa[s.
Així es reflecteix a la "Encuesta de Condiciones de Vida”, corresponent a 2013, que publica
l'lnstitut Nacional d’Estadística, que indica que un de cada tres ciutadans (el 27,3%) està en risc
de pobresa o exclusió social. Les xifres de privació material severa, de baixa intensitat
d'ocupació de les llars i de pobresa relativa també han augmentat.
Però el més greu d'aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants. Un
recent informe de l'organització Save The Children xifrava en gairebé tres milions (2.826.549) els
infants en situació de pobresa. Des de l'Observatori Social d'Espanya senyalen que el nostre
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país encapçala la llista dels que més han augmentat en termes de pobresa infantil els darrers
anys. A Espanya el percentatge d'infants que viuen a llars amb pobresa extrema ha crescut més
de 4 punts percentuals des que va començar la crisi, la xifra més alta de tota la UE, només per
sota de Romania i Bulgària.
Els efectes de la pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb problemes de
salut a l'edat adulta. L'impacte de la malnutrició o la manca d'estímuls educatius els primers anys
de I'infant poden tenir conseqüències de difícil solució, comprometent no només el futur d'aquells
infants, sinó el de tots, en disminuir la capacitat econòmica i productiva del país.
Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels infants i l'atur del seus pares o
la pèrdua de renda d'aquests, les polítiques públiques ben orientades poden fer molt per la
infància, per contrarestar els efectes d'aquestes situacions de pobresa. Com destaca el darrer
informe de l'Oficina d'lnvestigació d'UNICEF sobre benestar infantil en països rics, l’experiència
acumulada i constatada diu que aquells països que en situacions de crisi van fer un gran esforç
en mesures de recolzament a la infància (protegint recursos educatius, sanitaris i socials dirigits
als infants) van sortir més reforçats de les mateixes.
La pobresa infantil s'ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels pobres i el
llindar de la pobresa. Dit d'una altra forma i tal com l'UNICEF-Comité Espanyol plantejava ja el
2012, cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada són més pobres, La pròpia Creu Roja
aquest mateix any 2014 ha senyalat un augment de 3.419 menors nous -el 5,8% més- que
l'entitat ha atès enguany i que eleven fins a 61.792 la xifra total d'infants assistits per
I'organització.
La falta d'ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes famílies
hagin acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit alimentari afecta el
desenvolupant del menor, a més d'augmentar el risc que pateixi malalties respiratòries i
cardiovasculars, així com infeccioses. La inseguretat del risc de pobresa té enormes
conseqüències en el present, perd també per al potencial desenvolupament dels infants,
generant una desigualtat que anirà incrementant-se en el futur desenvolupament cap a la vida
adulta.
Els serveis de menjador escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el curs escolar, però
ens trobem davant d'un final de curs incert en què aquesta necessitat podria quedar desatesa en
tancar al centre escolar, i per tant, el servei de menjador.
És per això que els socialistes considerem que aquest servei directe d'atenció al menjador ha de
mantenir-se en les etapes de vacances escolars mitjançant un Pla específic per a aquest motiu.
Per tot això, els Grups Municipals Socialista i Iniciativa per Catalunya Verds a l’Ajuntament de
Banyeres del Penedès sotmeten a votació la següent MOCIÓ per ser aprovada i en la qual
s’insta a:
1. Instar al Govern de la Generalitat a adoptar, de manera immediata, un “Pla de
recolzament a l’Alimentació Infantil” que contingui les mesures i recursos suficients per
garantir que les famílies amb menors al seu càrrec que es trobin en situació de necessitat
tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació, i garantir l’accés dels
menors, com a mínim, a tres àpats diaris, així com facilitar l’accés a una dieta tan
equilibrada com sigui possible per evitar problemes de malnutrició infantil; habilitant per a
tot això tots els mitjans a disposició de les administracions públiques, en col·laboració
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amb les entitats del tercer sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el pla escolar.
2. Amb l’objectiu de prevenir situacions d’extrema vulnerabilitat social, aquest pla inclourà
els mecanismes i actuacions necessaris perquè des de la finalització del curs en el mes
de Juny de 2014, estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els centres
escolars.
3. Instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi les beques menjador com a dret
subjectiu, pel curs escolar 2014-2015, per tal que aquells infants de les famílies que no
puguin fer front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del
seu cost.
4. Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
tots els grups parlamentaris.”
Intervencions:
Núria Figueras: No es contempla el que diu la moció, ja que el menjador social el gestiona
l’AMPA.
Joana Fernández: Vaig tenir reunió amb el responsable de serveis socials del Consell Comarcal
i no hi ha problema de malnutrició. Si detecten problemes de mala nutrició, s’activa un protocol
d’ajuda. En aquest sentit:
- La cistella d’aliments del menjador social s’amplia.
- S’actua des de serveis socials, s’està en contacte amb la família, es donen vals menjador.
- A Banyeres del Penedès hem destinat una partida a aliments (l’únic poble del Baix Penedès).
Altres pobles ho fan a través de Càritas.
- Fem aportacions privades, recollides, festes solidàries, aportacions particulars (es podria haver
recollit més).
Núria Figueras: Estem a favor de l’esperit, però la moció hi ha coses que no podem acceptar.
Avelino Menéndez: Queremos ver el informe del Consell Comarcal sobre Banyeres, Memoria de
Servicios Sociales.
Lo hablado por la regidora no tiene que ver con la moción. En ella se habla de comer 3 veces al
día, seguro que no todo el mundo puede hacerlo todos los días.
También pedimos a través de Servicios sociales. No sé que problema hay con la moción, invito a
apoyarla, al margen del preámbulo. Si quieren quitaremos la referencia a los políticos actuales.
Jerónimo Merino: La moción la apruebo sin el preámbulo, también podríamos hablar de la mala
gestión del tripartito y de Zapatero.
La lucha contra la pobreza infantil es prioritaria para el Gobierno y para el PP.
En Cataluña, 600.000 personas viven en situación de pobreza. Un 31% de los niños catalanes
está en riesgo según UNICEF.
- España careció de políticas específicas de apoyo a la familia en la etapa del Gobierno
socialista, el sistema de protección a la infancia databa del año 1996 y la pobreza infantil creció
más de 4 puntos mientras se redujo 7 décimas en la Unión Europea sin que se tomaran medidas
al respecto.
- La pobreza infantil es el objetivo transversal en el Plan Nacional de Acción para la Inclusión
Social 2013-2016, en el que se enmarcan los 17.4 millones de euros del fondo extraordinario que
el Gobierno ha distribuido entre las CC.AA. Cuenta con 125 medidas y 5.159 millones. Es la
primera vez que está dotado con una memoria económica.
- Este fondo permitirá luchar contra la pobreza infantil con bienes de primera necesidad como
alimentos y vestido, así como ayudas para atender los gastos de la vivienda (alquileres, abono
de recibos de luz, agua, electricidad), abono de gastos de los comedores y transporte escolar,
entre otros.
- El criterio elegido para distribuir el fondo entre las CC.AA. ha sido el indicador AROPE, que es
el que utiliza la UE para medir el riesgo de pobreza y exclusión. Con ello se pretende lograr una
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mayor cohesión entre las Comunidades Autónomas y dedicar más recursos a aquellas regiones
que presentan las tasas más altas, con el fin de multiplicar el efecto de la medida.
Frente a una España que careció de políticas específicas de apoyo a la familia en la etapa
socialista, estamos abordando este asunto desde un punto de vista transversal y consensuado
con el fin de mejorar los derechos de los menores y reforzar su protección desde un punto de
vista integral.
- A los 17 millones de este Fondo, se suma:
27,4 millones de euros del Plan Concertado,
20 millones de euros del Plan de Emergencia Social,
40 millones de euros del Fondo de Alimentos,
22,4 millones de euros de proyectos de inclusión social.
Y 25,6 millones de euros de proyectos de familia e infancia subvencionados con cargo al
IRPF.
- Además, el Gobierno ha presentado una bajada de los impuestos para todos los ciudadanos,
pero especialmente a las familias con menos ingresos, e introducirá nuevos beneficios sociales
para familias con hijos o con personas con discapacidad.
- Las familias con hijos son las grandes beneficiadas de la reforma fiscal presentada por el
Gobierno, especialmente las que tienen varios hijos o personas con discapacidad entre sus
miembros, que podrán acumular varias ayudas de 100 euros al mes.
- Y está a punto de aprobar el nuevo Plan de Apoyo a la Familia, que avanzará en su protección
social y jurídica e introducirá la declaración de impacto en la infancia.
Lluís Inglada: La moció és per a tots els partits. Voldria ser positiu. Allò important és el final, les
conclusions. Voldria que hi hagués aval de l’Ajuntament per detectar situacions de necessitat, i a
través dels serveis socials. Hem d’investigar, i detectar problemes (si no pugem les taxes, potser
no podem pagar el menjar).
Núria Figueras: A vegades ens han demanat pagar medicaments, i ho hem fet.
Lluís Inglada: La moció arriba tard, i que es prevegi pels propers Pressupostos.
Núria Figueras: L’Ampa gestiona el menjador, són ells.
Lluís Inglada: No hi estic en contra.
Jerónimo Merino: Pero la concejal te dice que no hay síntoma de que se produzcan las
situaciones que describe la moción.
Avelino Menéndez: De acuerdo en quitar el primer párrafo, aunque viene de la Federación y
Asociación de municipios.
Núria Figueras: La Generalitat ja ho està fent.
Joana Fernández: No tenim nens, no ens consta, que estiguin en aquestes situacions.
Avelino Menéndez: No sabem cert del tot. Potser les botigues ho saben més que els serveis
socials.
Núria Figueras: Tenim 38 famílies que ajudem i donem de menjar.
Jerónimo Merino: Debéis confiar en los Servicios sociales , y en lo que dice la concejal.
Lluís Inglada: El defensor del poble també ho ha dit.
Avelino Menéndez: Pasa como con la Seguridad, que se garantiza que no hay ningún
problema.
Jerónimo Merino: Deberían desaparecer expresiones tipo controlar la información.
Avelino Menéndez: Súmate a la moción, se trata de actuaciones de supervisión, pero no
fiscalizar.
S’acorda suprimir de la moció el que es refereix a l’anàlisi de la situació i queda aprovada per
unanimitat.
El text aprovat és el següent:
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“MOCIÓ PER ADOPTAR, DE MANERA IMMEDIATA, UN “PLA DE RECOLZAMENT A
L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”
Exposició de motius
La “Encuesta de Condiciones de Vida”, corresponent a 2013, que publica l'lnstitut Nacional
d’Estadística, indica que un de cada tres ciutadans (el 27,3%) està en risc de pobresa o exclusió
social. Les xifres de privació material severa, de baixa intensitat d'ocupació de les llars i de
pobresa relativa també han augmentat.
Però el més greu d'aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot els infants. Un
recent informe de l'organització Save The Children xifrava en gairebé tres milions (2.826.549) els
infants en situació de pobresa. Des de l'Observatori Social d'Espanya senyalen que el nostre
país encapçala la llista dels que més han augmentat en termes de pobresa infantil els darrers
anys. A Espanya el percentatge d'infants que viuen a llars amb pobresa extrema ha crescut més
de 4 punts percentuals des que va començar la crisi, la xifra més alta de tota la UE, només per
sota de Romania i Bulgària.
Els efectes de la pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb problemes de
salut a l'edat adulta. L'impacte de la malnutrició o la manca d'estímuls educatius els primers anys
de I'infant poden tenir conseqüències de difícil solució, comprometent no només el futur d'aquells
infants, sinó el de tots, en disminuir la capacitat econòmica i productiva del país.
Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels infants i l'atur del seus pares o
la pèrdua de renda d'aquests, les polítiques públiques ben orientades poden fer molt per la
infància, per contrarestar els efectes d'aquestes situacions de pobresa. Com destaca el darrer
informe de l'Oficina d'lnvestigació d'UNICEF sobre benestar infantil en països rics, l’experiència
acumulada i constatada diu que aquells països que en situacions de crisi van fer un gran esforç
en mesures de recolzament a la infància (protegint recursos educatius, sanitaris i socials dirigits
als infants) van sortir més reforçats de les mateixes.
La pobresa infantil s'ha fet més intensa, augmentant la distància entre les rendes dels pobres i el
llindar de la pobresa. Dit d'una altra forma i tal com l'UNICEF-Comité Espanyol plantejava ja el
2012, cada vegada hi ha més infants pobres i cada vegada són més pobres, La pròpia Creu Roja
aquest mateix any 2014 ha senyalat un augment de 3.419 menors nous -el 5,8% més- que
l'entitat ha atès enguany i que eleven fins a 61.792 la xifra total d'infants assistits per
I'organització.
La falta d'ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que moltes famílies
hagin acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar. El dèficit alimentari afecta el
desenvolupant del menor, a més d'augmentar el risc que pateixi malalties respiratòries i
cardiovasculars, així com infeccioses. La inseguretat del risc de pobresa té enormes
conseqüències en el present, perd també per al potencial desenvolupament dels infants,
generant una desigualtat que anirà incrementant-se en el futur desenvolupament cap a la vida
adulta.
Els serveis de menjador escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el curs escolar, però
ens trobem davant d'un final de curs incert en què aquesta necessitat podria quedar desatesa en
tancar al centre escolar, i per tant, el servei de menjador.

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/14/119

02

19/21

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

És per això que es considera que aquest servei directe d'atenció al menjador ha de mantenir-se
en les etapes de vacances escolars mitjançant un Pla específic per a aquest motiu.
Per tot això, es prenen els següents ACORDS:
1. Instar al Govern de la Generalitat a adoptar, de manera immediata, un “Pla de
recolzament a l’Alimentació Infantil” que contingui les mesures i recursos suficients per
garantir que les famílies amb menors al seu càrrec que es trobin en situació de necessitat
tinguin cobertes les seves necessitats bàsiques d’alimentació, i garantir l’accés dels
menors, com a mínim, a tres àpats diaris, així com facilitar l’accés a una dieta tan
equilibrada com sigui possible per evitar problemes de malnutrició infantil; habilitant per a
tot això tots els mitjans a disposició de les administracions públiques, en col·laboració
amb les entitats del tercer sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el pla escolar.
2. Amb l’objectiu de prevenir situacions d’extrema vulnerabilitat social, aquest pla inclourà
els mecanismes i actuacions necessaris perquè des de la finalització del curs en el mes
de Juny de 2014, estiguin disponibles els serveis de menjador infantil en els centres
escolars.
3. Instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi les beques menjador com a dret
subjectiu, pel curs escolar 2014-2015, per tal que aquells infants de les famílies que no
puguin fer front al pagament del menjador escolar la tinguin garantida cobrint el 100% del
seu cost.
4. Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, a
tots els grups parlamentaris.”

11. PRECS I PREGUNTES.
1.- Lluís Inglada: Critica l’acte del Taekwondo, va estar des assistit, no hi havia escenari ni
cadires. Van actuar al terra, no van haver mitjans.
Núria Figueras: Fa dos anys es va aprofitar l’escenari on havia actuat l’esbart a la plaça de
l’Ajuntament, però aquest any van demanar fer l’actuació a la plaça 11 de setembre, però no van
demanar ni cadires ni escenari. Va haver mala organització, també.
Van fer molta exhibició, i poc ball, no sabíem l’horari. Ens van demanar la plaça i l’equip de so.
Però no van estar desatesos. Jo no vaig ser-hi perquè hi era a la sardinada però el Jose M.
Acosta va estar en tot moment amb ells, fins al final de l’actuació.
La plaça estava bruta, també per deixadesa dels del Taekwondo. No van demanar l’escenari. No
hagués costat res deixar-los-hi. Es va desbordar perquè hi va haver molta participació. Hi ha
hagut una crítica de tres balls, i es van fer dos. Hi ha una queixa d’un pare. Però va ser mala
organització per part de l’activitat del Taekwondo.
Jerónimo Merino: Los de la factoria muchos se cambiaron en el pàrquing municipal.
2.- Lluís Inglada: Hi ha un llum del C/Alcalá que no va bé. Hi ha queixes.
Jordi Guasch: No em consta, ho miraré.
Lluís Inglada: Els vigilants fan la seva feina? Compleixen el servei?
Núria Figueras: Donen suport a la Brigada, almenys per a la Festa Major.
Lluís Inglada: Han de fer vigilància i controlar aldarulls, sobretot de nit. No han de fer altres
feines que no són les seves.
Núria Figueras: No tenim vigilància 24 hores.
3.- Lluís Inglada: Vull demanar còpia a la Joana de la relació de serveis socials del Consell
Comarcal del Baix Penedès.
Hi ha empleats que demanen bonificacions del gimnàs. Es passarà al gimnàs?
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Núria Figueras: El gimnàs assumeix una part.
Lluís Inglada: no ho considero ètic, que no subvencionem al gimnàs. Li fem menys ingrés.
Núria Figueras: L’Ajuntament ho ha demanat, i la del gimnàs ho ha acceptat.
4.- Lluís Inglada: L’Estació de bombeig de Casa Roja...
Jordi Guasch: Els veïns de Casa Roja, van consentir en fer aquesta obra, reunits en assemblea.
Ho paga l’Ajuntament del romanent de la venda d’unes parcel·les.
Lluís Inglada: Aquests diners tenien una finalitat, es compleix?
Joan Coll: Sí es compleix. La finalitat és en favor dels serveis de Casa Roja.
5.- Avelino Menéndez: En la Juntas de Mayo, hay subvenciones en la tasa de las basuras. ¿Se
hace? ¿En el 40%? En la acta de 8 de mayo hay 60%, se debería revisar.
Núria Figueras: Pot ser que sigui un error.
6.- Avelino Menéndez: Hay ruegos pendientes, que se deberían contestar:
· 21/11/2013 : nº 5
· 16/01/2014 : nº 8 y 9
· 20/03/2014 : nº 2, 16, 18 y 20
· 26/05/2014 : nº 1, 10, 15 y 12
7.- Avelino Menéndez: En l’Escola Bressol se han plantado muchos pinos, bien,. Ocurre que
muchos están inclinados, casi en horizontal. Requieren un mantenimiento y de momento colocar
postes verticales para apoyo/guía.
8.- Avelino Menéndez: Desfibrilador: bueno, no está el José María, creo que lo lleva él.
Quería saber cuántos tenemos y las personas que están habilitadas y con acreditación
actualizada anualmente.
Núria Figueras: Hi ha dos.
Lluís Inglada: Els pot fer servir qualsevol.
Jordi Guasch: Han de fer formació.
Luis Enrique Rodríguez: Han de fer formació, però el pot fer servir més gent també.
Lluís Inglada: Només dispara si la persona té un atac de cor.
Luis Enrique Rodríguez: És semiautomàtic, en cas d’urgències no passaria res. Si caldria que
hi hagués molta gent formada.
Núria Figueras: Es porta en el cotxe. Hi ha empreses que es van oferir per subministrar
desfibril·ladors per col·locar als carrers i van comentar que a Girona en quasi tots els carrers hi
ha algun, i són fàcils d’utilitzar. Ho comentarem amb el José María.
9.- Avelino Menéndez: Al carrer Tarragona, en la acera, está obstruida casi totalmente por setos
de solares sin podar. En la otra acera, que se utiliza bastante, hay unos cuantos baldosines
levantados y depositados en la misma acera.
Jordi Guasch: Hi ha llocs que amb la calor, s’aixequen. La Brigada al juliol està col·lapsada.
Farem revisions a urbanitzacions, farem que la gent col·labori.
10.- Avelino Menéndez: En el Priorat, hay un corte de Endesa, por una obra, y es necesario
cubrir con hormigón la zanja.
Jordi Guasch: Endesa va fer la rasa, però no va haver relació amb el tall de llum, només va
haver de clavegueram. Ara, fresaran, posaran tela asfàltica. Queda una obra pendent, l’actuació
al transformador del Girasol, han de fer un creuament per sota la carretera TP-2121 davant de
Sabartés (previst el dia 31)
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11.- Avelino Menéndez: En la obra de la Riera de Banyeres van triturando cañaverales pero
vemos que salen biltos que ya tienen su altura.
12.- Avelino Menéndez: Gas Natural: ¿Se ha hecho alguna gestión en Banyeres?
Jordi Guasch: Van venir dos persones, que volien fer un ramal des de l’Arboç per portar-lo fins
aquí. Van veure els dipòsits de gas i van fer un tomb pel poble.
13.- Avelino Menéndez: ¿En qué situación se encuentra lo de la anunciada línea eléctrica para
alimentación al Poet i l’Albornar y que cruza por Banyeres?
Jordi Guasch: Hi ha un Pla Especial tramitat per Endesa, que ha d’anar de Castellet amb una
línia paral·lela a l’existent. No estem d’acord, i vam anar a la CTUT. S’està pendent d’una reunió
a 3 bandes: CTUT, Banyeres i Endesa. Volem plantejar altres opcions, o bé soterrat, o bé per
altres traçats. No volem ser obstacle per a Idiada i els polígons.
Núria Figueras: Diuen que soterrat és més car, però s’hauria de veure els beneficis a llarg
termini.
Jordi Guasch: Està previst de fer una subestació i Endesa ha de dependre de Red Eléctrica
Española.
Núria Figueras: Veurem com acaba.
Bé, si no hi han més precs dono per finalitzada la sessió plenària.
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.15 hores, donant fe
de tot allò jo, el secretari interventor acumulat, que certifico.
Banyeres del Penedès, 23 de juliol de 2014
Alcaldessa

Secretari interventor acumulat

Núria Figueras Tuset

Alexandre Pallarès Cervilla
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