
     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/161 02 1/29 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

 
 
ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 25 DE JULIOL DE 2013 (04/2013). 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 25 de 
juliol de 2013, a les 20.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria 
Figueras Tuset, assistits pel Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel 
Ferrera Izquierdo, es reuneixen els Regidors:  

 
1. Sra. Núria Figueras Tuset 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea. 
4. Sr. Joan Coll Molero. 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez. 
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire. 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero. 
9. Sr. Jorge Santalla Montes. 
10. Sr. Lluís Inglada Jané. 
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 

 
 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que 
ha estat oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
Abans d’iniciar la sessió, el plenari manté un minut de silenci en condol per les 
víctimes de l’accident del tren a Santiago de Compostela del passat dimecres dia 24 
de juliol. S’acorda enviar una carta de condol a l’Ajuntament de Santiago de 
Compostela i a la Xunta de Galícia. 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 16 DE MAIG DE 
2013, C/13/101. 

 
2. ACORDAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS, C/09/238. 
 

3. APROVAR L’AMORTITZACIÓ DE DOS PLACES DE PERSONAL 
LABORAL INTERÍ DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA, C/13/127. 
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4. ACORDAR LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, 
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, C/13/151. 

 
5. ACORDAR L’ADHESIÓ AL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

APROVAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, C/13/153. 
 

6. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL DEL DRET A DECIDIR, 
C/13/158. 

 
7. MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA 

RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, C/13/159. 
 

8. MOCIÓ EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS 
PÚBLICS, C/13/160. 

 
9. MOCIÓ EN FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE 

PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS I ELS CONSELLS 
COMARCALS,C/13/162 

 
10. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
 

11. PRECS I PREGUNTES.  
 
 
 
................................................................................................................................ 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 16 DE MAIG DE 
2013, C/13/101. 

 
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. El 
Sr. Menéndez voldria afegir una correcció, en la pregunta núm. 10, s’afegeix el 
següent: 
“Se cumple con la distancia de las tancas que lindan con caminos?” 
 
I per tant queda com segueix: 
 
10.- Sr. Menéndez: se ven cercados de obras en fincas rurales, que criterios y 
medidas se están tomando? Puede ser que se toleren infracciones urbanísticas? Se 
cumple con la distancia de las tancas que lindan con caminos? 
 
Afegida la correcció, cap altre regidor presenta observacions, quedant per tant 
aprovada.  
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2. ACORDAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DEL PLA D’ORDENACIÓ 

URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS, 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. 
 
En data 16 de març de 2006 es va acorda pel plenari l’aprovació del Avanç de 
planejament, així com la seva publicació per a informació pública per a l’eventual 
presentació d’al·legacions o suggeriment. Tanmateix es va aprovar el programa de 
participació ciutadana. L’esmentat acord es va publicar al BOP de Tarragona, al 
DOGC a un diari i a la pàgina web de l’ajuntament. 
 
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. 
 
L’equip de govern sorgit del esmentat procés electoral, creia convenient l’elaboració 
del POUM des de la iniciativa pública. Els treballs de redacció del POUM que es van 
presentar a la CTUT, servien 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 
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potestats urbanístiques públiques que la normativa confereix als Ajuntaments, es 
creia 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. 
 
En data 19 d’octubre de 2009 l’Alcaldessa mitjançant proposta d’alcaldia sotmet al 
Ple l’aprovació, si s’esqueia, les modificacions introduïdes al POUM amb posterioritat 
a l’aprovació provisional. 
 
En data 22 d’octubre de 2009, el Ple municipal per majoria absoluta adopta l’acord 
d’aprovar les modificacions introduïdes amb posterioritat a l’aprovació provisional del 
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal. 
 
En data 1 de desembre de 2009, durant el termini d’exposició al pública, es va 
realitzar una sessió informativa a la sala de plens sobre les modificacions introduïdes 
a càrrec de l’equip redactor, amb convocatòria pública mitjançant anunci informatiu 
tant a les cartelleres com a la pàgina web. 
 
En data 21 de setembre de 2009, l’Equip de Govern juntament amb l’Equip Redactor 
del POUM varen concertar una reunió explicativa del contingut de les modificacions 
amb el grup polític PSC-PM a Banyeres del Penedès, sens perjudici que en data 
anterior ja es va realitzar una altre reunió explicativa. 
 
En data 18 de gener l’equip redactor del POUM amb registre IT/10/006 de data 18 
de gener de 2010 va emetre informe en el que s’exposava textualment “En el decurs 
de l’exposició pública i, també, en el marc de l’anàlisi exhaustiu del document, fet 
pels propis grups polítics municipals, s’han detectat algunes discordances, errors o 
omissions que convé aclarir a fi i efecte d’eliminar contradiccions, dubtes o 
interpretacions errònies del conjunt de les modificacions proposades. 
 
En ares a preservar la màxima transparència per evitar que es poguessin produir 
dubtes, discordances, errors o malentesoses es va sotmetre al ple la proposta de 
“Donar compte de les errades materials detectades en el document de modificacions 
que s’introdueixen al POUM posteriorment a l’aprovació provisional aprovades pel 
Ple en data 22/10/2009 i requerir a l’equip redactor que les esmeni tot incorporant-
les al text refós que s’ha de redactar per a l’aprovació definitiva”. En data 21 de 
gener de 2010, el ple acorda aprovar per unanimitat la proposta anterior. 
 
Esgotat el tràmit anterior, el ple municipal per majoria absoluta, en la sessió 
celebrada en data 22 de juliol de 2010 va acordar aprovar provisionalment les 
modificacions del POUM introduïdes posteriorment a l’acord d’aprovació provisional 
que inclouen les prescripcions derivades dels informes emesos pels organismes 
sectorials, la resolució de les al·legacions i informes dels municipis limítrofs i acordar 
la incorporació d’aquestes en el POUM aprovat provisionalment en data 11 de gener 
de 2007 i trametre la documentació íntegra i complerta del POUM a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme per llur aprovació definitiva.  
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La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 28 d’octubre de 
2010, va resoldre suspendre l’aprovació definitiva del POUM fins que mitjançant un 
text refós verificat pel Ple s’incorporin una sèrie de prescripcions. 
 
A la vista de les converses mantingudes entre l’equip de govern, la CTUT i la 
Direcció General d’Urbanisme, en ares a perfeccionar s’ha introduït les següents 
modificacions: 
 
Primera.- La resituació del Sector Plana d’en Morgades. D’aquesta manera resta 
assegurada la seva compatibilitat amb la protecció territorial de preservació  de 
corredors d’infraestructures establert pel PTPCP i en una situació més integrada en 
l’entorn urbà, per així evitar la dispersió en el territori, afavorint la cohesió social com 
a principi bàsic d’actuació de l’administració planificadora per al benefici dels 
ciutadans i procurant, així mateix, el compliment d’un desenvolupament urbanístic 
sostenible.  
 
Segona.- El reajustament dels límits de propietat de l’empresa Nutripak per ajustar-
los a la realitat existent. 
 
Tercera.- Com sigui que la resolució de la CTUT afecta al conveni urbanístic subscrit 
amb Naplun SL i el conveni urbanístic subscrit amb Eugènia Farré Mestres, ha 
calgut modificar-los i per tant procedeix dona’ls-hi el tràmit legal d’aprovació i 
informació pública. 
 
Respecte el conveni de la Plana de Cal Mata, la resolució de la CTUT impossibilita 
del tot la seva execució. 
 
Respecte el conveni amb Manofactures Mago, la resolució de la CTUT impossibilita 
del tot la seva execució, i per tant la classificació i qualificació ha de ser la que 
determina el planejament urbanístic municipal vigent.  
 
A banda, s’han introduït totes i cadascuna de les prescripcions de la resolució de 28 
d’octubre de 2010. 
 
En ares a la preserva del principi de publicitat, transparència i seguretat jurídica que 
informa l’ordenament jurídic urbanístic, es va fer necessari, abans de l’acord de 
verificació, sotmetre al públic les modificacions, tot formant a posteriori, un únic 
document que serà verificat pel ple tal com prescriu la CTUT abans de l’enviament 
per llur aprovació definitiva, segons l’informe del secretari de data 17 de setembre de 
2012. 
 
Per això, en data 20 de setembre de 2012, el Ple municipal va aprovar per majoria 
absoluta l’acord quina part resolutiva es la següent: 
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PRIMER.- Aprovar les modificacions introduïdes amb posterioritat a la resolució de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de 28 d’octubre de 2010 com a tràmit 
anterior a l’acord de verificació. 
 
SEGON.- Aprovar els convenis urbanístics modificats amb Naplun SL i Eugènia 
Farré Mestres. 
 
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. 
 
L’acord anterior es va informar al públic mitjançant publicació al tauler d’anuncis de 
la corporació, al DOGC núm. 6227 de 5/10/2012, al BOPT núm. 230 de 4/10/2012, al 
Diari el Punt en data 29 de setembre de 2012 i al Diari de Tarragona en data 28 de 
setembre de 2012 i a través de mitjans telemàtics a la plana web de la corporació. 
 
En data 28 de febrer de 2013, el Ple municipal va acordar resoldre les al·legacions 
presentades i verificar el text refós del POUM. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de 4 d’abril de 2013 va 
acordar: 
 
1.- Aprovar definitivament el Pla d’ordenació urbanística municipal de Banyeres del 
Penedès, promogut i tramès per l’ajuntament, i supeditar-ne la publicació al DOGC i 
consegüent executivitat a la presentació d’un text refós, que es presentarà per 
triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori les prescripcions següents: 
 
1.1 Cal incorporar un quadre específic de les reserves de sòl per a sistemes d’espais 

lliures i equipaments comunitaris que doni compliment als art 64 i 65 del text 
Refós de la Llei d’urbanisme. 

 
1.2 Cal mantenir la classificació del sòl no urbanitzable del sector PPU-4 Plana de 

Morgades proposat, d’acord amb les determinacions del Pla territorial Parcial del 
Camp de Tarragona pel que fa a la categoria de sòl de protecció territorial. 

 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/161 02 7/29 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

En data 2 de maig de 2013, es va formular requeriment previ al recurs contenciós 
administratiu.  
 
En compliment de l’acord del a Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de 
data 4 d’abril de 2013, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Verificar el text refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal que dóna 
compliment a les prescripcions de la CTUT i per tant incorpora un quadre específic 
de les reserves de sòl per a sistemes d’espais lliures i equipaments comunitaris i 
classifica com a sòl no urbanitzable el sector PPU-4 Plana de Morgades, clau 22 
Lliure Permanent.  
 
SEGON.- Manifestar el nostre total desacord amb l’exigència de classificar el sector 
PPU-4 Plana de Morgades com a sòl no urbanitzable per les següents raons: 
 

a) Que aquesta previsió de sol terciari era part d'una previsió que ja constava en 
la primera versió POUM, previ a l'aprovació del Pla Territorial Parcial del 
Camp de Tarragona, que ara ens condiciona i que entenem que no ens hauria 
d’afectar per haver entrat en vigor a posteriori.  

 
b) Que aquesta última solució va ser consensuada amb la Direcció General 

d'Urbanisme, i per això no es comprensible aquest canvi de postura adoptat a 
última hora que vulnera el principi de confiança legítima i bona administració.  

 
c) Que hi ha uns compromisos signats mitjançant conveni que suposen una 

afectació i uns perjudicis tant per l'Ajuntament com per a tercers. 
 
TERCER.- Trametre el Text Refós diligenciat i l’expedient administratiu a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona perquè procedeixi a la seva publicació al 
DOGC. 
 
QUART.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte de tràmit no qualificat, no 
procedeix la interposició de recurs. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Guasch: si acatem el que diuen podem donar més sortides al sector plana d’en 
Morgades, qualificant el sol com a lliure permanent al donar més possibilitats, que no 
pas el que podia decidir la Comissió d’Urbanisme. 
Sr. Inglada: estem en desacord des del principi, quan el van rebutjar, per ser unes 
imposicions.  
Sr. Guasch: em reitero que no és el POUM que voldríem, però si no ho fem tatxaran 
i faran el que vulguin. No podem seguir amb recursos perquè tenim empreses que 
hem de donar solució.  
Sr. Menéndez: se ha bloqueado voluntariamente, que desanima a los inversores, no 
prevén nada para generar actividad económica, han anulado la necesidad de crecer 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/161 02 8/29 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

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

en un municipio y comarca muy necesitado. Lamentamos una vez más su gestión en 
un tema tan importante. Nos preocupa, desola y desorienta las esperanzaa que 
tienen de poder instalar un camping o una gasolinera en la Plana de Morgades, 
lindando con la zona residencial del Priorat, con la potencialidad que tiene esa zona. 
Banyeres crece unas 7,5 hectáreas más, a costa de restárselas a Llorenç, así lo 
dejamos aprobado en 2007 y que se perderán. Esperamos que el acuerdo verbal no 
se lleve a cabo y que no se utilicen las reuniones entre nosotros para que sea una 
pantalla de su propuesta tan negativa para Banyeres. Inadmisibles y denunciables 
amenazas entre instituciones que han permitido lograr sus objetivos en el POUM. 
Deberían haber pedido una rectificación que no nos consta hayan hecho. Me 
pasaron la información desde CIU que el vial afectaba a Banyeres, reconozco su 
ética política, en la Plana de Morgadas no ha habido ahora honestidad.   
Sr. Guasch: el que mal comença mal acaba, i el vas començar tu. Nosaltres estem 
arreglant el nyap que vas començar tu, estem acabant una cosa que vas començar 
tu i estem trigant per lo malament que es va iniciar. Si tens objeccions perquè no les 
planteges a les juntes de portaveus?, fas demagògia, siguem seriosos, hauries 
d’estar amb el cap cot. 
Sr. Menéndez: ustedes han introducido modificaciones, incluso con falta de 
transparencia.  
Sra. Alcaldessa: no ens vas deixar mai parlar amb els redactors, ens van tractar 
com a qualsevol veí, vas aprovar el POUM a corre cuita un 31 d’agost perquè 
entrava en vigor el Reglament de la Llei d’urbanisme que prohibia que un POUM ho 
pagués un particular.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU i 1 de PP. 
� Vots en contra: 4 de PSC i 1 ICV 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 

3. APROVAR L’AMORTITZACIÓ DE DOS PLACES DE PERSONAL 
LABORAL INTERÍ DE L’ESCOLA BRESSOL MARTA MATA, C/13/127. 

 
En els darrers anys la demanda de places a l’Escola Bressol Marta Mata s’ha vist 
minorada de forma important. 
 
L’evolució del nombre d’infants matriculats ha estat la següent: 

- Curs 2008-09...........68 infants 
- Curs 2009-10...........69 infants 
- Curs 2010-11 …….. 59 infants 
- Curs 2011-12 …….. 40 infants 
- Curs 2012-13...........38 infants 
-  
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En el curs 2012-2013 el nombre d’infants ha estat de 38, xifra molt per sota de la que 
es venia tenint en els darrers anys. 
 
Que la previsió dels infants pel curs 2013-2014, ateses les matrícules efectuades 
una vegada esgotat el termini es de 24 infants.  
 
Atès l’art 11 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, dels requisits dels centres de primer 
cicle d’educació infantil els professionals que imparteixen el primer cicle de 
l'educació infantil han d'estar en possessió del títol de mestre especialista en 
educació infantil o del títol de grau equivalent, o del de tècnic superior en educació 
infantil, o de qualsevol altre títol declarat equivalent, acadèmicament i professional, a 
algun dels anteriors. 
 
El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre 
de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 
grups. 
 
Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels professionals ha de tenir el títol de 
mestre amb l'especialitat en educació infantil o el de grau equivalent.  
 
L'atenció educativa als infants ha d'anar a càrrec, en tot moment, del personal 
qualificat a què es fa esment en aquest apartat. 
 
Cada grup estable d'alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest 
article que fa les tasques d'educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació 
amb les famílies. 
 
Atès l’art 12 del Decret 282/2006, al primer cicle de l'educació infantil pot haver-hi 
simultàniament, com a màxim, el següent nombre d'infants per grup: 

- Grups d'infants menors d'un any: 8 infants. 
- Grups d'infants d'un a dos anys: 13 infants. 
- Grups d'infants de dos a tres anys: 20 infants. 

 
Que a la vista del nombre d’aules i del nombre d’infants que es preveu pel pròxim 
curs, i vista la mitja ponderada d’infants que està tenint l’Escola Bressol Marta Mata, 
resulta que com a mínim s’ha de dotar de personal equivalent a 4 persones, una per 
a cada grup més un.  
 
Que a la plantilla del personal i a la relació de llocs de Treball hi ha 6 places que 
presten el seu servei a l’Escola Bressol, una amb la denominació Director/a mestre 
Escola Bressol, quatre amb la denominació Tècnic/a educador/a Escola Bressol i 
una amb la denominació Auxiliar Escola Bressol. 
 
Que les esmentades places estan ocupades de forma interina “fins a cobertura de 
plaça” per personal laboral. 
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Que atès l’art 6 de la Carta Europea d’Autonomia Local, art 4 de la Llei Reguladora 
de les Bases del Règim Local, art 8 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya i 69.3 de l’EBEP, aquesta Corporació té potestats de planificació, 
programació i d’autoorganització.  
 
Atès l’art 69.1 del EBEP La planificación de los recursos humanos en las 
Administraciones Públicas tendrá como objetivo contribuir a la consecución de la 
eficacia en la prestación de los servicios y de la eficiencia en la utilización de los 
recursos económicos disponibles mediante la dimensión adecuada de sus efectivos, 
su mejor distribución, formación, promoción profesional y movilidad. 
 
Que l’Ajuntament té la capacitat d’amortitzar places, que noés  altre cosa que 
suprimir, por considerarlos innecesarios, empleos o plazas vacantes en una 
institución pública o empresa privada, segons la RAE (art 10.4 EBEP tot i referir-se 
als funcionaris interins, art 65 i 70 i 124 del DL 1/1997 i art 27 i 122 del Decret 
214/1990).  
 
De tot l’anterior es deriva la innecessarietat de mantenir unes places a la vista de les 
exigències legals del Decret 282/2006 i de la demanda existent, més encara quan 
aquestes estan cobertes, precisament, de forma interina. 
 
Tal com afirma la Jurisprudència, entre d’altres la STSJExtremadura, Sala Social, de 
8 de novembre de 2012 i del TS de 12 de març de 2002, l’amortització d’una plaça 
produeix la extinció vàlida del vincle contractual i que la subscripció de contractes 
d’interinitat no limiten ni eliminen les facultats de l’Administració sobre modificació o 
supressió de llocs de treball. 
 
Tot i que les parts hagin pactat que la durada del contracte queda condicionada a la 
provisió de les vacants mitjançant  la designació de treballadors amb caràcter fix, es 
obvi que la vigència de la relació està vinculada al manteniment de la plaça que ha 
de cobrir-se, i que quan aquesta s’amortitza, el contracte s’extingeix, efecte que 
respon a la pròpia naturalesa de la relació contractual de interinitat en quan referida 
al desenvolupament, amb caràcter de provisionalitat, d’un lloc de treball (STS de 2 
d’abril i 9 de juny de 1997, 27 de març de 2000, 12 i 14 de març de 2002). 
 
Cal afirmar també, que l’amortització no opera directament com a causa determinant 
de l’extinció del vincle contractual sinó que afecta a la vigència d’aquest, suposant el 
compliment anticipat del termini incert al que està sotmès el contracte, al substituir 
l’amortització de la plaça, la cobertura de la mateixa –STSJExtremadura, 8 de 
novembre de 2012-. 
 
En aquest mateix sentit, el Tribunal Suprem en sentència de la Sala Quarta de 27 de 
febrer de 2012, va declarar que per extingir el contracte d’interinitat per vacant com a 
conseqüència d’una decisió administrativa d’amortització, les Administracions 
Públiques no necessiten recórrer al procediment previst a l’art 51 i 57 de l’Estatut 
dels Treballadors.  
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Que vist l’anterior, del total de 6 places cobertes de forma interina per personal 
laboral adscrit a l’Escola Bressol s’estima convenient, en aplicació dels fonaments 
anteriors, amortitzar dos places que són les següents: 
 
Una, l’única plaça d’Auxiliar d’Escola Bressol ja que la titulació d’Auxiliar en Llar 
d’Infants no reuneix els requisits legals per poder portar la tutoria d’una classe i 
alhora perd polivalència i funcionalitat dins el nou funcionament del centre, donat que 
limita molt les tasques que pot desenvolupar en cas de baixa d’una companya, tenint 
en compte que al ajustar-se el nombre de personal al mínim legal la possibilitat de 
substitució s’incrementa considerablement. 
 
L’altre, una de les quatre places de Tècnica de d’Escola Bressol en tant que no pot 
afectar a la plaça de Mestre de l’Escola Bressol perquè en aplicació del Decret 
282/2006, de 4 de juliol “Per cada tres grups, o fracció, almenys un dels 
professionals ha de tenir el títol de mestre amb l'especialitat en educació infantil o el 
de grau equivalent”, per tant la plaça de Mestre de l’Escola Bressol s’ha de mantenir 
per imperatiu legal.  
 
Atès l’art 27 del Decret 214/1990  “La plantilla se podrá modificar con posterioridad a 
la aprobación del presupuesto durante el año de su vigencia, para responder al 
establecimiento de nuevos servicios, para la ampliación, supresión o mejora de los 
existentes que no admitan demora para el próximo ejercicio, así como si responde a 
criterios de organización administrativa interna”. 
 
Atès l’art 49.1c) de l’Estatut dels Treballadors, l’extinció dels contractes d’interinitat 
no donen dret a indemnització.  
 
Atès l’art 25 i ss del Decret 214/1990, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Acordar l’amortització de dos (2) places de personal de l’Escola Bressol 
cobertes interinament per personal laboral, sense dret a indemnització, que són: la 
plaça d’Auxiliar de l’Escola Bressol i una plaça de Tècnica de l’Escola Bressol. 
 
SEGON.- Modificar la plantilla de personal, eliminant la plaça d’Auxiliar de l’Escola 
Bressol i una plaça de Tècnica de l’Escola Bressol per amortització de les mateixes.  
 
TERCER.- Sotmetre la modificació de la plantilla a informació pública mitjançant 
publicació al tauler d’anuncis i al BOP de Tarragona pel termini de 15 dies. En cas 
que no es presentin al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
QUART.- Publicar l’acord que esdevingui definitiu al BOP de Tarragona. 
 
CINQUÈ.- Notificar el present acord a la Representació dels Treballadors, i al 
personal de l’Escola Bressol.  
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Intervencions:  
 
Sra. Alcaldessa: ens saps molt de greu amortitzar. Havíem tingut fins a 70, fins i 
tots varem instal·lar cargoles, s’han apuntat 24 nens i nenes. Podríem ser més 
dràstic perquè es poden ajuntar classes i fer-ne dos, però volem mantenir la qualitat. 
Pels nens que hi ha i pels que podem matricular-se tenim encara capacitat per 
suportar més matriculacions mantenint 4 persones.  
Ens passa que tenim poc nens. Hem dividit per quarts per donar facilitats a les 
famílies sense que haguessin de pagar tota l’hora, a més s’informa quan neixen que 
poden gaudir de l’escola bressol. Em sap molt de greu, però fent reflexió hem 
acomiadat a persones molt bones. Varem tenir una proposta des del comitè per 
reduir les hores i sous, però això es treballa precari i no es operatiu per les famílies. 
Hem valorat la proposta d’ICV i la trobem molt demagògica, hi ha regidors a l’atur.  
Sr. Inglada: demagògia? És una alternativa absolutament vàlida. Demano que 
durant aquest any s’apliqui aquesta mesura per poder fer un estudi més acurat de 
cara a l’any vinent i que ara es puguin mantenir els llocs de treball. 
Tenim menys inscrits fruit de diverses causes com els problemes econòmics, un 
preu no suficient atractiu, un projecte educatiu que pot no ser suficient motivador, no 
adequació d’horaris, acollides esporàdiques o serveis parcials a les necessitats dels 
usuaris, excepcions, bonificacions i tarifacions socials no suficientment atractives o 
el preu poc atractiu del menjador. Proposo crear 10 places subvencionades al 90% 
amb menjador inclòs i 7 places subvencionades al 60% amb menjador inclòs per 
famílies empadronades amb rendes baixes. De la proposta plantejada que us vaig 
lliurar, el total subvencionat per l’Ajuntament puja a 19.577 euros. Ens podem gastar 
600.000 euros en una gespa pel camp de futbol i no pas 19.000 euros per mantenir 
llocs de treball?. Proposo finançar aquesta subvenció reduint un 30% les retribucions 
anuals dels regidors, estem aquí no per cobrar sinó per servir al poble.  
Sra. Fernàndez: ara ja bonifiquem un 40% casos d’escassa capacitat econòmica o 
amb un 20% quan son famílies nombroses.  
Sra. Alcaldessa: no és un problema d’ara, ja venim patint un descens dels nens i 
nenes inscrits aquests últims anys, no ho solucionarem pas d’aquesta manera, 
pensa que no tenim un llistat de persones que vulguin portar als seus fills a l’escola 
bressol i que no puguin pagar, per diverses raons s’estimen tenir-los a casa. Ja 
tenim com a dit la Regidora un conjunt de mesures perquè tothom pugui accedir a 
aquest servei. Fins i tot amb quatre persones encara tenim molt de marge si 
s’inscriuen més infants, tenim capacitat suficient.  
Sr. Menéndez: estamos asistiendo a una decadencia y degradación de la Escola 
Bressol de Banyeres que tanto esfuerzo y dinero nos costó construir y poner en 
funcionamiento. Ahora vemos que solo uno de cada cuatro niños banyerenses en 
edad preescolar de cero a tres años accede a la oferta educativa municipal. 
Necesidades existen pero no se atiende municipalmente y ahora adoptan soluciones 
como el despido de personas educadoras. No consensúan o buscan soluciones 
compartidas con el personal y sus representantes. Casi todos los educadores 
proponen solidariamente soluciones como la reducción de jornada y salarios y no 
negocian. Estamos en contra del déficit escolar preocupante de cero a tres años.  
Sr. Santalla: perquè no es operatiu reduir les hores i sous?  
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Sra. Alcaldessa: tothom no està d’acord i no es operatiu. No volem minijobs perquè 
generaria treball precari i perquè no és gens operatiu tenir persones amb horaris de 
poques hores, dificulta molt la gestió de la qualitat del centre.  
Sr. Inglada: parlo de crear, a part de les bonificades del 40%, crear les que posa en 
el meu escrit.  
Sr. Merino: la realidad es que hemos pasado de 68 a 24 matriculados. Tus 
aportaciones me gustan, pero no puede ser.  
Sra. Ordoñez: aquest any podem trobar una solució per veure com va el proper any, 
el problema ara no son els nens, son els llocs de treballs que s’amortitzen.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU i 1 de PP. 
� Vots en contra: 4 de PSC i 1 ICV 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 

4. ACORDAR LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, 
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, C/13/151. 

 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en endavant 
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competència 
d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis. En el mateix 
sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en 
endavant LRJAP-PAC), estableix que les Administracions Públiques prestaran, en 
l’àmbit propi, la cooperació i assistència actives que altres Administracions 
poguessin sol·licitar per l’eficaç exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els 
hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en endavant TRLRHL), 
concreta aquesta assistència disposant que, les entitats locals podran delegar en 
altres entitats locals, en quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, 
liquidació, inspecció i recaptació de tributs i dels restants ingressos de Dret públic 
que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix 
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara a la 
bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la utilització dels 
mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
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En data 15 de juny de 2004 es va signar el conveni regulador de la delegació de 
facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la 
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent acord 
de delegació. 
 
A la vista de la necessitat de delegar la recaptació en executiva d’altres ingressos de 
dret públic per poder exigir el pagament dels deutes front la hisenda local.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb 
les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les quals 
pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrà 
dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, 
segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de conformitat amb 
l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i 
article 7 del TRLRHL. 
 

- Delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu 
d’Altres ingressos de dret públic.  

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment. 

b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions 
de pagament. 

c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 
demora i costes. 

d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la 

recaptació executiva dels ingressos de dret públic. 
 
SEGON.- Aprovar i incorporar el present acord, con annex al conveni regulador de la 
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos en 
favor de la Diputació de Tarragona vigent a data d’avui.  
 
TERCER.- La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 
de desembre de 2016, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes consecutius 
de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol d’ambdues administracions 
acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, el que haurà de notificar-se amb 
una antelació mínima de tres mesos. 
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QUART.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el 
present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal reguladora de 
les taxes per la prestació de serveis i la realització d’activitats administratives 
delegades o encomanats a BASE-Gestió d’Ingressos. 
 
CINQUÈ- Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna 
dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats d’autorganització, per a 
la gestió dels serveis atribuïts. 
 
SISÈ.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  per la 
seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
SETÈ.- Facultar al Sr. Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès per la 
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o 
desenvolupament del present acord. 
 
Intervencions: 
Sr. Coll: suposa afegir l’executiva d’altres ingressos com per exemple quan 
trenquen un fanal.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU, 1 de PP, 4 de PSC i 1 ICV 
� Vots en contra: 0 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT. 
 
 

5. ACORDAR L’ADHESIÓ AL PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
APROVAT PEL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS, C/13/153. 

 
Atès que la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió 
ordinària 21/2006, de 5 de desembre, va aprovar el primer Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats amb l’objectiu de ser el full de ruta per al desplegament de les 
polítiques de dones des del Consell Comarcal de Baix Penedès i que va estar 
vigents fins l’any 2010. 
 
Atès que durant els Quatre anys d’aplicació d’aquest Pla, es van poder desplegar 
una part del seguit d’accions aprovades i, posteriorment, el Consell Comarcal per 
acord de Junta de Govern 23/2010, de data 21 de desembre va aprovar l’ampliació 
del termini d’execució de l’esmentat Pla. 
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Atès que el Consell Comarcal del Baix Penedès ha dissenyat un Pla d’Igualtat 
d’Oportunitats pel període 2012-2016, el qual va estar aprovat en sessió plenària 
10/2011, de 13 de desembre, l’objectiu central del qual és assolir al territori del Baix 
Penedès l’aplicació d’una política de dones comuna i adequada a les diferents 
realitats dels municipis que es formen, seguint els criteris orientadors que guien les 
actuacions de la Generalitat de Catalunya en aquesta matèria. 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió al Pla d’igualtat d’oportunitats del Consell Comarcal del 
Baix Penedès 2012-2016, aprovat pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès en 
sessió ordinària 10/2011, de 13 de desembre, i que figura com annex en el present 
acord. 
 
SEGON.- Donar la màxima difusió de l’esmentat Pla a les diferents entitats 
relacionades amb el col·lectiu de dones del municipi i donar total suport a les 
diferents accions proposades per al seu desenvolupament. 
 
TERCER.- Traslladar el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès, als 
efectes oportuns. 
 
Intervencions: 
 
Sra. Alcaldessa: era bo donar aquest impuls.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU, 1 de PP, 4 de PSC i 1 ICV 
� Vots en contra: 0 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per UNANIMITAT. 
 
 

6. MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL DEL DRET A DECIDIR, 
C/13/158. 

El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la 
voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la 
igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva  
identitat col·lectiva. 
 
Les polítiques de recentralització del govern espanyol han demostrat la seva nul·la 
voluntat de satisfer les aspiracions de la major part del nostre poble. Com a 
conseqüència, el poble de Catalunya i les seves institucions han expressat la 
voluntat de decidir el futur polític de Catalunya i s’ha manifestat a favor del dret a 
decidir en les mobilitzacions del 10 de juliol de 2010 sota el lema «Som una Nació, 
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nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema «Catalunya nou 
Estat d’Europa», la resolució del Parlament de Catalunya, de data 27 de setembre 
de 2012, la qual constatava la necessitat que el poble de Catalunya pogués 
determinar lliurament i democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una 
consulta, la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
adoptada pel Parlament el passat 23 de gener de 2013. 
 
Vivim moments d’incertesa, en un context de crisi i retallades, de desmantellament 
de l’estat del benestar i sempre, però ara de manera especial, el municipalisme ha 
demostrat al llarg dels més de 30 anys  de recuperació democràtica ser la institució 
que des de la proximitat dóna resposta a les necessitats de la seva ciutadania, més 
enllà del seu marc competencial i; amb la seva activitat quotidiana ser referent i 
indispensable en la construcció nacional. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat 
civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. A aquesta reunió constituent hi van ser presents una quarantena de 
persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats 
culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
coresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió 
democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest 
suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat 
d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els tractats internacionals. 
 
El dret a decidir ha de garantir un procés democràtic, transparent i basat en el 
respecte al debat plural de totes les posicions de la societat catalana, cercant una 
majoria social àmplia a favor d’exercir el dret a decidir.  
 
El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i exclusivament, 
l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes. 
 
Per tot això, el Grup Municipal d’ICV-EUiA-EPM, conjuntament amb CiU, proposen al 
Ple municipal de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, l'adopció dels acords 
següents:  
 
PRIMER.- Adherir-se al Pacte Nacional pel Dret a Decidir a través de la Plataforma 
www.dretadecidir.cat 
 
SEGON.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la 
celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 
TERCER.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
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Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de 
Municipis, al Consell de Governs Locals, i a l’Associació de Municipis per la 
Independència. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Inglada: està tot més que dit. Està molt clar el que es demana. Tothom pot 
decidir el seu futur, no estem parlant d’independència.  
Sra. Alcaldessa: la presentem conjuntament amb ICV, estem totalment d’acord en 
aquesta moció. 
Sr. Menéndez: votaremos en contra, no estamos por esta labor, no es este el 
momento. 
Sr. Merino: esposa textualment el següent:  
Desde nuestra perspectiva, existe un problema y es la dinámica política impulsada o 
consentida por todos los partidos políticos del arco parlamentario, esta dinámica 
política, se ha apartado gravemente de los principios esenciales y las orientaciones 
básicas de nuestra Carta Magna, desembocando en una situación que exige una 
urgente decidida acción correctora. La presión disgregadora de los nacionalistas, su 
influencia desproporcionada en la marcha de los asuntos del Estado, el carácter 
agresivamente divisivo de las últimas reformas estatutarias y la fragmentación del 
sujeto indivisible de la soberanía, que es la Nación en su conjunto, han creado una 
realidad institucional, jurídica y política incompatible con las previsiones 
constitucionales. 
 
Nuestra postura, desde una perspectiva diacrónica, es preservar el espíritu de la 
Constitución Española y recuperar el espíritu del gran pacto civil de 1978. 
Para ello abogamos por el reforzamiento de la capacidad del Estado para garantizar 
la unidad nacional, la igualdad ante la ley de los ciudadanos en todo el territorio 
español, la cohesión y la solidaridad entre individuos y Comunidades Autónomas, la 
seguridad interior y exterior y el desarrollo económico, social y cultural del conjunto 
de España, así como su peso y prestigio en la escena internacional. 
En consecuencia, para restablecer las bases y orientaciones fundamentales del 
pacto constitucional de 1978, proponemos: 
 
Un Estado unitario de base nacional pero políticamente descentralizado, en el que 
las decisiones que afectan al conjunto deben prevalecer sobre las que interesan 
únicamente a los restantes poderes públicos territoriales organizados por y desde la 
propia Constitución, la garantía del uso del español en todo el territorio nacional, 
como lengua común y oficial del Estado, tanto en relaciones con los ciudadanos con 
los poderes públicos como en el sistema educativo, sin perjuicio de la cooficialidad 
de las restantes lenguas españolas en los territorios en que respectivamente se 
hablen. 
 
La modificación del sistema electoral, para asegurar en el Congreso de los 
Diputados el mantenimiento de una visión de conjunto, en garantía del interés 
general de España, al constituirse las mayorías parlamentarias. 
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El reforzamiento de la independencia del Consejo General del Poder judicial y del 
Tribunal Constitucional respecto de los restantes órganos constitucionales, así como 
el reforzamiento de la autonomía del Fiscal General en el ejercicio de sus funciones. 
La reforma constitucional parcial defendida por convivencia cívica catalana, el foro 
de Ermua, la fundación concordia, la fundación por la defensa de la nación española 
y la fundación papeles de Ermua. 
Como ejemplo de las propuestas concretas de reforma constitucional parcial 
presentamos únicamente la propuesta de reforma del preámbulo: 
 
La nación española es la patria común e indivisible de todos los españoles, formada 
a partir de la unión de las Coronas de Castilla y León y de Aragón que dio origen a la 
Monarquía de España, sobre la herencia histórica y cultural de la Hispania romana y 
del reino visigodo, mantenida a lo largo de la Edad Media por los reinos cristianos de 
la Península Ibérica y compartida plenamente por ambas. 
 
La cultura de la España cristiana medieval, con los peculiares rasgos adquiridos a 
causa de su multisecular contacto con la cultura hispanomusulmana y las 
comunidades sefardíes, fue renovada por el humanismo, el arte y la técnica 
renacentistas. Desde el descubrimiento de América se extendió a través del 
Atlántico y el Pacifico, proporcionando insignes aportaciones a la civilización 
occidental y enriqueciéndose por medio del mestizaje con los pueblos del Nuevo 
Mundo. Sirvió así para conformar las naciones hispánicas que, tras su 
emancipación, pertenecen a la comunidad iberoamericana. 
 
El mantenimiento y consolidación durante tres siglos de la Monarquía de España, 
desde la unión de las Coronas de Castilla y León y la Corona de Aragón, dio lugar a 
uno de los primeros Estados nacionales. La soberanía de la Nación española fue 
proclamada por las Cortes de Cádiz en la Constitución de 1812. Se conformo así por 
vez primera en España el estado constitucional, sobre la base de una comunidad 
política organizada sobre la división de poderes y formada por todos los españoles, 
considerados como ciudadanos libres, iguales ante la ley y sometidos al mismo 
ordenamiento jurídico.  
 
A partir del triunfo de la Revolución liberal, el Estado constitucional español quedó 
organizado por provincias y en municipios. Esta estructura territorial fue respetada 
por las Constituciones monárquicas de 1837, 1845, 1869, y 1876 y por la 
republicana de 1931, se han configurado sobre los territorios que pertenecieron en el 
pasado a las Coronas de Castilla y León y de Aragón. 
 
La antigua Corona de Castilla y León comprendió los territorios que ahora 
corresponden a las Comunidades Autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, 
Castilla La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Galicia, las Islas Canarias, La 
Rioja, Madrid y Murcia. También formaron parte de ella las ciudades de Melilla y 
Ceuta, procedente la ultima de la Corona portuguesa. 
 
Se incorporan asimismo a la Corona de Castilla y León, en distintos momentos 
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históricos y por diversos títulos, manteniendo su régimen jurídico propio y sus 
instituciones, los territorios forales de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que componen la 
actual Comunidad del País Vasco, y el antiguo Reino de Navarra, convertido ahora 
en Comunidad Foral. 
 
Integraron, por su parte, la antigua Corona de Aragón los territorios que pertenecen 
actualmente a las Comunidades Autónomas de Aragón, Cataluña, las Islas Baleares 
y la Comunidad Valenciana. 
 
Al reconocer la autonomía de estas comunidades en el marco de la unidad nacional 
de España, la Constitución proclama la solidaridad entre ellas. 
 
Además, la Nación española, en uso de su soberanía y para establecer la justicia, la 
libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, declara su voluntad 
de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes 
conforme a un orden económico y social justo, consolidar un Estado de Derecho que 
asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, proteger a los 
ciudadanos españoles en el ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales sin distinción de ninguna clase, mantener los rasgos culturales, 
tradiciones, lenguas e instituciones históricamente existentes en las Comunidades 
españolas, que, junto con las que son comunes al conjunto del pueblo español, 
forman el patrimonio cultural de España, reforzar los lazos culturales, sociales, 
económicos y políticos de España con las naciones pertenecientes a la comunidad 
iberoamericana, contribuir eficaz y activamente a la integración europea, promover el 
progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de 
vida, establecer una sociedad democrática avanzada, y colaborar en el 
fortalecimiento de unas relaciones pacificas y de eficaz cooperación entre todos los 
pueblos de la Tierra. 

 
 De todos es bien sabido que significa adherirse al pacto nacional por el derecho a 
decidir: ruptura de la legalidad existente y ruptura de España. 
 
Por lo tanto votamos en contra de la adhesión del pueblo de Bañeras del Penedés a 
incumplir la ley y romper con España. 
 
Sr. Coll: jo no em sento identificat amb la Constitució Espanyola, jo vull decidir, no hi 
ha res més democràtic que el dret a decidir, estic totalment d’acord amb aquesta 
moció, tan de bo es tiri endavant. La democràcia es consultar. Desitjo que Catalunya 
sigui lliure i independent. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU, 1 de ICV. 
� Vots en contra: 4 de PSC i 1 PP. 
� Abstencions: 0. 
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Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.  
 

7. MOCIÓ DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA 
RENDA GARANTIDA DE CIUTADANIA, C/13/159. 

 
Atès que L’ Estatut d’ Autonomia de Catalunya, en el seu article 24.3., estableix que 
“les persones o famílies  que es troben en situació de pobresa tenen dret a accedir a 
una renda garantida de ciutadania que els  asseguri els mínims d’ una vida digna, d’ 
acord amb les condicions que legalment s’ estableixen”.  D’ acord amb l’ article 37. 3. 
de l’ Estatut d’ Autonomia, aquest dret de l’ àmbit dels serveis socials cal que  sigui 
regulat per mitjà d’ una llei del Parlament de Catalunya.   
 
Atès que la Unió Europea va proclamar l’any 2010 com l’any europeu de lluita contra 
la pobresa i l’ exclusió  social. El 2010 es diagnostica que al conjunt de la UE hi ha 
115 milions de persones en risc de pobresa,  inclosos 20 milions d'infants i el 8% de 
la població treballadora. En el marc de l’Estratègia Europea 2020,  la Comissió 
Europea es planteja l'objectiu de reduir en 20.000.000 el nombre de persones en 
situació de  pobresa i exclusió social per a l'any 2020. Amb aquest objectiu, llança la 
Plataforma de Lluita Contra la  Pobresa i l'Exclusió Social, que insta els estats 
membres a treballar per tal de millorar l'accés al treball, a  la seguritat social, als 
serveis bàsics (assistència sanitària, habitatge, etc.) i a l'educació; utilitzar millor els  
fons de la UE per donar suport a la inclusió social i combatre la discriminació, i 
avançar cap a l’ innovació  social per trobar solucions intel·ligents en l' Europa que 
sorgeixi de la crisi, especialment de cara a un  suport social més eficaç. Més 
recentment el Comitè Econòmic i Social Europeu ha emès un Dictamen per  
reclamar un pla de rescat social per tal de poder fer efectiva l ‘ Estratègia Europa 
2020. 
 
Atès que l’ any 1990, per mitjà  del Decret 144/1990, modificat pel Decret 213/1991, 
es va establir el Programa Interdepartamental de la  Renda Mínima d’Inserció amb la 
finalitat de fer possible la inserció social i laboral de les persones  afectades. El 
Programa va ser actualitzat l’ any 1995 amb el Decret 228/1995, de 25 de juliol. L’ 
any 1997  s’ aprova la encara vigent Llei 10/1997, de 3 de juliol, de regulació de la 
renda mínima d’ inserció, que ha  estat objecte de diverses modificacions.   
 
Atès que amb les lleis que han modificat la inicial Llei 10/1997, de 3 de juliol, de  
regulació de la renda mínima d’ inserció: la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures 
fiscals i financeres, i  la més recent continguda a la Llei 5/2012, de 20 de març, de 
mesures fiscals, financeres i  administratives; la renda mínima d’inserció inicial ha 
perdut el seu objecte i la seva  finalitat, i ha deixat de ser un dret subjectiu de les 
persones en situació de pobresa; objecte i finalitat que  ha de ser recuperat en 
aplicació de l’article 24. 3. de l’ Estatut d’ Autonomia.  
 
Atès que representants de sindicats, partits polítics i entitats sense ànim de lucre 
impulsen una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que té per objecte regular la Renda 
Garantida de Ciutadania per donar compliment al  mandat de l’ article 24.3. de l’ 
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Estatut d’ Autonomia i assegurar els mínims d’ una vida digna a les  persones o 
famílies que es troben en situació de pobresa.  
 
Atès que la proposta de Renda Garantida de Ciutadania té per objecte garantir que 
ningú estigui per sota del llindar de la pobresa i consisteix en: 
 

1-Un dret universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, no 
condicionat a disponibilitats pressupostàries ni a l’obligació de participar en 
accions d’ inserció social i laboral. 
 
2-Un dret subjectiu de caràcter individual però vinculat a la situació econòmica 
de la persona i, en el seu cas, del nucli familiar o de convivència. 
 
3-El dret a percebre una prestació econòmica de, com a màxim, 664 euros 
mensuals per dotze pagues. 
 
4-La prestació econòmica de la Renda Garantida de Ciutadania té caràcter 
suplementari; és el dret a percebre la quantitat necessària a fi que, sumada 
als ingressos econòmics que es tinguin per qualsevol concepte, es disposi 
d’uns ingressos econòmics iguals a 664 euros mensuals per dotze pagues. 
 
5-Els requisits per accedir al dret a cobrar la prestació econòmica de la Renda 
Garantida de Ciutadania són: 

a)-Tenir 18 o més anys, o ser menor emancipat. 
b)-Estar vivint legalment a Catalunya. 
c)-Tenir residència continuada a Catalunya durant un mínim de 12 mesos. 
d)-No disposar d’ ingressos econòmics superiors als mínims garantits 
equivalents a la quantia de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya 
(per l’ any 2012, 664 euros mensuals per dotze pagues), durant com a 
mínim els 4 mesos anteriors a la sol·licitud. 
 

6-El projecte de Llei per la Renda Garantida de Ciutadania regula també les 
obligacions de les persones perceptores de la prestació econòmica; l’ 
incompliment de les obligacions pot comportar la suspensió o la pèrdua del 
dret a percebre la Renda Garantida de Ciutadania. 
 
7-El finançament de la Renda Garantida de Ciutadania és a càrrec dels 
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya, i serà gestionada per l’ 
Administració de la Generalitat de Catalunya, les administracions locals, i amb 
la participació de les entitats del tercer sector, degudament acreditades. 
 
8-La no-resposta de l’administració pública competent a la sol·licitud feta pel 
ciutadà o ciutadana comportarà el reconeixement del dret a percebre la 
prestació econòmica. 
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Atès que aquesta proposta legislativa busca donar una resposta coherent a les 
necessitats materials d'una  part de la població catalana que, tingui o no problemes 
socials afegits, es veu fortament afectada per la crisi i reclama la solidaritat de la 
nostra societat. És una proposta que busca minimitzar els efectes de la  crisi en la 
població més desafavorida econòmicament per evitar la marginació social i mantenir 
la cohesió  social que caracteritza a les societats europees basada en l'estat del 
benestar. També és una proposta  que s'adapta a la situació econòmica actual i 
obliga els poders públics a replantejar alguns aspectes de la  política social, molt 
especialment la renda mínima d'inserció. La renda garantida ciutadana ha de ser  
complementària a altres polítiques socials, de salut, ocupació, habitatge i serveis 
socials, especialment,  per tal de donar un suport social més eficaç en el context 
actual, d'acord amb l'Estratègia europea 2020.  
 
Atès que, finalitzats els treballs preparatoris, la Iniciativa legislativa Popular per una 
Renda Garantida Ciutadana es presenta aquests dies a la Mesa del Parlament, i és 
fonamental comptar amb el suport més ampli per tal que pugui arribar si més no a 
ser admesa a tràmit per la Taula del Parlament, i debatuda amb la seriositat que es 
mereix. 
 
Es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Sol·licitar al Parlament de Catalunya la seva admissió a tràmit, i en el seu 
moment, el debat seriós de la proposta. 
            
SEGON.- Donar a conèixer aquesta iniciativa mitjançant els mitjans de comunicació 
locals. 
 
TERCER.- Donar suport el procés de recollida de signatures de l'esmentada 
Iniciativa Legislativa Popular (ILP).  
 
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de 
Catalunya, a la Comissió Promotora de la ILP, i a les entitats de la ciutat. 
 
Intervencions:  
 
Sr. Menéndez: presentamos unas modificaciones a la moción. Las reformas de CIU 
en estos últimos años de la renta mínima de inserción han dejado fuera a muchas 
personas i familias, se ha limitado la permanencia en el programa y se ha 
condicionado la prestación económica a las disponibilidades presupuestarias del 
gobierno.  
Sra. Alcaldessa: la moció que hi ha a l’ordre del dia és la que es proposa, no 
introduirem cap modificació.  
Sr. Merino: des del grupo parlamentario del PP, ya se ha expresado que no 
podemos dar soporte a la renda mínima garantida por no haber margen 
presupuestario para hacer frente a esta ayuda, la falta de recursos hace inviable 
esta propuesta que lo único que crea son falsas expectativas, desincentivaría la 
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participación activa en el mercado laboral y no se pueden dar sin un plazo máximo 
de percepción. La consellera de Benestar Social i Familia ha propuesto reformar 
todas las prestaciones sociales para impulsar una renta básica que garantice un 
mínimo de ingresos por familia.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU, 1 de ICV, 4 PSC. 
� Vots en contra: 1 PP. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.  
 
 

8. MOCIÓ EN DEFENSA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ LOCALS 
PÚBLICS, C/13/160. 

 
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va 
presentar l’informe de l’Avanprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de 
les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat 
estalvi econòmic. 
 
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya, reunida a 
Barcelona el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat, constata que 
aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de 
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi 
d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola 
i l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc 
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal 
de Barcelona. 
 
L’ARSAL atempta directament contra els drets de les comunitats municipals a elegir 
els seus representants i que aquest compleixin el mandat de dirigir i administrar els 
seus municipis. 
Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un millor 
finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els 
electes locals. 
 
Un dels sectors que estan patint més la crisi és el de mitjans de comunicació, tant 
públics com privats. Segons estimacions del Col·legi de Periodistes de Catalunya, el 
2012 hi havia més de 1500 periodistes a l’atur a Catalunya. 
 
La Federació de Mitjans de Comunicació Locals de Catalunya reunida en Assemblea 
General, el dia 8 de juny de 2013, a Palau-solità i Plegamans (Vallès Occidental) 
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manifesta que l’ARSAL significa un retrocés en matèria de serveis a la ciutadania i 
pot posar en risc drets tan importants com el de la informació, que podria afectar la 
continuïtat de les emissores de ràdio municipal i de qualsevol mitjà de comunicació 
local de titularitat pública. 
 
Els ajuntaments catalans i la seva societat civil al llarg dels anys de democràcia han 
promogut i consolidat una potent xarxa d’emissores municipals que han garantit el 
dret a la informació. Aquestes han estat i són motors de dinamisme social i comercial 
pels seus municipis. 
 
Els mitjans de comunicació local gestionats des dels ajuntaments fan “poble”, 
fomenten la identitat donat a conèixer els seus orígens, les diferents condicions 
socials, les tradicions i les quotidianes (econòmiques, culturals, socials, polítiques, i 
projectes de futur), fomenten l’associacionisme i enforteixen la societat civil. 
 
Els mitjans de comunicació locals públics han jugat un paper cabdal en la promoció i 
normalització de la llengua catalana. Per tant, posar en perill la continuïtat de les 
ràdios municipals catalanes, és posar en perill la veu del català. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Rebutjar l’Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual. 
 
SEGON.- Donar suport a la tasca desenvolupada per les emissores locals a 
Catalunya i reconèixer la seva importància com a mitjans que garanteixen el dret a la 
informació, la presència del català en el mapa radiofònic del nostre país i la cohesió 
social als municipis. 
 
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar amb fermesa les 
competències que li atorga l’Estatut en matèria de règim local i expressar el suport 
explícit d’aquest Ajuntament en totes les mesures que siguin necessàries emprendre 
per exercici aquesta defensa, que inclou el manteniment de les ràdios municipals. 
 
QUART.- Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la 
Generalitat de Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local, aprovada en 
l’Estatut d’Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora. 
 
CINQUÈ.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament 
de Catalunya, la Generalitat de Catalunya, al Consell de l’Audiovisual de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. 
 
SISÈ.- Donar publicitat d’aquests acords. 
 
Intervencions: 
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Sr. Menéndez: apoyamos esta moción a la vista de la ley que propone la reforma de 
la administración local elaborada por el gobierno del PP. Ahora bien, lo que piden no 
lo aplican a los medios de comunicación públicos de Cataluña. Se han modificado 
las corresponsalías y delegaciones de medios catalanes, sin transparencia, se ha 
pasado de treinta corresponsales a siete delegaciones, no están aplicando el 
contenido de esta moción en el territorio de Cataluña.  
 
Sr. Merino: El tema está aún en trámites parlamentarios, por lo que están circulando 
muchos rumores sobre numero de concejales, mancomunidades, competencias etc. 
Puede que la reforma no tenga el calado que se previó al principio, en cualquier 
caso la voluntad del Gobierno es mantener los cauces abierto a través de la FEMP y 
los grupos parlamentarios en las Cortes para lograr acuerdo. Según el Dictámen del 
Consejo de Estado, se garantiza la autonomía local. Esta ley lo que hace es 
precisamente delimitar esa capacidad de gestión para que los Ayuntamientos 
puedan organizar sus competencias en el marco de la ley y los vecinos conocer lo 
que puede y no puede hacer su Ayuntamiento de forma transparente y bajo control. 
El Partido Popular valora muy positivamente la sensibilidad y receptividad del 
Gobierno del PP con las administraciones locales  
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU, 1 de ICV, 3 PSC.  
� Vots en contra: 1 Sr. Santalla del PSC. 
� Abstencions: 1 PP. 

 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.  
 
 

9. MOCIÓ EN FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE 
PROXIMITAT EN MANS DELS MUNICIPIS I ELS CONSELLS 
COMARCALS,C/13/162 

 
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una 
situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis Socials de 
responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80. 
 
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania, 
posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a 
la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant 
l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. 
Així mateix estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió 
social, participació democràtica i qualitat de vida. 
 
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de 
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reforma de l’administració local, l’Ajuntament  de Banyeres del Penedès mostra la 
seva preocupació per les greus conseqüències que comportaria per la dignitat de les 
persones, la convivència cívica i la pau social el desmantellament del model de 
serveis socials arrelat al territori i al servei de les persones, especialment les més 
vulnerables. 
Així mateix posem de manifest la importància dels Consells Comarcals com a òrgans 
gestors de la prestació de serveis per aquells municipis inferiors a 20.000 habitants. 
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest 
avantprojecte, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès demana al Govern de la 
Generalitat a que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals –i també als de 
Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a l’Estat 
del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions 
Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat 
en els governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a 
més, respecta el principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del 
Tractat de la UE). 
 
SEGON.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern 
espanyol sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Banyeres del Penedès 
insta al Govern de la Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de 
mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori. 

 
TERCER.- Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Menéndez: estamos a favor, pero parece que viene referida al hecho que la 
Generalitat no retenga los dineros que vengan de Madrid. 
Sr. Merino: reitero los argumentos dichos en la moción anterior. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 de CIU, 1 de ICV, 4 PSC.  
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 1 PP. 

 
 
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.  
 

 
10. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
Es dóna compte de les actes de la Junta de Govern que alhora contenen les 
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resolucions/decrets d’Alcaldia de: 
 

- 2, 9, 16 i 23 de maig de 2013. 
 
 

11. PRECS I PREGUNTES.  
 
1.- Sra. Alcaldessa: respecte la pregunta formulada sobre els deutes de l’agència 
de viatges, et contesto que Hisenda ens va demanar si teníem pagaments pendents 
d’efectuar, i els hi varem contestar que no, ja ho teníem tot pagat. 
 
2.- Sr. Menéndez: puede ser que este sea el último pleno del secretario y no se nos 
haya informado?. 
Sra. Alcaldessa: precisament després que marxéssiu de la junta de portaveus, 
varem tenir una reunió amb la secretària substituta.  
El secretari ha aprovat oposicions a una subescala superior, i durant dos mesos i 
mig restarà a Barcelona fent el curs selectiu que l’impossibilitarà estar a Banyeres. 
Es cobrirà temporalment la plaça amb una secretària- interventora de carrera que 
acumularà la seva plaça a la Riera de Gaià amb Banyeres del Penedès.  
 
3.- Sra. Alcaldessa: informo també que els gossos perillosos de Boscos ja no hi 
son, varem enviar una carta i els han tret.  
 
4.- Sr. Menéndez: existen reiterados fallos en el alumbrado público, no se dispone 
des de hace meses, que sepamos, de contrato de mantenimiento, que aparte de ser 
obligatorio legalmente es necesario. No se está convocando concurso para el 
mantenimiento. Ignoramos si por lo que se factura por una empresa, se está 
cumpliendo la ley de contratos. Cuando se normalizará el servicio? 
Sr. Guasch: abans de final d’any. Tenim encarregat a la Diputació el plec pel 
concurs. 
 
5.- Sr. Menéndez: ya se registró una queja y ahora en el boletín municipal editado 
por el Ayuntamiento difundido a finales de junio resulta que las páginas dedicadas a 
las columnas de los grupos han pasado de dos a una, ha habido recorte. Se utilizan 
otras páginas distintas de las asignadas a los grupos municipales para criticar a los 
grupos des del gobierno municipal sin posibilidad de réplica.  
Sra. Alcaldessa: ho dius per la contesta que es va fer per part de la Joana, es va fer 
com a Regidora de serveis socials.  
 
6.- Sr. Inglada: quina és la vida útil de la gespa artificial del camp de futbol? Qui farà 
el manteniment? 
Sr. Acosta: uns de anys, tot depèn com la cuides. El manteniment el farà l’empresa 
que es quedi el concurs.  
Sr. Inglada: el camp de futbol és particular o municipal?  
Sr. Acosta: municipal. 
Sr. Inglada: però suposo que es farà un conveni amb el futbol no? O se’ls hi donarà 
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un camp de gespa de tants diners sense més, i si se’n van? 
Sra. Alcaldessa: a St. Jaume s’ha apuntat molts nens a rel del camp de gespa, un 
èxit. A les Cabanyes els hi ha costat la meitat del que deia el projecte, esperem que 
a nosaltres també.  
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21.55 
hores, donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 25 de juliol de 2013 
 
Alcaldessa       Secretari- Interventor  
 
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset     Joan Manel Ferrera 
 


