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Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
EXTRAORDINARh QUE TINGUÉ U.OC EL DIA 2'DEJUNY DE 2008.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 25 de
juny de 2008, a les 20.30 hores, sota la Presidéncia de I'Alcalde Sr. Josep Maria Abril i
Palacios, assistits per el Secretari - Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera
lzquierdo, es reuneixen els Regidors:

1 Sr. José María Acosta Fajardo,
2 Sra. Sonia Andrés Ramirez,
3 Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre,
4 Sra. Núria Figueras Tuset,
5 Sr. Lluís Inglada Jané,
6 Sr. Avelino Menéndez Suárez,
7 Sra. Conxita Ribosa Cocinero.
I Sr. Salvador Solé Alegret,
9 Sr. Luis F. Suárez López,

Es troba absent de la sessió el Sr. Jorge Santalla Montes per motius laborals.

Els reunits constitueixen quórum suficient per a la válida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.

Abans d'iniciar la sessió plenária el Sr. Alcalde manifesta el condol vers la mort del Sr. Toni
Cardó i Guinaldo, arquitecte urbanista de I'Ajuntament de Banyeres per el qual es sol'licita
un minut de silenci en la seva memória.

Transcorregut el minut de silenci i oberta la sessió per part del Sr. President, es passa a
tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DEL ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC
DE MERCAT MUNICTPAL DE VENDA NO SEDENTARN EN LLOCS FIXOS
c108t04/..

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉDF 3/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2OO8 H/08/085.

DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ OEI PRESSUPOST
DE LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS EXERCICI 2OO7 TCrcAIOZO.

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
CRÉDIT I/08 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2OO8 DE L'ORGANISME
AUTÓNOM FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS H/08/096.

APROVACIÓ, St S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA ADHESIÓ A LA
COMMEMORACIÓ DEL DIA 28 DE JUNY, DIA DE L'ORGULL GAICIOA/1ST.

@

@

1 .

4.

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDES - NIF P4302000G



coDt ExP. NÚM. DOC PAG.

c/08/163 00 2t21

Ajuntament del Penedés

I.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DEL ESTABLIMENT DEL SERVEI PÚBLIC DE
MERCAT MUNICIPAL DE VENDA NO SEDENTARA EN LLOCS FIXOS C,O8,O¡I4.

Atés que en aquest municip¡ no está establert el servei públic mun¡cipal de mercat de
venda no sedentária en llocs fixos.

Atés que la creació del serveis está legitimada constitucionalment en I'article 128.2 CE " Se
reconoce la iniciativa pública en la actividad económica"en la LRBRL 7185aft 86.1 ?as
entidades locales, mediante expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la
medida, podrán ejercer la iniciativa p(tblica para el ejercicio de actividades económicas
conforme al art 128.2 de la Constitución" en el TRRL DLeg78111986 art 96'La iniciativa
de las entidades locales para el ejercicio de actividades económicas, cuando lo sea en
régimen de libre concuffencia, podrá recaer sobre cualquier tipo de actividad que sea de
utilidad pública y se preste dentro deltérmino municipaly en beneficio de sus habitantes".

Atés que el servei públic esmentat es de competéncia municipal d'acord amb alló que
disposen els art 25.2.9) de la Llei 711985 de 2 d'abril reguladora de les bases de régim
local i 63 del text refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya 212003 de 28
d'abri l .

Atés que l'Ajuntament té capacitat per a exercir la iniciativa de I'establiment del servei,
sent-ne competent el ple municipal, i que és necessária la redacció prévia d'una memória
justificativa, un projecte d'establiment i un reglament que n'estableixi el régim jurídic de la
prestació, d'acord amb alló que disposen els articles 158 a 159 del Decret 179/1995, de 13
de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres activitats i serveis (ROAS).

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment I'establiment del servei públic de mercat municipal de venda
no sedentária en llocs fixos, de conformitat amb la memória justificativa, el projecte
d'establiment i el reglament de servei que s'adjunta a la present proposta com a Annex
formant part del present acord a tots els efectes.

SEGON.- Publicar I'anunci d'informació pública corresponent al DOGC, BOP i disposar-ne
I'exposició al tauler d'anuncis de I'Ajuntament, durant el termini de 16 dies, donada la
declaració d'urgéncia en la tramitació, segons Decret d'Alcaldia D/08/14'r de 16 de juny de
2008.

TERCER.- Disposar I'aprovació definitiva de I'establiment del servei públic de mercat
municipal de venda no sedentária en llocs fixos així com el seu reglament regulador si
durant el termini d'exposició pública no s'ha presentat cap al'legació o reclamació sense
necessitat d'un nou acord. En el supósit d'haver-n'hi hauran de ser resoltes per acord
plenari.

QUART.- Una vegada aprovat definitivament el reglament regulador del servei, és
publicará al BOP elseu text íntegre.
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ANNEX

ORDENAN9A REGULADORA DEL SERVEI MUNICIPAL DE MERCAT DE VENDA NO SEDENTARIA
EN LLOCS FIXOS

CAPITOL | - Disposicions generals

Art.1.- Aquest Reglament regula amb carácter general les activitats comercials que constitueixen la venda
no sedentária en llocs fixos dins del terme de Banyeres del Penedés que, amb freqüéncia setmanal, tindrá
lloc a les vies públiques del municipi especialment habilitades a aquest efecte.

Aquest Reglament es dicta en virtut de la facultat establerta a l'aficle 19 del text refós sobre cornerg
interior aprovat pel Decret legislatiu 1/1993, de 9 de marg, per regular l'exercici de la venda fora dels
establiments comercials permanents.

Art.2.- La consideració de mercat ambulant objecte d'aquest reglament es defineix com l'agrupació de
llocs de venda en la via pública de carácter periódic i/o esporádic, autoritzats per I'Ajuntament per la
venda de mercaderies al públic.

Art.3.- La ubicació concreta del mercat ambulant será definida per la Junta de Govern Local, si bé
inicialment aquest es desenvolupará a la via pública de la unitat d'actuació B-2.

Art.4.- Els mercat ambulant tindrá lloc tots els diumenges de I'any. La Junta de Govern Local de
l'Ajuntament podrá variar la data de celebració quan concorrin causes justificades.

CAPITOL ll - Atorgament de llicencies

Art.s.- Sense perjudici de les disposicions d'aquest Reglament, serán d'aplicació les normes contingudes
en el Decret legislatiu 111993, de 9 de marg, sobre comerg interior, pel qual s'aprova la refosa en un text
únic dels preceptes de la Llei 1/1 983, de 1 8 de febrer, i de la Llei 231199'l , de 29 de novembre.

L'Ajuntament estableix el nombre total máxim de parades de venda, la distribució, superfície i els criteris
d'adjudicació de les parades, tenint en compte les disponibilitats d'espai físic de les zones que preveu
I'article 3r. També es podran establir percentatges de parades destinades a la comercialització de
diferents productes, amb la finalitat d'assegurar una oferta comercial variada i racional.

La llicéncia per a I'ocupació de via pública que regula aquest Reglament té carácter a precari i
discrecional. Per tant, sempre que I'Ajuntament, per la causa gue sigui, acordi suprimir o traslladar una o
més parades, el beneficiari o beneficiaris han de deixar lliure i expedita I'ocupació autoritzada en el
termini que els hi sigui assenyalat i no tenen dret a cap mena d'indemnització.

Art.6.- Els comerciants interessats a obtenir la preceptiva llicéncia municipal per exercir la venda no
sedentária en el mercat setmanal ambulant han de presentar una sol.l¡citud a I'Ajuntament en la qual s'han
d'especificar amb claredat les dades següents:

1. Nom i cognoms o raó social.
2. Adrega.
3. Document nacional d'identítat.
4. Número d'identificació fiscal.
5. Longitud i amplada de la part de la via pública que es pretén ocupar.
6. Classe d'articles o de mercaderies que es pretén comercialitzar.
7. Números de teléfon on es pot localitzar rápidament, amb indicació dels horaris de contacte més

adients.

La sol'licitud s'ha d'acompanyar amb dues fotografies tipus carnet i una cópia dels documents següents:' t .  D N t i N t F .
2. Escriptura de constitució de societat, en el cas de persones jurídíques.
3. Justificant d'alta de l'lAE a I'epígraf corresponent i justificant d'estar al corrent de pagament si

correspon.
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Documentació relativa als treballadors que tingui al seu cárrec a la parada
Documentació fiscal que habiliti I'activitat mercantil.
Justiflcant d'alta en el régim de la Seguretat Social que correspongui i al corrent de pagament
de I'any en curs, o bé compromís de donar-se d'alta en el cas d'obtenir la llicencia
municipal.
Declaració, per part de la persona que fa la sol'licitud, en la qual assumeix la responsabilitat
civil que demana l'activitat, mitjangant la subscripció d'una pólissa d'asseguranga o altres
mitjans.
Les persones estrangeres han de presentar els justificants de les autoritzacions de residéncia i
de treball corresponents.
Rebut o carta de pagament que acrediti que está al corrent en el pagament dels drets i taxes
d'aquests tipus de venda.
Qualsevol altre document que sigui requerit.

En presentar les sol'licituds, les persones interessades han d'exhibir els documents originals a fi i efecte
que se'n pugui comprovar l'autenticitat.

A¡t.7.- L'autorització municipal als venedors ambulants en llocs fixos s'estendrá des de la data de
concessió de la llicéncia fins el dia 31 de desembre de cada any, sense que en cap cas procedeixi la
renovació automática.

Art.8.-Tots els comerciants que es dediquen a la venda no sedentária en el mercat poden sol.licitar la
renovació de la llicéncia per a l'any següent, durant el mes de novembre de cada any.

Per sol.licitar la renovació s'ha de presentar la petició corresponent acompanyada de la documentació que
exigeix l'article 6é, en el termini comprés entre els dies I i 30 de novembre de cada any, indicant amb
claredat la paraula "renovació".

Un requisit indispensable per poder accedir a la renovació és estar al corrent en el pagament de les taxes
establertes per exercir I'activitat en els mercats. La manca de pagament constitueix una causa de
denegació de la renovació, sense que aquesta denegació tingui en cap cas carácter sancionador.

Art.g.- La no renovació de les llicencies implicará automáticament la seva caducitat a 31 de desembre de
l'any corresponent i, en conseqüéncia, I'Ajuntament podrá adjudicar-la a un nou sol.licitant. No s'admet en
cap cas una renovació tácita, i en el supósit que la sol.licitud de renovació amb tota la documentació
completa es presenti fora del termini previst tindrá el tractament propi de les sol.licituds d'obtenció de
llicéncia per primera vegada.

Art.l0.- L'autorització municipal será personal i intransferible, si bé la Junta de Govern Local podrá, en
casos especials, acordar excepcions a aquesta norma.

Art.ll.- Existirá una relació o llista d'espera en la qual s'inscriuran totes les persones interessades a
obtenir una llicéncia per exercir la venda no sedentária i que no es pugui concedir per manca de llocs
disponibles. L'adjudicació dels llocs es fa seguint I'ordre de prioritat següent: primer, els veins de
Banyeres del Penedés, i segon, per ordre cronológic de les sol'licituds; tanmateix, en ambdós supósits,
s'han de respectar les limitacions que s'hagin pogut establir pel que fa als tipus de productes que es
poden comercialila.ar en les diferents parades.

Art12.- La relació o llista de les sol.licituds que no hagin estat ateses es renovará cada any is'utilitzará
per cobrir les vacants que es puguin produ¡r durant aquest període.

Art.l3.- Els titulars de les botigues o establiments comercials permanents situats alazona del mercat
tenen un dret preferent, en el cas d'existir vacant, per accedir a una llicéncia municipal relativa a un lloc de
venda emplagat davant del seu establiment. Aquest lloc ha de ser de dimensions similars al de la majoria
de parades del mercat. Els titulars d'aquests establiments resten també subjectes a l'obligació de satisfer
les taxes que s'estableixin.

Art.l4.- Una vegada s'hagi concedit la llicéncia corresponent al comerciant, se li lliura un carnet o
credencial amb la seva fotografia, nom i cognoms o raó social, el número de lloc adjudicat, la zona del
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mercat ocupable i els productes concrets que pot comercialitzar.

El carnet o la credencial ha d'estar sempre en poder de la persona interessada i s'ha d'exhibir al públic, de
manera visible i permanent, a la parada de venda.

Art.15.- Atés el carácter tancat del mercat, les parades no ocupades no seran objecte d'adjudicació
singular a comerciants no titulars de la llicéncia, excepte en alló previst en I'article 13.

CAPITOL lll - Titularitat, transmissib¡l¡tat i canvi del lloc de venda

Art.l6.- La llicéncia municipal per exercir la venda ambulant o no sedentária és personal, peró en nom del
comerciant titular poden exercir I'activitat el seu cónjuge, la seva parella estable i els seus fills i les seves
parelles. També els empleats que estiguin donats d'alta a la seguretat social per compte del titular. La
identítat del venedor substitut s'ha de comunicar préviament a lAjuntament.

Art17.- Les peticions de concessió de llicéncia ide renovació, itambé les de traspassos imodificacions
per a tots els mercats setmanals, les resol la Junta de Govern Local. Les llicéncies:

1. Són personals iintransferibles, amb les consideracions que s'estableixen a l'article 19 d'aquest
Reglament.

2. Tenen un període de vigéncia anual, de l'1 de gener fins al 31 de desembre.
3. Ningú no pot ser titular de més d'un lloc de venda al mateix mercat.

Art.l8. - Transmissibilitat de les llicéncíes.

La llicéncia és intransferible, amb les excepcions que es concreten a continuació:
1. Per actes entre vius entre cónjuges (o unions estables de parella) o entre pares i fills, sempre i

quan s'acrediti la situació de jubilació o d'invalidesa permanent del titular autoritzat.
2. Per actes per causa de mort, en el cas de defunció del titular autoritzat de la parada, i sempre

que ho sol.liciti la persona legalment successora dins del termini máxim de dos mesos a partir de
la defunció.

La sol.licitud de transmissió de la llicéncia s'ha de fer mitjangant una instáncia explicant els fets i I'han de
signar el cedint i el cessionari. En cas de defunció la sol.licitud l'ha de presentar un successor legal, amb
renúncia escrita i expressa de tots els altres possibles successors. A la petició cal adjuntar-hi tota la
documentació que preveu I'article 6 i, a més, la que acrediti el grau de parentiu o de relació existent i, en
el seu cas, la condició de successor legal.

En cas de malaltia temporal del titular no hi pot haver transmissió de la llicencia, sinó només una possible
substitució que ha de ser degudament autoritzada pel titular. La malaltia s'ha de justificar mitjangant el
coresponent informe de baixa i, si és necessari, la justificació s'ha de renovar trimestralment.

Si el titular de la llicéncia és una persona jurídica, la transmissió no es pot fer.

Art.lg.- Les associacions de venedors que s'han de constituir legalment representen els venedors i
col.laboren amb l'Ajuntament en tot alló que estigui relacionat amb el mercat, per tal d'aconseguir una més
bona organització i un control més eficag. Abans de prendre decisions de transcendéncia general que
afectin els venedors, cal que es tingui en compte I'opinió d'aquestes associacions d'acord amb la seva
representativitat, malgrat que la decisió final és competéncia de l'Ajuntament. Així mateix, I'Ajuntament pot
establir convenis amb les diverses associacions, especialment pel que fa a la recaptació de les taxes que
s'estableixin, al control i al correcte funcionament del mercat.

CAPITOL lV - Drets i obligacions dels titulars dels llocs de venda

Art.20.- Els beneficiaris de les llicéncies de venda ambulant estan obligats a complir les instruccions
d'organització i funcionament que els siguin indicades pel personal autoritzat de I'Ajuntament, i en tot cas
per la policia Local.
Prévia delegació l'Ajuntament podrá establir persones alienes a la Corporació amb autorització suficient
per ajudar al desenvolupament i assentament del Mercat.

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDES - NIF P4302000G

@
<Kp>
de Banyeres
(Tanagona)



coDt ExP. NÚM. DOC PAG.

c/08/163 00 6t21

Ajuntament de Banyeres del Penedés
(Tanagona)

Art21.- Les llicéncies donen dret als seus titulars a la reserva dels llocs de venda determinats per
I'Ajuntament.

Els venedors han d'instal'lar les seves parades o llocs de venda, que han de ser desmuntables o
transportables, amb els seus propis mitjans i amb les degudes condicions de seguretat, higiene i protecció
exigides per la normativa específica vigent.

En tot cas, les dimensions de les parades estaran compreses entre els 2 i els 8 metres lineals de longitud
frontal. Per a mides superiors s'estudiará cada cas en particular. Entre cada lloc de venda caldrá mantenir
una distáncia de mig metre en concepte de pas.

Att 22.- El venedor autoritzat está obligat a ocupar estrictament I'espai que tingui assignat, que será
sempre el mateix, sense que pugi ocupar cap altre lloc ni envair els espais destinats a passos,
passadissos, altres parades, accessos als locals comercials o industrials, als habitatges i als edificis d'ús
públic. Les parades han de guardar l'alineació anterior i posterior corresponent.
No obstant aixó, I'Ajuntament pot modificar I'espai concret assignat als paradistes, de forma temporal o
definitiva, quan existeixin raons objectives que ho aconsellin (execució d'obres, modificació dels usos dels
vials públics, celebració d'actes especials, etc.), sense que aquests canvis donin dret a tenir cap
indemnització.

Art.23.- Els venedors no podran penjar a les marquesines o veles de les parades, ni puntals, ni
mercaderies ni productes que puguin representar algun perill pels vianants, o els puguin obstaculitzar el
pas.

No será autoritzada I'exhibició de mercaderies directament sobre el terra o paviment i la seva algada
respecte del nivell de terra no será inferior als 80 centímetres, tret dels casos d'articles que, per les seves
característiques especials, se'n puguin exceptuar.

Art24.- Resta expressament prohibit el desplagament d'elements del mobiliari públic urbá, amb
independéncia del motiu que determini aquesta conducta.

Art.25.- Tots els productes que estiguin a la venda hauran de tenir degudament assenyalats els seus
preus.

Art.26.- Es prohibeix que els venedors produeixin tota mena de sorolls molestos i facin publicitat
mitjangant qualsevol tipus d'aparell amplificador, així com fer propaganda o publicitat abusiva que atempti
contra els drets d'altres comerciants. S'exceptuen els venedors de discos, cassettes, CD o similars, als
quals es permet la reproducció sonora dels productes que tinguin a la venda, així com aquelles parades
que, per la seva excepcionalitat, puguin ser autoritzades per l'Ajuntament, sempre que el volum no sigui
excessiu ni molest i compleixi les limitacions que s'estableixen reglamentáriament.

Art.27.- La no ocupació de les parades sense causa justificada durant tres diumenges seguits o cinc
d'alterns dintre de cada anualitat podrá donar lloc a l'extinció de la llicéncia, sense comptar el mes d'agost,
el qual s'entén de vacances.

CAPITOL V - Sobre el muntatge, desmuntatge i la neteja del mercat

Art.28.- L'horari apte per a l'ocupació de les parades será de les 7 del mati fins a les 3 de la tarda. Les
operacions de muntatge de les instal'lacions es realitzaran únicament entre les 7 i les t hores, i les de
desmuntatge, de les 15 a les 16 hores.

Art.29.- Els vehicles no podran romandre en I'espai destinat a mercat més temps de l'estrictament
necessari per a la cárrega i descárrega de les mercaderies. Un cop feta la instal.lació, s'aparcaran
correctament als llocs destinats a I'efecte. Se n'exceptuen els vehicles que formen un sol cos amb la
parada de venda els quals tenen a tots els efectes la condició de parada ambulant.

Art.30.- Els venedors de roba hauran de disposar d'espais adequats per a ser utilitzats com a vestidors a
disposició del públic.

Art.3l.- Els venedors estan obligats a complir les normes de la policia urbana ia no causar molésties al
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veinat, i han de mantenir net al llarg de totes les hores de durada del mercat el recinte de la seva própia
parada. Per aixó, totes les parades disposaran obligatóriament d'un suport per col'locar-hi les bosses
d'escombraries on hi aniran dipositant de forma controlada al llarg de tot el matí les deixalles que puguin
anar generant.

Art.32.- Un cop finalitzat el mercat, els venedors hauran de deixar I'espai ocupat i el seu entorn immediat
completament nets, no podent quedar-hi papers i cartrons abandonats, caixes de cartró, fusta o plástic,
embalatges o d'altres deixalles (bosses de plástic, blisters, penjarobes, film, etc.). En qualsevol cas, la
prohibició de llengar i deixar residus a terra que afecta els venedors es fa efensiva també als propis
usuaris del mercat en tot l'espai que aquest ocupa, incloent les zones d'aparcament i qualsevol altre espai
de la via pública.

Com a criteri general de I'activitat del mercat, els venedors procuraran sempre prevenir, minimitzar i reduir
tant com els sigui possible la generació de residus i, com a posseidors finals d'aquells que no hagin pogut
evitar, esdevindran els responsables de llur correcta gestió i els lliuraran convenientment separats per
materials per a la seva reutilització, reciclatge o valorització. Així, els residus finalment generats es
dipositaran correctament seleccionats i de forma acurada als contenidors habilitats a tal efecte a la via
pública (contenidors verds tipus iglú per al vidre, contenidors blaus per al paper i el cartró, contenidors
grocs per als plástics i els envasos lleugers -envasos de plástic, brics i llaunes de feno i d'alumini, i
contenidors típics de brossa, generalment verds, per al rebuig, entre altres).

En el cas de les parades de fruita i verdura es posará especial atenció a la correcta gestió de les caixes
de cartró, fusta o plástic.

Per norma general, les caixes de cartró s'hauran de deixar ben plegades dins els corresponents
contenidors, i només ben plegades a terra al costat del contenidor si ja no hi caben a dins. En el cas de
les caixes de cartró rígid, així com també per a les de fusta o plástic, es pot donar el cas que s'estableixi
un sistema diferent de recollida.

Pel que fa al rebuig, aquella part de la fracció inorgánica de la brossa generada que no s'ha pogut evitar i
que no pugui esdevenir de nou un recurs mitjangant la seva reutilització o reciclatge, será dipositat en
bossa tancada dins els corresponents contenidors de rebuig. Com que tot el rebuig generat será portat
posteriorment a abocador controlat, és obligatori procurar que se'n faci la mínima quantitat possible, la
qual cosa només s'aconseguirá reduint la producció de residus i facilitant la reutilització i el reciclatge
d'aquells que no es puguin evitar.
L'aplicació de tots els preceptes inclosos en aquest article es fará sempre d'acord als criteris que dictin els
departaments de Via Pública i Mercat i de Medi Ambient en funció del model de gestió dels residus
municipals i el sistema de neteja i recollida de les diferents fraccions de la brossa que hi hagi implantats
en el moment d'aplicació de la present ordenanga.

CAPITOL Vl - Condicions especials dels llocs de venda de productes d'alimentació

Art.33.- Les parades de venda de productes alimentaris es sotmeten als requisits especials següents:

1. Tot el personal al servei de les parades ha de tenir la formació adequada que estableix la
normativa vigent.

2. No s'autoritza la venda de productes alimentaris que no compleixen els requisits a qué es
refereix la normativa comercial i sanitária vigent en cada moment.
Els embolcalls han de ser sempre nous.
Les superfícíes que estíguin en contacte amb els aliments estaran en bon estat i hauran de
permetre fácilment la seva neteja i desinfecció. Per tant, caldrá que siguin de materials resistents,
llisos, impermeables i no tóxics. Caldrá disposar del material adequat per a la neteja i desinfecció
de I'equip i de les eines de treball, així com per a la neteja dels aliments.
Caldrá disposar de les instal.ladons o dispositius necessaris per al manteniment i la vigiláncia de
les condicions adequades de la temperatura dels productes alimentaris.
Tols els productes alimentaris es col.locaran de tal manera gue es previngui qualsevol risc de
contaminació.
Els productes sense envasar es col.locaran de manera que quedin fora de I'abast del públic i, si
no és possible, será obligatori l'ús de cartells que prohibeixin manipular-los o tocar-los.
Les instal'lacions eléctriques s'han d'adaptar a la normativa vigent.

@
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Tanmateix, és prohibit col'locar penjolls a les parades que surtin fora dels metres lineals autoritzats o
estiguin a l'algada que impedeixi una manca de vialitat dels vianants.

CAPITOL Vll- Condicions especials dels llocs de venda d'animals vius

Art.34.- Les parades de venda d'animals vius han de complir les condicions següents:

1. Condicions básiques:

. Les gábies o instal'hcions han de ser correctes des del punt de vista higiénico-sanitari, i s'han de
poder netejar de forma fácil i amb algun sistema d'aillament perqué l'animal no estigui en contacte
amb les seves deposicions.

o Els animals han de disposar d'espai suficient, com a mínim, per poder jeure i tenir un cert grau de
moviment

¡ Els animals han d'ésser convenientment abeurats i alimentats.
¡ Els animals han d'estar convenientment protegits per evitar que les condicions meteorológiques i

ambientals adverses els puguin afectar negativament.
. Es prohibida la venda d'animals als menors de 14 anys i a incapacitats sense l'autorització dels qui en

tenen la pátria potestat o la custódia.

2. Transport fins al mercat o des del mercat:

¡ Els animals han de disposar d'espai suficient si se'ls trasllada d'un lloc a un altre. Els mitjans de
transport o els embalatges han de proteg¡r els animals de la intempérie i de les diferéncies
climátiques intenses.

r Durant el transport els animals han d'ésser abeurats i han de rebre una alimentació apropiada a
intervals convenients.

3. Espécies:

. Es prohibida la venda tant d'animals vius de la fauna autóctona protegida, com de les seves parts
o derivats.

. Es prohibida la venda ambulant d'animals de companyia (gos i gat).

. La venda d'aus exótiques está supeditada a la regulació del conveni ClTEs. Només es podran
vendre les que es consideren d'abast i aquelles que no superin els 20 cm.

4. S'ha de tenir en compte i complir el Decret 235/1998, de 8 de setembre, sobre regulació de certámens i
altres concentracions d'animals vius a Catalunya, i I'Ordre de 23 de juny de 1999 en la qual s'estableix el
procediment per obtenir les autoritzacions per realihar certámens i concentracions d'animals vius a
Catalunya.

CAPITOL Vlll - Régim tributari

Art.35.- L'Ajuntament podrá establir taxes per a l'atorgament i la renovació de llicéncies per exercir la
venda ambulant en el lloc assignat, i també per a I'ocupació del domini públic inherent a I'activitat. La
manca de pagament de les taxes pot determinar I'extinció de la llicéncia i será, en qualsevol cas, causa
suficient per a denegar la seva renovació anual.

Aquestes taxes seran regulades per mitjá de la corresponent Ordenanga Fiscal. La Junta de Govern local
determinará els períodes de cobrament d'aquests tributs.

CAPITOL lX - Infraccions i sancions

Art.36.- L'incompliment de les disposicions que conté aquest Reglament constitueix una infracció que es
classifica en lleu, greu o molt greu.

Es consideren infraccions lleus:
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1. No tenir la llicéncia i altres documents que emparen l'exercici de la venda ambulant a disposició
del personal del mercat, i/o no tenir col.locada en lloc visible i permanent la corresponent
autorització.
Tenir les instal'lacions i elements materials dels llocs de venda en mal estat.
Emetre sorolls molestos per al públic en general.
Qualsevol altra contravenció d'aquest Reglament que no es prevegi expressament com a
infracció greu o molt greu.

Es consideren infraccions greus:
1. Muntar abans de I'hora establerta en aquesta Ordenanga, o no desmuntar ni retirar les

instal.ladons després de l'horari fixat així com el desplagament o modificació de mobiliari urbá.
2. Modificar la configuració, grandária, o ocupació dels llocs, sense ajustar-se a les condicions de la

llicéncia.
3. Vendre fora dels perímetres autoritzats o bé amb transgressió dels dies i horaris establerts.

lgualment, envair passos, passadissos i accessos a locals, indústries o habitatges.
4. No ocupar la parada sense previ avís, excepte en cas de forga major. Ocupar un espai diferent

de I'autorítzat i/o ocupar-se de la parada una altra persona sense que hagi estat degudament
autoritzada.

5. Defraudar en la quantitat i qualitat dels generes venuts.
6. Embrutar la via pública o deixar restes de mercaderies o altres deixalles quan s'hagin retirat les

instal.lacions, i/o no mantenir la própia parada en les degudes condicions d'higiene, salubritat i
conservació durant la celebració del mercat.

7. Fer cas omís als preceptes recollits en I'article 33 relatius a la reducció dels residus i a la correcta
gestió dels que no es puguín evitar, posant especial atenció a la recollida selectiva dels materials
que componen la brossa (fracció orgánica, paper i cartró, vidre, plástics i envasos, etc.) i a la
disposició correcta del rebuig .

8. No assistir al mercat durant tres dies consecutius o cinc d'alterns dins del mateix semestre,
sense causa justificada i sense que s'hagi comunicat a lAjuntament, encara que s'estigui al
corrent dels tributs corresponents. S'exclou el període normal de vacances, que també ha de
comunicar-se per escrit.

9. Incomplir les normes del Reglament sobre parades de venda de productes alímentaris i d'animals
vius, sens perjudici de la possibilitat que la conducta es sancioni amb més intensitat, si així ho
preveu la normativa legal sectorial aplicable.

10. La reincidéncia en la comissió d'infraccions lleus en un mateix període de sis mesos.

Es consideren infraccions molt greus:
L La comissió d'actes greus que alteren l'ordre intern del mercat, provocar baralles o discussions,

i/o I'incompliment de les ordres que dicta l'autoritat competent.
2. El traspás, arrendament, sotsarrendament o concessió del lloc de venda sense comptar amb la

deguda autorització municipal, i la transmissió de la llicéncia sense complir els requisits d'aquest
Reglament.

3. La instal.lació de llocs de venda sense llicéncia ilo la manca de pagament dels drets i taxes
corresponents.

4. La reincidéncia d'infraccions greus dins del mateix període de dos anys.

Art.37.- La imposició de sancions per la comissió d'infraccions lleus es realilza de la manera següent:

a) Es notifica la resolució d'inici del procediment i la proposta de resolució, simultániament al presumpte
responsable.

b) Es concedeix un termini de deu dies per a formular al'legacions i proposar proves al presumpte
responsable.

c) Sense fer cap més altre trámit, l'expedient s'eleva a l'órgan competent perqué el resolgui.

En tots els casos d'infracció, és necessária la instrucció d'expedient sancionador que es tramitará d'acord
amb alfó que preveu la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i el Decret 27811993, de 9 de novembre
(procedíment sancíonador).

@

@

2.
3.
4.
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Art.38.- Com a conseqüéncia de les infraccions a les quals es refereix aquest capítol es poden imposar
les sancions següents:

- Per a infraccions lleus:
1. Advertiment.
2. Multa fins a 750,00 €.

- Per a infraccions greus:
1 . Multa fins a 1500,00 €.
2. Suspensió temporal de I'activitat per un termini máxim de dues setmanes.
3. Ambdues sancions poden imposar-se conjuntament.

- Per a infraccions molt greus:
1. Multa fins a 3000,00 €.
2. Suspensió temporal de I'activitat per un termini d'entre un a sis mesos
3. Extinció de I'autorització per exercir la venda.
4. La sanció de multa pot imposar-se conjuntament amb la de suspensió o d'efinció.

DISPOSICIÓ FINAL

Aquest Reglament entra en vigor quan s'hagi publicat el seu text en el Butlletí Oficial de la Província.

lntervencions:

Sr. Menéndez: demana I'aclariment doncs es parla de domini públic i a banda existeix el
vist i plau dels propietaris, sol'licita explicació de la urgéncia i la identificació de la empresa
gestora.
Pregunta com quedará el mercat dels dimecres.
Es queixa doncs no hi ha estudis económics ni de mercat, hi ha errades com que el mercat
de Santa Oliva és al dissabte i no eldiumenge.

Sr. Solé: intervé per comentar que existeix una errada seva, una confusió, el mercat de
Santa Oliva és eldissabte.

Sr. Alcalde: exposa que a dia d'avui les obres d'urbanització de la 82 ja estan
recepcionades i que es té el vist i plau dels propietaris per emplagar-hi el mercat. Sobre la
urgéncia, s'ha trobat convenient inaugurar-ho per la época estival.
Quant al mercat dels dimecres, molts dels seus comerciants volen participar en el del
diumenges i no desapareixerá.
Explica que Banyeres no té moltes botigues, no té vida comercial, ara hi hauran 80 o 90
parades i a més es podrá aparcar a la 51, doncs ja s'ha parlat amb I'INCASOL. Fins ara el
poble és dormitori i tot el que sigui donar vida al poble és bo, més si es reben 900 euros al
mes.

Sr. Menéndez: pregunta quina és la empresa que gestionará el mercat.

Sr. Alcalde: respon que la mateixa que a Sta Oliva i es contractará per a quatre anys.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.
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2.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉD|T 3/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008 H/oo/o8s.

ANTECEDENTS

1. Per Providéncia d'alcaldia de data 16 de juny de 2008, s'inicia I'expedient per a
l'aprovació de la modificació de crédit mitjangant crédit extraordinari.

2. La regidora d'hisenda ha realitzat en data 17 de juny de 2008 proposta de crédit
extraordinari del pressupost 2008 per tal d'atendre les despeses que es detallen a
continuació, per a les quals no hi ha consignació en el pressupost ordinari actual, la qual
s'ha de finangar mitjangant baixes dels crédits de partides de despeses del pressupost
vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents.

Despeses que cal finangar:

1 / Crédits extraordinaris

Finangament que es proposa:

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica está recollida fonamentalment a I'article 177 del Reial decret
legislatiu 212004, de 5 de marg, pel qual s'aprova elText refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 500/1990.

2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a I'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crédit, el president ha d'ordenar la incoació de I'expedient de
concessió de crédit extraordinari.

El finangament es pot realitzar a cárrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjangant
anul'lacions o baixes de crédits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduTbles sense pertorbació del
respectiu servei.

3. Segons els art icles 22.2.ei47 de la Llei 711985, de 2 de abri l ,  reguladora de las bases
del régim local, I'aprovació de la modificació del pressupost es competéncia del Ple de
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I'Ajuntament amb majoria simple.

Per tot aixó,

Es proposa al Ple de la corporació I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar I'expedient de crédit extraordinari número 3/08, que cal finangar
mitjangant baixes de crédits de partides de despeses.

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Ofícial de la Províncra. Si no es
presenten reclamacions, I'acord será ferm. En cas contrari, el Ple disposará del termini
d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions:

ElSr. Menéndez: demana I'explicació de la modificació de pressupost.

Sra. Ribosa: Exposa que com la tramitació del POUM es portará des de la iniciativa
pública, el cost de les modificacions o adaptacions I'haurá de sufragar I'Ajuntament, aquest
cost s'ha estimat en 50.000 euros iva inclós.

Sr. Menéndez: Es queixa, han passat 6 mesos i encara no s'ha liquidat el pressupost, ija
existeixen 3 modificacions de crédit. En el darrer Ple es va signar un conveni per valor de
360.000 euros i ara 50.000 més per fer estudis i treballs técnics, tot aixó sense tenir cap
pressupost del cost. Ha passat un any i encara no s'ha adjudicat el contracte.

Sr. Alcalde: es veritat que no s'ha liquidat el pressupost, peró totes les comptes corrents
estan a la vista de tothom, ara bé, vosté té moltes signatures pendents, I'animo a que passi
a signar les factures.

Sr. Menéndez: declara que va comengar a signar peró al veure que no estava signat per
el interventor, no va continuar.

Sr. Alcalde: declara que s'ha de trucar al Sr. Jordi Palau perqué passi a signar la
comptabilitat pendent.

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 4 vots en contra del grup PSC, queda aprovada la
present proposta.

3.. DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ OEI PRESSUPOST DE
LA FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS EXERCICI 2OO7 FCIOSIO2O.

En data 27 de maig de 2007, el President va adoptar la resolució núm. D/08/006, per la
qual s'aprova la liquidació del pressupost de I'organisme autónom Fundació Pública Josep
Cañas corresponent a I'exercici 20O7,la qual es transcriu a continuació:
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*1. ANTECEDENTS

1.1 Presentada la liquidació del pressuposf de I'organisme autónom Fundació Pública
Josep Cañas, s'ha obtingut el resultat següent:

1 .1 .1 . Respecfe al press upost de despeses;

Exercici en curs
Dressuposf inicial 59.310.00
Vodificacions ).00
Dressuposf definitiu ,9.310.00
)bl iqacion s reconequde s $.936.13
Daqaments realitzats rc.800.24
)bliqacions pendents de paqament ).135.89
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lxercÍcis tancats
)blioacions reconequdes pendenfs de paqament a l'inicide l'exercic,23,20
3axes ).00
raqaments realitzats ).00
)blioacions reconequdes pendenfs de paqament a final de l'exercici 23,20

TAL CRED/IORS PENDENIS DE PAGAMENT 159,09

1 .1 .2. Respecfe al press u post d'lngressos.'

TOTAL DEUTORS PENDENIS DE COBRAMENT IO,OO

1.1.3. Resultat pressupostari de I'exercici:
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lxercici en curs
)ressuposf inicial ,9.310.00
Vlodificacions ).00
f,ressuposf definitiu i9.310,00
)rets reconegufs i7.556,65
)rets anul'lats ).00
)rets reconeoufs nefs 57.556.65
?ecaptació neta 57.556.65
)rets pendenfs de cobrament ),00

Exercicis tancats
)rets pendents de cobrament a inicide l'exercici ?,80.00
)rets anul'lats ).00
?ecaptació 280.00
Drets pendents de cobrament a finalde l'exercici ).00
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1.1.4. Romanents de crédit:

Eltotal de romanents de crédit ascendeix a un totalde 9.373,87 €.

1 .1.5. Romanent de fresoreria;

EI romanent de tresoren'a, segons I'estat financer que figura a continuació:

trons líouids de tresoreria a finalde l'exercici t56.141.91
2 )eufors pendents de cobrar a final de l'exercici ),00

?e oressuoost d'inorcssos. Exerclcl conent ),00
?e pressup ost d' i n o rc ssos. Pressuposfos fancafs ).00
)' altre s ope racio n s no p re s s u Dosfán'es ).00
horessos realitzats pendents d' apl icació defi nitiva ).00

7 jreditors pendents de pagar a final de l'exercici ).707.82
)e pressuposf de despeses. Exercici conent ].135.89
)e pressuposf de despeses. Pressuposfos fancafs 23,20
)' altre s o pe raci o n s no p re s su posfdn'es i48,73
Daeaments realitzats pendents d'aplicació definitiva ).00

?omanent de tresoreria total (1+2-3) $2.434.09
,l Saldo dubtós cobrament ).00
il 3xcés de financament afectat ),00
,V ?omanent de tresoreia per a despeses generals (l-ll-lll) $2.434.09

1.2. D'acord amb I'article 191.2 del RDL 42004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de /es fir'sendes locals, il'article 101.1 del Reial decret
500/1990, així com Ia regla 341.1 de la lnstrucció de comptabilitat, es preveu que per
quantificar el ¡omanent de tresoreria s'han de deduir e/s drefs pendents de cobrament que
es considerin de difícil o impossible recaptació.

La Fundació Pública Josep Cañas no té capital pendent de cobrament, de manera que no
es procedeix a realitzar dotació per dubtós cobrament.

1.3. Respecte a l'estabilitat pressupostária
El pressuposf general liquidat s'ajusta al compliment de I'objectiu d'estabilitat
pressupostária, de conformitat amb la Llei 18/2001, de 12 de desembre, General
d' E sta b i I itat P re ss u postá ri a.
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1 )rets reconegufs nefs ,7.556.65
2 ) bl io acion s re con eo u des nefes $.936.13
7 ?esu/faf pressuposfa ri ft -2) t7.620.52
4 )esvracions poslfives de fi n aneament ).00
5 )esviacions neoatives de financament ),00
) )espeses finaneades amb romanents líquids de tresoreria ),00

? E S U LTAT PRESSUPOS IARI AJ U STAT (3-4 + 5+6) 17.620.52
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2. FONAMENTS DE DRET

2.1. L'a¡ticle 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
refós de Ia Llei reguladora de /es hisendes locals, i l'a¡íicle 89 del Reial decret 500/1990
regulen el moment de tancament i la liquidació del pressuposf.

L'article 191.3 del Reial decret legislatiu A2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei reguladora de /es hisendes locals estableix el carácter preceptiu d'aquest
informe.

2.2. L'a¡ticle 93.1 del Reial decrct 500/90 estableix que la liquidació del pressuposf posa
de manifesf diversos punts.

Respecfe al pressuposf de despeses i per a cada partida pressuposfdria: els crédls
inicials, les modificacions iels cridifs definitius, /es despeses autoritzades i compromeses,
les obligacions reconegudes, e/s pagaments ordenats iels realitzats.

Respecte al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, Ies
seves modificacions i /es previsions definitives, e/s drefs reconeguts i anul'lats, així com la
recaptació neta.

2.3. L'article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüéncia de la
liqu idació del pressup ost, s'h au ran de determina r:

. E/s drets pendenfs de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31 de
desembre

. El resultat pressuposfan de I'exercici

. E/s romanents de crédit
c El romanent de tresoreria

2.4. L'article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de marg, pel qual s'aprova el
Text refós de la Llei reguladora de /es hisendes locals, estableix que elprcssuposf general
atendrá el compliment del principi d'estabilitat en els termes prevr'sfos a la LGEP.

Les entitats locals, d'acord amb I'article 19 de la LGEP, en l'ámbit de /es seves
competéncies, ajustaran e/s seus pressuposfos al compliment de I'objectiu d'estabilitat
pressuposfária, referit sempre a les unitats locals agregades.

2.5. L'a¡ticle 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolt l'objectiu
d'estabilitat pressuposfdria previst a I'a¡ticle 19 de la mateixa llei hauran d'elaborar, en el
terminidels fres ,??esos segrienfs a I'aprovació del pressuposf en situació de desequilibri,
un pla economicofinancer conector a mitjá termini. Aquest pla será sofmés a I'aprovació
del Ple de la coryoració itramés al Ministeri d'Hisenda perqué en faci el seguiment.

Per tot aixó,

RESOIC;

1. Aprovar la liquidació del pressuposf de I'exercici 2007 de la Fundació Pública Josep
Cañas, que figura a la part d'antecedents i que s'adjunta en annex amb el corresponent
detall.
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2. lnformar-ne al Consell Rector de la Fundació i al Ple de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedés.

3. Trametre una cópia de la liquidació del pressuposf a la Delegació Tenitorial del
Govem de Ia Generalitat ia la Delegació Provinciald'Hisenda".

Intervencions:

No es realitzen intervencions per part del Srs/es regidors/es, s'ha donat compte de
I'aprovació de la liquidació del pressupost de la Fundació Josep Cañas.

4.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE
CRÉDIT I/08 DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2oo8 DE L,oRGANISME AUTÓNoM
FUNDACIÓ JOSEP CAÑAS H/08/096.

ANTECEDENTS

1. Pel Decret de la Presidéncia de la Fundació Pública Josep Cañas de data 2 de juny de
2008, s'inicia l'expedient per a I'aprovació de la modificació de crédit mitjangant crédit
extraordinari.

2. Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació, per a les quals no hi ha
consignació en el pressupost actual, cal tramitar I'expedient de concessió de crédit
extraordinari que s'ha de finangar mitjangant romanent líquid de tresoreria per a despeses
generals, amb subjecció a les disposicions vigents.

Despeses que cal finangar:

1 / Crédits extraordinaris:

TOTAL MODIFICACIÓ PNCSSUPOST DE DESPESES 400.000,00

Finangament que es proposa:

1/ Romanent de tresoreria
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TOTAL MODIFICACIÓ PNESSUPOST D'INGRESSOS 400.000,00

3. El Consell Rector, en sessió que va tenir lloc en data 12 de juny de 2008, va aprovar
aquesta proposta de modificació de crédit del pressupost de I'organisme autónom
Fundació Pública Josep Cañas, i va aprovar la seva remissió a I'entitat local per a la seva
tramitació i, si s'escau, aprovació.

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica está recollida fonamentalment a I'article 177 del Reial decret
legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova elText refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reialdecret 500/1990.

2. Segons la normativa d'hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a I'exercici següent i en el pressupost de
I'organisme no hi hagi créd¡t, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de I'expedient de concessió de crédit extraordinari o de suplement de crédit.

El finangament es pot realitzar a cárrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjangant
anul'lacions o baixes de crédits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin redulbles sense pertorbació del
respectiu servei.

3. Correspon al Consell Rector I'aprovació de la proposta de modificació del pressupost
mitjangant concessió de crédit extraordinari, la qual s'haurá de remetre a I'entitat local per
a la seva tramitació i aprovació, si s'escau.

Per tot aixó,

Es proposa al Ple I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de crédit extraordinari número 1108, corresponent a
I'organisme autónom local Fundació Pública Josep Cañas, que cal finangar mitjangant
romanent de tresoreria de lliure disposició, per un import de 400.000,00 euros.

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Provínc¡a. Si no es
presenten reclamacions, I'acord será ferm. En cas contrari, el Ple disposará del termini
d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions:

Sr. Menéndez: sol.licita I'explicació de la modificació de crédit
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Sra. Ribosa: exposa que aquesta compra es va tractar al la sessió del Consell Rector de
data 12 de juny de 2008, es pretén adquirir el bé immoble Cal Fontanillas amb romanent
de tresoreria.

Sr. Menéndez: es queixa que no existeix cap projecte o memória del perqué s'inverteix en
Cal Fontanillas. Demana que es justifiqui la compra. Explica que formant part de la casa
mes antiga del poble, al carrer Santa Eulália existe¡x un habitatge que quedará dins de Cal
Fontanillas i que aquesta casa está actualment habitada. Els propietaris actuals tenien
previst un hotel de quatre estrelles, un projecte molt bo. Seria un actiu molt bo poder tenir
al poble un hotel perqué existeix un déficit d'habitacions de qualitat. És urgent i necessari
disposar d'un Museu del Sr. Cañas a part del que ja existeix a la seva casa pairal, peró Cal
Fontanillas no és el millor lloc, a més de la despesa que ocasionaria la reforma. Ha de
quedar clar que el Museu Josep Cañas ha de ser el Museu de Banyeres del Penedés per
tant cal potenciar-ho ifer-hi inversions i el turisme ha de ser un actiu per Banyeres.

A la darrera legislatura del Govern PSC ja es va comentar la conveniéncia de disposar
d'un nou equipament per fer el Museu Josep Cañas a alguns membres de la Fundació. Es
va situar en un nou enclavament sense desenvolupar encara el Pla Parcial de El Castell.
Ningú es va mostrar en desacord. Tot aixó verbalment, més be al contrari. Aquesta
consulta es va fer també a la actual cap de llista de CiU, que era també a l'anterior
legislatura.

Sra. Figueras: Dirigint-se al Sr. Menéndez, declara que li va comentar que seria
convenient canviar el lloc del Museu, perqué la casa s'havia quedat petita, peró que mai
l'ha trucat per parlar d'aquest tema.

Sr. Inglada: Demana al Sr. Menéndez que pensi en la proposta, que la voluntat del Sr.
Cañas fou que Cal Fontanillas fos el seu Museu. Invertir en la seva casa és un error,
costaria molt condicionar aquell espai, s'ha de posar rampes.. lo únic que es pot fer allá és
un centre d'ensenyament. Declara que se li posen els "pels de punta" si Cal Fontanillas es
converteix en un hotel. Es vol conservar l'estructura i remodelar-ho per dins. Que una casa
al mig del casc antic es converteixi en museu és una idea que hauria de satisfer a tothom,
proposa que el PSC s'adhereixi a aquesta proposta.

Sr. Alcalde: Davant d'aquella casa passaven el carros camí de Vilafranca del Penedés,
I'adquisició es podia haver fet abans. Estem treballant per fer un hotel i una gran superfície
i que no es tingui que anar a un altre poble a comprar. Dirigintse al Sr. Menéndez exposa
que l'any que ve maxará amb una taca, perqué no va protegir el casc antic. S'estan
construint pisos al costat de la Torre de Guaita, va tenir vint anys per protegir-ho i no ho va
fer, ara l'alcalde no podia fer res perqué les normes ho permetien. Declara que li fa gracia
aquesta preocupació quan abans no es feia res.

El Sr. Jané retornará les obres quan la Fundació vulgui i s'está treballant per modificar els
Estatuts de la Fundació per despolititzar el Consell Rector, intentará marxar sense ser
I'amo de la Fundació.

Es vol donar relleváncia al Sr. Jané doncs coneix molt I'obra del Sr. Cañas.
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Sr. Menéndez: Comenta que coneixia molt al Sr. Cañas i que I'emplagament de nou
museu podria estar en un sól de cessió gratuila dins del Pla Parcial de El Castell, encara
que ara aquest Pla Parcial está parat. Entre el Pujolet, el casc vell i el casc históric. Els
terrenys podrien ser gratuils. No calen precipitacions, oportunitats sense rigor técnic ni de
futur, a més la vialitat condiciona la accessibilitat.

Declara que li preocupa la possible modificació dels Estatuts de la Fundació doncs al ser
una Fundació pública els seus órgans de govern han de ser membres del govern .

Sr. Ingtada: exposa que en el POUM que va ser retirat de la CUT no contemplava cap
Museu.

Sr. Menéndez: Contesta que al planejament general hi ha una part d'equipaments on es
pot emplagar un Museu. Referent a la construcció en torn a la Torre de Guaita, va ser
producte d'un altre equip de govern anterior.

Sra. Ribosa: Dirigint-se al Sr. Menéndez declara que ha tingut vint anys per protegir els
casc antic. Només son tres carrers i s'haurien de mimar

Sr. Menéndez: Exposa que la casa de davant de Cal Fontanillas ja estava construTda quan
el PSC va arribar al Govern.

Sra. Ribosa: El Sr. Cañas volia que el Museu fos a casa seva, sort que va morir vell
perqué sinó no hagués vist el Museu acabat, doncs es va trigar tants anys que semblava
que no hi hagués voluntat d'acabar-ho. Li pregunta al Sr. Menéndez que ell que diu que
era tan amic i coneixedor del Sr. Cañas, quantes vegades el va anar a veure a la
Policlínica.

Sr. Menéndez: Contesta que poques vegades.

Sra. Ribosa: Diu que poques vegades no, té entés que cap.

Sr. Alcalde: exposa que si era tan amic del Sr. Cañas, perqué no anava més vegades a
veure'|. Declara que el president de la Fundació ho pot fer tot, té molt de poder.

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 4 vots en contra del grup PSC, queda aprovada la
present proposta.

@

@
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5.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER A LA ADHESIÓ A LA
COMMEMORACIÓ DEL DIA 28 DE JUNY, DIA DE L'ORGULL GAICIO8/1ST.

Atesa la petició de la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la Ciutadania i del
Programa per al Col'lectiu Gai, Lesbiá i Transsexual (RE 2508 de 02 de juny de 2008)
referent a la inclusió d'una moció plenária i atesa les facultats d'alcaldia per establir I'orde
deldia de les sessions plenáries, s'inclou la present moció:

El 28 de juny es commemora el dia de I'orgull, o dia de I'alliberament de lesbianes, gais,
bisexuals i transsexuals (LGBT) arran de I'aixecament d'aquest col'lectiu demanant més
justícia i llibertat en un entorn altament repressiu als anys 60 i que van culminar en els fets
de Stonewall a la ciutat de Nova York I'any 1969.

A Catalunya es va fer la primera manifestació el juny de l'any'77,la primera de I'Estat
Espanyol fruit de I'incipient moviment nascut entre el 1972 i el 1975 i en entorn de
reivindicació de drets i llibertats.

La commemoració d'aquesta data, amb múltiples formats i maneres s'esdevé una crida a
tota la ciutadania i en els darrers anys el Govern de la Generalitat penja penons i banderes
de I'Arc de Sant Martí, símbol del moviment pels drets LGBT, en espais visibles dels
Departaments responsables del desenvolupament de polítiques per al col.lectiu
homosexual i transsexual.

En tot aquest camí, molts han estat els Ajuntaments Catalans que han aprovat mocions
solidaritzant-se amb aquest col'lectiu amb l'objectiu d'assolir una societat més justa i lliure.

El col'lectiu LGBT hores d'ara és condemnat a mort en 11 paTsos mentre que es
condemna en 87 pai'sos a diferents penes de presó o de violéncia física.
A més en molts palsos amb legislacions que protegeixen el col'lectiu LGBT es dóna una
fóbia social per sectors minoritaris que es manifesten en agressions i discriminacions.

Per aquest motiu i en intent de trobar les máximes complicitats per afavorir una societat
catalana lliure, justa i solidária, es proposa al Ple l'adopció del següent acord:

PRIMER.- El Ple de l'Ajuntament, manifesta el seu suport i s'adhereix a la commemoració,
que les entitats i institucions celebren arreu de Catalunya, Europa i el món en motiu del 28
de juny, dia per l'alliberament o I'orgull de lesbianes, gais, bisexuals i transsexuals.

SEGON.- Aquest suport és un reconeixement al dret que totes les persones tenen que
viure en igualtat de drets, en llibertat i des de la diversitat afectiva.

TERCER.- El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els
colors de I'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement d'aquest col'lectiu d'homes i
dones de la nostra localitat a fi que reconeguin en la Casa Consistorial el seu lloc de
referéncia immediat.

QUART.- Notificar el present acord a la Secretaria de Polítiques Familiars i Drets de la
Ciutadania.
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Intervencions:

Sr. Menéndez: Exposa la conformitat del grup polític PSC sobre aquesta moció.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 21:21 hores, donant
fe de tot alló, jo el Secretari que certifico.

Banyeres del Penedés, 25 de juny de 2008.

Josep Maria Abril i Palacios
Alcalde de l'Ajuntament de Banyeres del Penedés
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Joan Manel Ferrera
Secretari
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