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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE FEBRER DE 2013 (01/2013)
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 28 de febrer
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.
Acte seguit es passa a tractar el següent.

ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DEL
EXERCICI 2013, H/12/100.
2. ACORDAR LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÒS DEL PLA D’ORDENACIÓ
URBANÍSTICA MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÈS, C/09/238.
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA
COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L.,
DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS
ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O
ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I LA MEMÒRIA DE DIMENSIONAMENT
DELS NOUS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA, C/13/025.
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................................................................................................................................
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL DEL
EXERCICI 2013, H/12/100.
Antecedents
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost general per a l’exercici 2013.
El secretari - interventor de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Fonaments de dret
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació vigent i
els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos dels organismes que
l’integren, conformement als seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a 171
del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90; i els articles 11 i
següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera.
Per tant,
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2013, el qual, resumit
per capítols i per a cadascun dels organismes que l’integren, és el següent:

INGRESSOS

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
6. Alienació d’inversions reals
7. Transferències de capital

Pressupost
de l’entitat

1.022.042,35
25.000,00
1.079.251,12
772.653,79
51.332,81
0,00
551.002,22
0,00

Pressupost de la
Fundació Josep
Cañas
0,00
0,00
500,00
36.005,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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8. Passius financers
9. Actius financers

0,00

0,00

TOTALS INGRESSOS

3.501.282,28

36.505,00

DESPESES

Pressupost de
l’entitat

Pressupost de la
Fundació Josep Cañas

678.287,86
1.449.879,37
40.160,41
187.185,73
1.033.535,47
0,00
0,00
112.233,44

23.094,65
10.180,75
20,00
2.709,60
500,00
0,00
0,00
0,00

1. Despeses de personal
2. Despeses en béns corrents i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
6. Inversions reals
7.Transferències de capital
8. Actius financers
9. Passius financers
TOTALS DESPESES

3.501.282,28

36.505,00

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que s’acompanyen
com annex al pressupost.
TERCER.- Aprovar les bases d’execució del pressupost que s’acompanyen com annex al
pressupost.
QUART.- Exposar-lo al públic, mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra
durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan
s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
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Intervencions:

Coll: és un pressupost sostenible. Totes les partides tenen el seu recolzament real.
S’augmenta un 20% la de benestar social. Protocol és un quart dels anteriors. S’inverteix en
el jovent. No venem patrimoni. És el millor pressupost que podíem fer per Banyeres.
Sr. Menéndez: en ingresos, del impuesto de incremento de valor de terrenos se ha hecho
una previsión que no corresponde con lo ingresado el pasado año, requerimos y parece un
consenso, que no se liquide a las familias afectadas por la dación de pago.
Hay un incremento de las transferencias del Estado.
Se prevén menos ingresos de la Generalitat.
Disminuye sensiblemente la escola bressol.
Ahora aparece la obra de los bosques, han pasado 5 años y seguimos con lo mismo.
Del PUOSC no hemos tenido participación en su elección.
Des de 2007, para el anterior plan y Saifores continua con agua potable en fibrocemento,
no se puede instalar un hidrante y hay casa de colonias.
Sigue pendiente la línea de alta tensión del colegio.
Hay un puente sobre la riera pendiente en el Papiolet, la salida del Peot ha de ser hacia
l’Albornar.
Del PAM, se opta por despesa corrent y se abandonan las inversiones, son varias las
inversiones que se solicitan que se aplacen.
PUOSC 2011 de instalación de contenedores soterrados, se gastaron 53.000 euros en
proyectos, para nada. Se prevé la restauración ambiental de la riera de St. Miquel.
Se prevén ingresos de la mancomunidad del Albornar y no se contempla en el presupuesto
de la mancomunidad las transferencias a los municipios.
En gastos, en 2006 se proveyeron contribuciones especiales para las obras del carrer 3 del
Camí del Arboç que no se han ejecutado, que responsabilidad puede haber? No consta que
hayan derogado o anulado la ordenanza fiscal de contribuciones especiales. Ahora el
Ajuntament va a pagar la obra y no lo liquida y se olvida de las contribuciones especiales
que habíamos dejado tramitadas, sin justificación alguna, quizás van de buenos
equivocadamente, los malos son otros
Pago de 52.000 euros de facturas guardadas en los cajones, anteriores al 2011.
Las instalaciones deportivas son acertadas para la calidad de vida, pero no si están
diseminadas. No hay programa de escuela deportiva. No hay subvención y el gasto del
césped artificial será elevado, estaremos pagando 9.000 y pico euros durante 85 meses, en
total 262.327 euros en intereses que es el 51% de su coste.
No se contempla mantenimiento del césped artificial.
Radio, la previsión era de 6.000 euros y se han reconocido la mitad y ahora se prevé la
mitad.
Consumo eléctrico de las aguas? No se nos ha contestado. Prevemos 17.000 y hemos
reconocido más de 20.000 el año pasado.
Ha incrementado el gasto de limpieza de la escola bressol.
No estamos conforme con el presupuesto.
Sra. Alcaldessa: la junta de portaveus, es per preguntar coses. Nosaltres varem dir que hi
havia PUOSC i us varem informar de les obres, no ho vas preguntar tu. Aquest any tenim
voreres del Priorat, tenim reclamacions, les voreres es van traspassar a l’Ajuntament tal com
estaven. Pel 2014 enllumenat del Priorat. Pel 2015 enllumenat al poble. Pel 2016 centre
cívic Casa Roja. Pel PAM hem optat despesa corrent les quatre anualitats.
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Sr. Santalla: al 96 cap d’aquí no sabia que era el baix consum.
Sra. Alcaldessa: la mala inversió va ser assumir les voreres en mal estat.
Sr. Santalla: boscos s’ha recepcionat i cap dia ha funcionat la il·luminació.
Sr. Coll: es va explicar a la junta de portaveus, el PUOSC i el PAM.
La escola bressol, ens han donat per 41 nens, la de l’any passat no l’hem cobrat. Aquest any
la subvenció serà de 1.300 euros per nen.
Radio, té raó la gent no s’anuncia.
La neteja de l’escola bressol va ser de 23.000 aquest any son 21.000 euros, per tant ha
baixat perquè hi ha un mòdul menys.
Volem un camp de futbol que estigui bé i mantenir els nens.
Les xifres son relatives, és de projecte, és una projecció, quan aquesta obra surti a concurs
baixarà bastant. Creiem que és una obra necessària.
Sr. Acosta: en las elecciones pusisteis que ibais a hacer gradas, el precio es elevado, hay
proyecto, no hay subvenciones. Banyeres en su momento no se acogió a subvenciones, hay
que hacerlo sino nos quedamos atrás, los niños se nos van. Aprovechemos ahora que las
empresas ofertaran barato.
Sr. Guasch: son factures de 2009 però van entrar al 2012, i no es van pagar perquè no
havia partida i estem negociant encara l’import.
Les despeses d’electre de les aigües, s’ha previst per aquest any, el passat s’han fet
estimades.
Canonades de fibrociment, s’han de canviar però tenim el que tenim, preferim enllumenat
perquè així estalviem.
Pont del Poet, el fallo va ser no connectar directament a l’autopista.
Sra. Alcaldessa: de la mancomunitat ens varem repartir diners, enguany estem canviant els
estatuts, pel fons de reserva, ens podrem repartir entre els ajuntament. Estem treballant amb
Idiada perquè ens paguin una quota per petites obres que no demanen permís d’obres. Com
fa Aqualeon o Port Aventura, d’aquí venen les entrades de diners.
Sr. Santalla: que conste en acta que la Alcaldesa dice que Idiada no pide permisos de obra.
Sr. Inglada: Veig que interessos han augmentat un 49%. Per les voreres del Priorat hi haurà
un dèficit de 53.000 euros, perquè no es fan contribucions especials?. Greu problema en
l’aigua, 301.000 euros de dèficit. Escombraries tindrem un saldo positiu de 12.000 euros, la
neteja augmentarà, la energia elèctrica també, menys mal que es faran accions. La torre de
guaita 43.000, la riera 180.000 de dèficit, radio 13.000 euros de despesa, 82.000 euros el
camp de futbol, fires comercials 6.000 euros, no sé quin cost és, no fabriquem vi i el
promourem a Barcelona, turisme i fires un total casi 70.000 euros.
Assistència a la dona 1600, assitència famílies 800 euros, en total no arriba a 6000 euros,
no sé quina ajuda social és això. Jovent amb atur, el més perjudicat, dediquem 300 euros, i
per formació de la gent de l’Ajuntament 1400 euros. Venen molts ingressos de l’Estat, i de la
Generalitat, increment de l’IBI, de la Diputació, de la Mancomunitat i d’Incasòl. Els ingressos
els trobo elevats i no es fan servir bé. Varem augmentar aigua, brosses, ibi, vehicles,
podríem haver disminuït la càrregues familiars, i baixem els sous dels treballadors de
l’Ajuntament. No pensem en la gent. Hi ha una part de l’informe que m’agrada, tema del
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leasing, son 112.000.0000 de les antigues pessetes, per això es va tancar la cooperativa de
Banyeres i l’Ajuntament no va poder ajudar, i era molt més important que un camp de futbol.
Es una argúcia legal. El propietari serà el banc, ha d’haver una assegurança, pot recuperar
el bé, pel banc es bo. Major cost financer, només serà de propietat quan s’exerceix el dret
de compra.
No hi figura la despesa del gimnàs.
Ens toca apretar-se el cinturó per part de l’Estat, la Generalitat i l’ajuntament, no pensem de
la genet que està al límit de la pobresa.
Hem de reduir Consells Comarcals, Diputacions, Senat, i hem de canviar des de
l’Ajuntament, no podem tenir instal·lacions doblades, perquè no pensem en les coses
mancomunades? Hem de pensar com a Comarca. No hem de gastar en coses supèrflues.
Hi ha una coral desfeta perquè no s’ajunta amb tota la comarca? A Barcelona una persona
de Sants por anar a Gràcia a una instal·lació. No em molesta que la gent se’n vagi a l’IES de
l’Arboç o a la piscina de l’Arboç o a comprar fora.
S’hauria d’haver consultat a la gent.
Demano que es retiri aquests pressupostos, no son socials.
Sr. Alcaldessa: crec que el més normal es que des de l’Ajuntament promoguem que la gent
vagi a comprar a les botigues del poble. Fem coses i retallem coses, l’any passat es va fer el
mateix discurs, i hem complert bé.
Tenim coses pel jovent, basquet, gimnàs.
Sra. Fernandez: s’incrementa les hores de la treballadora social, ara ve un equip de 4 i
abans 1 persona. Hi ha 29 famílies bonificada d’aigua i brosses.
Sr. Merino: Avelino y Lluis activasteis la Agenda 21, lo que hemos hecho es coger las ideas
de la agenda 21, pero lo principal es el jaciment iber, prepararem la subvenció pel 2014,
encargaremos a la Universidad de Barcelona. Nos espera la Delegada de Fomento en
Cataluña para pedir el 1% cultural.
Tema de la riera, nos encontramos con el proyecto de los contenedores, que pusiéramos lo
contenedores iba en contra de la dinámica de la Comarca.
Para dar traslado a una directiva europea y salvaguardar riesgos, hemos optado por esta
opción. Muchas actuaciones estaban asumidas por vosotros.
Sr. Coll: hi ha una falta d’ingressos del 10% de l’aigua.
Sr. Santalla: en nuestro programa se va a poner césped, pero también sale la intención de
acercas la zona deportiva a la zona escolar.
Sr. Menéndez: se aceptaron las voreras, pero pienso que fue por unanimidad del Pleno. Las
facturas de Llorenç, a nosotros nos pasaba, me has dado la respuesta.
El puente por peso aguanta camiones.
Idiada, está haciendo grandes obras.
El campo de fútbol ha de ser sostenible.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU i 1 PP.
 Vots en contra: 4 PSC i 1 ICV.
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Abstencions: 0.

Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

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.
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A la vista de tot l’anterior i de la voluntat d’aquest equip de govern d’introduir modificacions
així com que es tramiti des de la iniciativa pública i fent ús de les potestats urbanístiques
públiques que la normativa confereix als Ajuntaments, es 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.
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
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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 modificarlos 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:
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.
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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 s’ha informat 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.
S’ha donat audiència als municipis limítrofs següents:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ajuntament de d’Albinyana.
Ajuntament de l’Arboç.
Ajuntament de Bellvei.
Ajuntament de la Bisbal del Penedès.
Ajuntament de Castellet i la Gornal
Ajuntament de Llorenç del Penedès.
Ajuntament de Santa Oliva.
Ajuntament de Sant Jaume dels Domenys.

Ha emès informe:
Núm.
1
2
3
4

Ajuntament
Aj. Arboç
Aj. St. Jaume dels Domenys
Aj. Bellvei
Aj. Llorenç del Penedès

Data
16/10/2012
18/10/2012
24/10/2012
31/10/2012

Núm. reg
RE 3389
RE 3427
RE 3474
RE 3569

S’han sol·licitat 2 informes als organismes següents:
1. Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya (registre d’entrada
9/10/2012).
2. Agència Catalana de l’Aigua (registre entrada 4/10/2012).
Amb el següent resultat:
1. Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya: no ha emès informe.
2. Agència Catalana de l’Aigua: ha emès informe favorable.
S’han presentat dins de termini les següents al·legacions:
Nº

REG. ENTRADA

1

3467

DATA

INTERESSAT/DA
SALVADOR MILÀ EN NOM I REPRESENTACIÓ DE
23/10/2012
FRANCESC NAVARRO GARGALLO I JOSEP
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2
3
4
5

3557
3562
3589
3591

30/10/2012
31/10/2012
5/11/2012
5/11/2012

REVERTÉ VIDAL
TOMAS MIGUEL NAVARRO EN NOM I
REPRESENTACIÓ DE EUC BOSCOS
CARLOS SINGLA
GRUP MUNICIPAL PSC
SALVADOR CAÑAS GÜELL

En data 22 de febrer de 2013 el secretari-interventor va emetre informe preceptiu.
Vista la proposta de resolució elaborada per l’equip redactor (Annex 2: Aportacions i
informes posteriors a l’aprovació provisional) respecte les al·legacions presentades.
Per tot l’anterior, es proposa al Ple, l’adopció del següent acord:
PRIMER.- Estimar totalment les següents al·legacions per aplicació de prescripció tot i que
recau sobre aspectes que no han estat sotmesos a informació pública per l’acord de data 20
de setembre de 2012:
Nº
5

REG.
ENTRADA
3591

DATA

INTERESSAT/DA

5/11/2012

SALVADOR CAÑAS GÜELL

SEGON.- Estimar parcialment les següents al·legacions tot i que recauen sobre aspectes
que no han estat sotmesos a informació pública per l’acord de data 20 de setembre de 2012:
Nº

DATA

INTERESSAT/DA

1

REG.
ENTRADA
3467

23/10/2012

3

3562

31/10/2012

SALVADOR MILÀ EN NOM I REPRESENTACIÓ
DE FRANCESC NAVARRO CARGALLO i JOSEP
REVERTE VIDAL
CARLOS SINGLA

TERCER.- Desestimar les al·legacions següents:
Nº
2

REG.
ENTRADA
3557

DATA

INTERESSAT/DA

30/10/2012

TOMAS MIGUEL NAVARRO EN NOM I
REPRESENTACIÓ DE EUC BOSCOS

QUART.- Estimar parcialment les següents al·legacions per contenir aspectes d’al·legacions
parcialment estimades tot i la falta de legitimació per la seva presentació:
Nº
4

REG.
ENTRADA
3589

DATA

INTERESSAT/DA

5/11/2012

GRUP MUNICIPAL PSC
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QUART.- Desestimar les consideracions emeses per l’Ajuntament de Llorenç del Penedès
en la fase d’audiència als municipis limítrofs.
CINQUÈ.- Acordar la verificació del Text Refós del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Banyeres del Penedès, que conté els convenis urbanístics originaris i els modificats.
SISÈ.- Trametre el Text Refós i l’expedient administratiu a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Tarragona per llur aprovació definitiva, si s’escau.
SETÈ.- Contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat, no
procedeix la interposició de cap tipus de recurs.
Intervencions:
Sr. Guasch: últim pas que cal fer, que no és gaire habitual. S’han fet dos ajustos, a Boscos i
a St, Miquel.
Sr. Santalla: después de 6 años, y ñapas y ñapas, tenemos el mismo suelo libre
permanente, movilidad entre núcleos ha desaparecido, las cargas que se hacen de la zona
verde de Bosques, una ñapa, y participación cero.
Sr. Merino: que es una ñapa?
Sr. Santalla: Igual Jero nos hemos arreglado cada uno lo suyo? Sabes ahora lo que es?
Sr. Alcaldessa: això és molt greu, si consideres que això que dius es veritat has d’anar a
magistratura i denunciar-ho.
Sr. Inglada: sobre les al·legacions no hi ha hagut participació. És un POUM únicament de
CIU i PP, és un POUM per llençar-lo. A banyeres seguim tenint el mateixos problemes que
abans. Gent que no és de Banyeres ens l’han transformat.
Sr. Menéndez: es un POUM fallido, por no haber mantenido el POUM de 2007. La
alegación de EUC de Boscos es acertada, sobre la vialidad, pensemos que se modificó i
esto lo ha perjudicado todo.
El sendero que va por el margen de la riera en St. Miquel, no está informado por el ACA y lo
paga el Ayuntamiento, en el POUM de 2007 estaba previsto y a cargo de la unidad de
actuación.
Plana d’en Morgades, no tenemos el informe de Carreteras, puede pasar que la comisión de
urbanismo a requerimiento de Carreteras elimine la Plana d’en Morgada, porque no tenemos
nada atado y es la única zona que tenemos. Teníamos que tener el informe antes y
consensuado antes de enviar a la comisión de urbanismo, para llevarlo asegurado.
Sr. Guasch: la comissió d’urbanisme nos dijo que lo quitaramos todo, hemos conseguido
que se mantenga una parte.
Camí de St. Miquel, en les NNSS hi havia una vialitat que envaïa a un veí, històricament hi
havia un camí que es va perdre, es vol recuperar. L’expropiarem uns metros, a un baix cost.
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Hi havia un creixement previst a Boscos que es va eliminar.
Desprès del POUM hi ha vida.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU i 1 PP.
 Vots en contra: 4 PSC.
 Abstencions: 1 ICV.
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
3. APROVACIÓ DEL CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÈS, EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA
COMARCAL DE SERVEIS MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L.,
DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS
ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O
ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS I LA MEMÒRIA DE DIMENSIONAMENT
DELS NOUS SERVEIS DE RECOLLIDA SELECTIVA, C/13/025.
En data 5 de desembre de 2012, el Ple del Consell Comarcal va adoptar l’acord de Modificació
del sistema de gestió de residus sòlids urbans per a la implantació de nova tecnologia i
l’aprovació de la memòria de dimensionament del servei i del model de conveni únic.
El Consell Comarcal ha vist convenient la redacció d’un nou model de conveni únic que aglutini
tots els serveis que EcoBP, SL presta a cadascun dels Ajuntament, a fi i efecte de que cada
Ajuntament disposi d’un document únic on quedin reflectides les condicions legals, tècnics i
econòmiques referents a les diverses fraccions activades.
L’acord del Consell Comarcal insta a que els Ajuntaments aprovin tant la memòria de
dimensionament com el nou conveni.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar el conveni únic entre l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, el Consell
Comarcal del Baix Penedès i l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix
Penedès, S.L., descriptiu de les condicions tècniques i econòmiques en les quals es prestaran
els serveis de recollida, transport, tractament i/o eliminació dels residus municipals i la Memòria
de Dimensionament dels nous serveis de recollida selectiva.
SEGON.- Notifica el present acord al Consell Comarcal del Baix Penedès.
ANNEX:
CONVENI ÚNIC ENTRE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS, EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX PENEDÈS I L’EMPRESA COMARCAL DE SERVEIS
MEDIAMBIENTALS DEL BAIX PENEDÈS, S.L., DESCRIPTIU DE LES CONDICIONS
TÈCNIQUES I ECONÒMIQUES EN LES QUALS ES PRESTARAN ELS SERVEIS DE
RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I/O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS MUNICIPALS .
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A la seu del Consell Comarcal del Baix Penedès, sent el dia XX de XX de 2012.
Reunits, d’una part l’Il·lm. Sr. Joan Olivella i Ricart president del Consell Comarcal del Baix
Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultat per acord de Ple del Consell
Comarcal de data 5 de desembre de 2012.
D’altra part, l'Il·lma. Sra. Núria Figueras Tuset, alcaldessa de l'Ajuntament de Banyeres del
Penedès, actuant en el seu nom i representació, facultat per acord del Ple de l’Ajuntament
de (...).
I, d'altra part, el senyor Jesús Padullès Caba, com a conseller del Consell d'Administració
d'EcoBP, SL (Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL) facultat
per acord del Consell d'Administració de 5 de juny de 2012.
Es reconeixen mútuament la seva capacitat legal necessària per la celebració d’aquest acte i
la representació amb la qual actuen, i
INTERVENEN
Les tres parts en nom i representació de les entitats respectives, d'acord amb les
certificacions dels respectius acords plenaris que s'adjunten a aquest document com a part
integrant del mateix, i
MANIFESTEN
Primer. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/1998 del 22 d’abril, va aprovar inicialment
el Programa de gestió de residus municipals de la comarca del Baix Penedès, tàcitament
elevat a definitiu en no haver estat recorregut durant el termini reglamentari d’exposició
pública.
Segon. El Ple del Consell Comarcal, en sessió 1/2000 de 12 d’abril, va aprovar
definitivament la Memòria del Servei de recollida selectiva, tractament i eliminació de RSU i
gestió de la xarxa de deixalleries. També va aprovar el Reglament comarcal del servei,
posteriorment modificat parcialment pel Reglament de l'ús de les deixalleries gestionades pel
Consell, aprovat per Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre de 2009 i el projecte d’estatuts
per la constitució d’una societat d’economia mixta, com a òrgan de gestió per aquest servei.
Tercer. L'Ajuntament en sessió plenària de data Banyeres del Penedès 17/12/1999 va
acordar (primer) delegar al Consell Comarcal del Baix Penedès, en l'àmbit del tractament i
eliminació dels residus sòlids urbans, les competències per a la gestió selectiva de les
fraccions de residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres), paper cartró,
envasos, vidres i similars. Altrament (cinquè) la delegació s'entén feta sense determinació
temporal i la seva efectivitat, per a cada una de les fraccions de residu municipal, entrarà en
vigència en el moment en que el Consell Comarcal manifesti a l'Ajuntament l'activació
corresponent, en haver assolit el nivell tècnic i la infraestructura necessària per a exercir-lo
en condicions legalment establertes. Els acords de delegació foren publicats al BOPT 121
de 26 de maig de 2000, BOPT 174 de 28 de juliol de 2001.
Quart. El 15 de març de 2001 es va inscriure en el Registre Mercantil de Tarragona
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l’Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del Baix Penedès, SL, empresa d’economia
mixta constituïda pel Consell Comarcal i per la societat mercantil Fomento de
Construcciones y Contratas SA; aquesta començà la seva activitat que manté fins
l’actualitat. A l'article 1 del Plec de condicions aprovat per Ple del Consell Comarcal, sessió
1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig), per regir el
concurs per a la selecció d'un soci privat que ha de formar part de formar part de la societat
d'economia mixta diu:
“L'objecte del concurs és la selecció del soci privat amb el qual s’ha de constituir la societat
d’economia mixta que tindrà per objecte social la prestació dels serveis de tractament i
l’eliminació dels residus sòlids urbans; la gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid
urbà (mobles, voluminosos, andròmines i altres de similars), paper, cartró, envasos lleugers,
vidre i similars; la gestió de la xarxa comarcal de centres de recepció i emmagatzematge
selectiu de residus sòlids urbans (deixalleries) i, finalment, la gestió de l’abocador comarcal
de runes procedents d’obres de maçoneria de tots els municipis de la comarca del Baix
Penedès i d’aquells municipis colindants que comparteixin sistemes de tractament i
eliminació de residus amb algun municipi baixpenedesenc.”
Els estatuts de l'esmentada societat foren també aprovats pel Ple del Consell Comarcal,
sessió 1/2000, de 12 d'abril (BOPT 121, de 26 de maig i DOGC 3150 de 30 de maig) i,
posteriorment modificats, en sessió 7/2010, de 2 de desembre (BOPT 45, de 24 de febrer).
El seu article 2 diu:
“Constitueixen l’objecte de la societat el tractament i eliminació dels residus sòlids urbans; la
gestió selectiva de les fraccions de residu sòlid urbà (mobles, voluminosos, andròmines i
altres de similars), paper, cartró, envasos lleugers, vidre i similars; la gestió de la xarxa
comarcal de centres de recepció i emmagatzematge selectiu de residus sòlids urbans
(deixalleries) i, finalment, la gestió de l’abocador comarcal de runes procedents d’obres de
maçoneria de tots els municipis de la comarca del Baix Penedès i d’aquells municipis
colindants que comparteixin sistemes de tractament i eliminació de residus amb algun
municipi baixpenedesenc.
La finalitat primordial anunciada en el paràgraf anterior no és obstacle perquè en el futur es
puguin dur a terme unes altres activitats i desenvolupar nous serveis relacionats amb la
gestió dels residus urbans i del sanejament. Per això es requerirà necessàriament el vot
favorable de la majoria del capital públic en la Junta General de la Societat.”
Per tant, la delegació competències en l'àmbit dels residus sòlids urbans d'un ajuntament del
Baix Penedès en favor del Consell Comarcal no suposa cap modificació contractual en estar
perfectament recollit en el contracte que l'àmbit abasta a tots els municipis dels Baix
Penedès.
Cinquè. El Parlament de Catalunya, en execució de les directives de la Unió Europea, va
aprovar la Llei 9/2008 del 10 de juliol, sobre finançament de les infraestructures de residus i
els cànons sobre la disposició del rebuig, que modifica la Llei 16/2003 reguladora dels
residus. Aquesta normativa (actualment, Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, del text
refós de la Llei de residus), més exigent que l’anterior, afecta als municipis de la comarca en
una doble direcció: han de millorar i ampliar la recollida selectiva i el tractament dels residus
a l’horitzó 1 de gener de 2010 d’acord amb allò determinat al Programa de Gestió de
Residus Municipals de Catalunya 2007-2012 (Progremic).
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Sisè. L’article 47.4 de l’esmentada Llei estableix que el lliurament separat dels residus
orgànics s’ha de portar a terme a tots els municipis de Catalunya de forma obligatòria,
essent la forma d’implantació determinada mitjançant un Pla de Desplegament de la
Recollida Selectiva de la Fracció Orgànica dels Residus Municipals que l’Agència de
Residus de Catalunya ha d’aprovar. S’estableixen també amb aquesta Llei dos tipus de
gravamen específics per tona de rebuig, per als residus municipals destinats a dipòsit
controlat o a incineració procedents de les entitats locals que no hagin iniciat el
desplegament de la recollida selectiva de FORM.
Setè. El Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès en sessió 7/2010, de 2 de desembre, va
aprovar inicialment el següent acords:
- Modificació dels estatuts de la societat d'economia mixta “Empresa Comarcal de Serveis
Mediambientals del Baix Penedès -EcoBP-, SL”, que foren aprovats pel Ple del Consell
Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicats al BOP de Tarragona núm. 121, de 26
de maig de 2000.
- Modificació del Reglament del servei de recollida de selectiva de residus urbans, que fou
aprovat pel Ple del Consell Comarcal en sessió 1/2000, de 12 d'abril i publicat al BOP de
Tarragona núm. 121, de 26 de maig de 2000.
- Modificació del Pla de Gestió Operativa de l“Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals
del Baix Penedès -EcoBP, SL-.
Aquestes acords van romandre en exposició pública durant 30 dies hàbils, mitjançant
inserció d'anuncis al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 3785, de 29 de
desembre de 2010, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 295, de 27 de
desembre, i en el tauler d’edictes telemàtic de la corporació. Durant el període d'exposició
pública no es van presentar cap reclamació, esdevenint els acords aprovats definitivament.
La publicació íntegra dels documents aprovats van ser publicats al Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona, núm. 45 de 24 de febrer de 2011. En data 25 de febrer de 2011 es
va signar l'annex al contracte administratiu de 30 de gener de 2001, entre el Consell
Comarcal del Baix Penedès i Fomento de Construcciones y Contratas, SA, l'objecte del qual
és la selecció del soci privat de la futura “Empresa Comarcal de Serveis Mediambientals del
Baix Penedès (EcoBP), SL”
Vuitè. L'Ajuntament a banda de l'acord de delegació, que activava directament la gestió de
les fraccions vidre, paper i envasos, té signats els següents convenis per l'activació de
fraccions:
- Conveni d'activació de la fracció orgànica i resta, de data 9 de febrer de 2010.
- Conveni d'activació de la fracció vegetal, de data 10 de maig de 2011, modificat en data 25
de juliol de 2011.
- Conveni d'activació de la fracció recollida de mobles i andròmines, de data 28 de novembre
de 2012.
Novè. Havent transcorregut més de 10 anys des de la posada en marxa dels serveis de
recollida de residus de les fraccions de paper i cartró, vidre, i envasos lleugers, i deixalleria
comarcal, EcoBP, SL exposa en el seu Consell d’Administració tingut en data 5 de
novembre de 2012, la necessitat de renovar la tecnologia de recollida, la flota de vehicles i
reorganitzar els serveis per tal de millorar l’eficiència dels mateixos, d’acord amb els principis
i objectius del Progremic.
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Desè. EcoBP, SL ha elaborat una memòria tècnica i econòmica per al dimensionament dels
serveis de recollida selectiva dels residus de les fraccions de paper i cartró, vidre i envasos
lleugers. Aquesta memòria tècnica i econòmica ha estat presentada en diferents sessions de
treball als representants dels diferents ajuntaments que tenen delegades les competències
per a la recollida d’aquests residus en els seus municipis. En aquestes sessions s’han resolt
tots els dubtes sobre les diferències entre el model de recollida actual, i el nou model
proposat basat en la recollida d’àrees d’aportació de cinc fraccions (selectiva + orgànica +
resta).
Onzè. El Ple de Consell Comarcal, en sessió de data 5 de desembre de 2012 va aprovar la
modificació dels serveis d’acord amb allò exposat en la memòria tècnica i econòmica, així
com les noves inversions en vehicles i maquinaria necessàries per a implantar el nou model
de recollida selectiva. Així mateix es va acordar la redacció d’un nou model de conveni únic
que aglutinés tots els serveis que EcoBP,SL presta a cadascun dels ajuntaments, a fi i
efecte de que cada Ajuntament disposés d’un document únic on quedin reflectides les
condicions legals, tècniques i econòmiques referents als serveis dels quals són peticionaris.
Aquest conveni únic per a cada Ajuntament és un text refós de tots els convenis anteriors.
Dotzè. Finalment, l'Ajuntament , en sessió plenària de data XX de XX de 2012 ha aprovat els
mateixos documents a que fa referència el punt antecedent.
En mèrits de l'anterior, les parts
PACTEN I CONVENEN
Primer. Condicions generals.
El Consell Comarcal del Baix Penedès, a través de la societat d’economia mixta EcoBP, SL,
continua assumint la gestió del servei de recollida, transport tractament i/o eliminació dels
residus municipals, i de la deixalleria comarcal, comprometent-se a prestar aquests serveis
d’acord a les condicions tècniques i econòmiques establertes als annexos del present
conveni.
En els pactes següents s’especifiquen les condicions generals en les que EcoBP, SL presta
tots els serveis als ajuntaments, però tots els ajuntaments no tenen activats tots els serveis,
sinó que cada ajuntament és receptor d’algun o alguns dels serveis que en aquest conveni
s’especifiquen. En annexos al present conveni es detallen els serveis que es presten a cada
ajuntament de la Comarca del Baix Penedès. Els pactes següents, sobre les condicions
generals de cada servei, només són d’aplicació en els casos que l’Ajuntament hagi activat
aquests serveis al Consell Comarcal del Baix Penedès, d’acord amb allò especificat en
l’annex primer del present conveni. Tanmateix, en el cas de que algun Ajuntament volgués
ampliar els serveis que es presten en el seu municipi, les condicions generals que
s’aplicarien en el nou servei serien les mateixes que a continuació s’exposen, a no ser que
s’establissin noves formes de col·laboració entre les parts ara no previstes.
Segon. Condicions generals del servei de recollida de residus de fracció orgànica municipal.
L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal i el sistema de recollida serà
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de la fracció orgànica.

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

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/13/043

02

18/27

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

Es facilitarà als grans productors la separació en origen de la fracció orgànica segons el
procediment que resulti més operatiu.
El sistema de recollida serà de càrrega lateral o posterior amb contenidors adaptats a
aquestes tecnologies.
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins al Centre Comarcal de
Transferència de Residus de Calafell, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La reposició
de contenidors cremats o malmesos anirà a càrrec de l’Ajuntament mitjançant facturació a
banda del servei mancomunat.
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors.
Tercer. Condicions generals del servei de recollida de residus de fracció rebuig.
El servei de recollida de fracció rebuig es portarà a terme mitjançant la descàrrega, posterior
o lateral, de contenidors específics per a la fracció rebuig en tot el terme municipal.
Aquest servei de recollida de RSU comprèn el transport fins al Centre Comarcal de
Transferència de Residus de Calafell, i el posterior transport fins a un gestor autoritzat,
actualment, a la planta de tractament mecànico-biològica situada al municipi de Botarell,
d’acord amb el decret 16/2010 de 16 de febrer, la neteja dels contenidors instal·lats i el
manteniment periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis
d’ubicació. La reposició de contenidors cremats o malmesos anirà a càrrec de l’Ajuntament
mitjançant facturació a banda del servei mancomunat.
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors.
Quart. Condicions generals del servei de recollida, transport i tractament de residus de
fracció paper i cartró.
L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal. El sistema de recollida serà
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de la fracció
paper-cartró.
El sistema de recollida serà de càrrega lateral amb contenidors adaptats a aquesta
tecnologia, amb unes freqüències de buidat especificades sota les condicions tècniques
particulars dels annexos al present conveni.
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a un gestor autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La reposició
de contenidors cremats, o malmesos per mal ús, anirà a càrrec de l’Ajuntament mitjançant
facturació a banda del servei mancomunat.
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del

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

CODI EXP.

NÚM. DOC

PAG.

C/13/043

02

19/27

Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors.
Cinquè. Condicions generals del servei de recollida, transport i tractament de residus de
fracció envasos lleugers.
L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal. El sistema de recollida serà
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de la fracció
envasos lleugers.
El sistema de recollida serà de càrrega lateral amb contenidors adaptats a aquesta
tecnologia, amb unes freqüències de buidat especificades sota les condicions tècniques
particulars de l’annex al present conveni.
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a un gestor autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La reposició
de contenidors cremats, o malmesos per mal ús, anirà a càrrec de l’Ajuntament mitjançant
facturació a banda del servei mancomunat.
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors.
Sisè. Condicions generals del servei de recollida, transport i tractament de residus de fracció
vidre.
L’àmbit territorial del servei correspon a tot el terme municipal. El sistema de recollida serà
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de la fracció
vidre.
El sistema de recollida serà de càrrega lateral amb contenidors adaptats a aquesta
tecnologia, amb unes freqüències de buidat especificades sota les condicions tècniques
particulars de l’annex al present conveni.
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a un gestor autoritzat per
l’Agència de Residus de Catalunya, la neteja dels contenidors instal·lats i el manteniment
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació. La reposició
de contenidors cremats, o malmesos per mal ús, anirà a càrrec de l’Ajuntament mitjançant
facturació a banda del servei mancomunat.
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors. Per motius de millora
d'eficiència EcoBP, SL podria contractar el servei a un transportista-gestor autoritzat.
Setè. Condicions generals del servei de gestió de la xarxa comarcal de deixalleries.
La xarxa comarcal de deixalleries està formada per la deixalleria comarcal de Bellvei, els
punts verds, i per les diferents tipologies de deixalleries mòbils i contenidors d’abast que
actualment disposa la comarca i que s’especifica a l'annex 2 del present conveni.
Les condicions particulars de l’ús de la Deixalleria Comarcal de Bellvei estan regulades en el
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Reglament Comarcal d’ús de Deixalleries Gestionades pel Consell Comarcal del Baix
Penedès, aprovat pel Ple en sessió 3/2009, de 8 de setembre i publicat al BOPT núm. 266,
de 19 de novembre.
Els punts verds disposen d’un mòdul de mini-deixalleria prefabricat especialment dissenyat
per a facilitar l’aportació de residus no assimilables al circuit de recollida domiciliaria. La
recollida dels punts verds es fa mitjançant el transport dels mòduls prefabricats fins a la
deixalleria comarcal de Bellvei, on es realitza el buidatge de cada contenidor interior del
mòdul prefabricat en els contenidors corresponents de la deixalleria, i la posterior reposició
del mòdul en el seu punt verd corresponent. Els punts verds també disposen d’un contenidor
específic per a la recollida de residus domèstics d’esporga. Aquests serveis es presten amb
unes freqüències especificades sota les condicions tècniques particulars de l’annex al
present conveni, així com la localització geogràfica dels Punts Verds.
Per mantenir els espais dels Punts Verds endreçats i en bon estat de neteja, es disposa d’un
operari especialitzat que realitza tasques de recollida manual i neteja dels contenidors,
d’acord amb les freqüències especificades a l’annex del present conveni. L’operari del servei
realitza les tasques de recollida dels residus desendreçats i la neteja dels contenidors dels
Punts Verds, mitjançant l’escombrada del paviment, la col·locació dels residus desbordats
en els seus contenidors corresponents, i la neteja superficial dels contenidors. Els residus
que es trobin abocats fora dels contenidors i que no es puguin dipositar en cap contenidor
del punt verd, es carregaran en un vehicle auxiliar i es duran a la deixalleria comarcal on
rebran els tractaments adients. En cas de trobar residus abocats de forma incontrolada, que
siguin un cas excepcional, per dimensions o quantitat (per exemple, arbres sencers, piles de
poda abocades per part d’empreses de jardineria, residus excessivament voluminosos,
etc...), que no es puguin recollir amb els mitjans especificats en aquest conveni, EcoBP, SL,
farà un estudi particular del cas i presentarà una proposta a l’Ajuntament, un cop aprovada
la proposta es duran a terme els treballs necessaris i aquests seran objecte de facturació a
banda.
No es faran reparacions, ni tasques de manteniment correctiu, aquests serveis seran objecte
d’estudi a banda. Així mateix, no es recolliran runes o residus procedents de la construcció.
Les deixalleries mòbils estan compostes per un vehicle i un mòdul prefabricat, que visiten
diferents zones de la comarca amb una periodicitat que es troba definida als annexos del
present conveni. Les zones on s’ubica la deixalleria mòbil es determinen per cada
Ajuntament. La disponibilitat de la deixalleria mòbil queda subjecte al consens a nivell
comarcal, i prevaldrà la distribució equitativa d’acord amb les necessitats d’abast a la
població de cada nucli, amb l’objectiu de fer arribar aquest servei al màxim nombre de
persones possible. Abans de finalitzar cada any, els Serveis Tècnics del Consell Comarcal
elaboraran el calendari de serveis de deixalleria mòbil per a l’any següent.
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars de la
prestació del servei.
Vuitè. Condicions generals del servei de recollida de Residus de fracció vegetal.
L’àmbit territorial del servei correspon el terme municipal i el sistema de recollida serà
mitjançant la instal·lació de contenidors específics per a la recollida de residus de fracció
vegetal, generalment de 6.000 o 7.000 litres de capacitat i dotats amb sobre-tapa de
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seguretat.
Aquest servei de recollida selectiva comprèn el transport fins a planta de compostatge o
gestor autoritzat (actualment es porten al Parc Mediambiental de l'Ajuntament de Cunit), el
cost de tractament, la neteja dels contenidors instal·lats i els canvis d’ubicació. El
manteniment periòdic dels contenidors i la col·locació de nous contenidors anirà a càrrec de
l’Ajuntament.
Els contenidors es buidaran segons les necessitats, per això es proposa una solució basada
en el cost de buidatge de cada contenidor, de manera que el servei sigui elàstic i s’adapti a
les necessitats del municipi, en cada moment. Així doncs, no s’estableixen unes freqüències
fixes de buidatge, sinó que es procedirà a buidar els contenidors quan aquests estiguin
plens. El buidatge d’aquests contenidors es farà mitjançant un camió recol·lector de càrrega
posterior que buida el contenidor en la tremuja del camió, i llavors deixa el contenidor al seu
lloc.
Als annexos del present conveni es detallen les condicions tècniques particulars, tant del
sistema de recollida com de la tipologia i nombre de contenidors.
Novè. Condicions generals del servei de recollida de residus voluminosos (mobles i
andròmines).
Aquest servei consisteix en la recollida de mobles i andròmines apilades en punts que els
veïns hagin concertat prèviament amb els serveis municipals. La recollida es farà mitjançant
un vehicle amb caixa oberta, que farà una ruta determinada, segons les sol·licituds de
l’Ajuntament, arran de les trucades que hagin fet els usuaris del servei.
Un cop la caixa del vehicle estigui plena, o s’hagin recollit tots els punts de recollida
encomanats, els residus seran transportats fins a un gestor autoritzat per l’Agència de
Residus de Catalunya. Actualment aquest tipus de residus es gestionen a través de
l’Ecoparc de Cunit.
Pel que fa a l’àmbit territorial, el desenvolupament d’aquesta solució tècnica s’emmarca
físicament a tot el terme municipal.
Els horaris i la planificació del servei s’especifiquen a l’annex del present conveni.
Desè.- Condicions generals del servei de transport, eliminació, i gestió del centre comarcal
de transferència de residus de Calafell i del servei de gestió de serveis comuns.
El centre de transferència de residus, amb tots els equipaments que el composen (tremuges,
molls de càrrega i descàrrega, oficines, dependències, taller, aparcaments, etc.), és
propietat de l’Ajuntament de Calafell, aquestes instal·lacions formen part del servei de
recollida de residus municipal de Calafell. Per tal de facilitar la gestió del servei, aquests
béns adscrits , es varen cedir en el seu ús, mitjançant concessió administrativa d’ús privatiu
a l’empresa ECOBP, SL.
El termini de la concessió és el de la delegació de les competències, fixada en el present
contracte atès que dit bé està adscrit a les mateixes. El centre de transferència de residus,
es troba construït i ubicat dins del terme municipal de Calafell. La utilització d'aquestes
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instal·lacions es compartirà amb els altres municipis de la comarca del Baix Penedès on
EcoBP, SL presta els serveis de recollida de residus.
El servei de transport, eliminació i gestió del centre de transferència de residus comprèn el
transport dels residus des del centre de transferència de residus fins al centre gestor
autoritzat final, el seu tractament i eliminació, així com la pròpia gestió de la instal·lació, amb
el corresponent manteniment dels equips de la mateixa.
Al centre de transferència de residus, que prestarà servei als municipis de la comarca del
Baix Penedès on EcoBP, SL presta els serveis de recollida, existeix una bàscula a l’entrada
de les instal·lacions, de manera que es pot determinar l’ús que fan els diferents municipis de
la instal·lació. L’Ajuntament de Calafell va autoritzar expressament la instal·lació d’aquesta
bàscula que restarà incorporada al bé municipal, així com la resta de les actuacions
d’adaptació necessàries pel desenvolupament de les tasques a realitzar per part de
l’empresa comarcal de prestació del servei.
La forma en que es liquidarà el cànon derivat de l’ús comarcal d’aquesta instal·lació per a
l’Ajuntament de Calafell, així com l’amortització del valor residual d’aquesta instal·lació, es
troba determinada als annexos d’aquest conveni.
Onzè. Serveis mancomunats i serveis específics.
Existeixen dues modalitats de prestació de serveis: els serveis mancomunats per a varis
municipis i els serveis específics per a cada municipi. En els annexos al present conveni
s’especifiquen quins serveis es presten de forma mancomunada, i quins es presten de forma
específica per a cada municipi.
La diferència entre serveis mancomunats i serveis específics rau en el fet que els serveis
mancomunats es presten amb recursos que són compartits entre tots els ajuntaments que
són peticionaris dels serveis, de manera que els costos totals derivats de la prestació dels
serveis mancomunats es repercuteixen a cada Ajuntament de forma equitativa i en base
criteris d’ús dels serveis i resultats en la recollida de residus, aquests criteris de repercussió
dels costos a cada ajuntament s’especifiquen en el pacte següent.
D’altra banda, la repercussió dels costos derivats de la prestació de serveis específics recau
íntegrament sobre l’Ajuntament peticionari del servei, i sota les condicions específiques
mostrades en els annexos al present conveni.
Dotzè. Forma de pagament dels serveis mancomunats.
EcoBP, SL. facturarà mensualment a cada ajuntament una dotzena part del cànon anual
previst, segons el model de càlcul (annex 3) basat en la intensitat d’ús que cada municipi
faci dels serveis, definida a partir de les variables de freqüència de buidat, nombre de
contenidors i els índex de reciclatge per cada municipi. L’import de cànon és el resultat
d’unes previsions de costos, i per tant, aquest import es regularitzarà segons els costos reals
dels serveis. Per al càlcul de la previsió de costos anuals s’han tingut en compte dades de
generació de residus estimatives.
En el cas del servei mancomunat de gestió de la xarxa comarcal de deixalleries la intensitat
d'ús queda definida segons el model de càlcul (annex 3) basat en les variables pròpies
d'aquest servei.
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Es contemplen els imports corresponents als ingressos per venda de subproductes, així com
els retorns de cànon per a les diferents fraccions de residus, inclosos en la determinació del
cànon anual previst (annex 3).
Amb l’objectiu de regularitzar la facturació d’acord amb els costos reals, es farà una
regularització anyal de les factures, de manera que, durant el primer any es facturarà l’import
corresponent al cànon calculat, dividit per dotze mesos, i cada any, es produirà la
regularització per adaptar la facturació als costos reals dels serveis. A principis d’any, es farà
una regularització final dels costos anuals on es contemplaran tots els costos de l’any
anterior, i s’establirà el nou import del servei per a l’any en curs, en base al cànon real de
l’any anterior.
Tretzè. Forma de Pagament dels serveis específics per a un ajuntament.
En el marc dels serveis específics que es presten de forma individual a cada ajuntament,
existeixen serveis que es presten sota comanda i es facturen segons el nombre de serveis
realitzats d’acord amb un preu unitari. Els imports unitaris per a la prestació d’aquests
serveis es detallen als annexos del present conveni.
Pel que fa als serveis que es realitzen de forma continuada, EcoBP, SL. facturarà
mensualment a l’Ajuntament una dotzena part del cànon anual previst. El pressupost per a la
prestació d’aquests serveis es detalla als annexos del present conveni. L’import de cànon és
el resultat d’unes previsions de costos, i per tant, aquest import es regularitzarà segons els
costos reals dels serveis. Per al càlcul de la previsió de costos anuals s’han tingut en compte
dades de generació de residus estimatives.
Es contemplen els imports corresponents als retorns de cànon per a les diferents fraccions
de residus, inclosos en el pressupost de cànon anual.
Amb l’objectiu de regularitzar la facturació d’acord amb els costos reals, es farà una
regularització anyal de les factures, de manera que, durant el primer any es facturarà l’import
corresponent al cànon calculat, dividit per dotze mesos, i cada any, es produirà la
regularització per adaptar la facturació als costos reals dels serveis. A principis d’any, es farà
una regularització final dels costos anuals on es contemplaran tots els costos de l’any
anterior, i s’establirà el nou import del servei per a l’any en curs, en base al cànon real de
l’any anterior.
Catorzè. Retorn dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus
El Consell Comarcal sol·licitarà, a final d’any, a l’Agència de Residus de Catalunya els
imports corresponents al retorn del cànon per a la disposició controlada de la matèria
orgànica, i per a la resta de fraccions susceptibles de generar retorn de cànon.
El Consell Comarcal ingressarà les quantitats a EcoBP, SL, amb indicació del que
correspon a cada municipi.
Quinzè. Campanyes de sensibilització, control i seguiment dels serveis.
El Consell Comarcal farà un acurat seguiment dels serveis de recollida i col·laborarà amb les
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campanyes de sensibilització ciutadana, amb la finalitat d’incrementar els índexs de
reciclatge i millorar la qualitat dels residus recollits. Per dur a terme aquesta tasca es preveu
una dotació de l’1,5% del pressupost dels serveis, acord amb el que disposa el punt tercer
del Pla de Gestió Operativa.
El seguiment del servei de gestió de residus pot incloure la proposta per a la contractació
per part d'EcoBP, SL d'auditories externes de regularitat comptable, de tipus operatiu
econòmic-financer (parcials, per fracció, per processos, per serveis o de tota la societat), o
de caràcter mediambiental.
Pel seu àmbit, les campanyes poden ser municipals o supramunicipals. En el primer cas,
indistintament l'Ajuntament o EcoBP, SL proposaran la conveniència de fer una campanya
de sensibilització. L'Ajuntament exposarà els trets generals de la campanya i EcoBP, SL
cercarà una solució tècnica adaptada, que serà aprovada per l'Ajuntament. En el cas de
campanyes supramunicipals la iniciativa correspon a a EcoBP, SL i estarà basada en
l'objectiu de millorar els resultats. Existirà un període de consulta per tal que els ajuntaments
facin les seves aportacions, que seran tingudes en compte pel Consell d'Administració
d'EcoBP, SL, que serà en darrer terme qui decidirà la realització de la campanya. En
qualsevol tipus de campanya el Consell Comarcal estarà informat i podrà fer aportacions.
Setzè. Inversions en altre immobilitzat
Cadascun dels Ajuntaments assumeix, de forma expressa la part que li correspon del cost
d’amortització i finançament de les inversions en vehicles i contenidors que cal fer per a
implantar el nou model de recollida selectiva, així com d’aquelles que es produeixin en el
futur, si durant el període de prestació del servei es realitzen altres inversions ara no
previstes, amb la finalitat de millorar l'estàndard de qualitat en la prestació del servei (com
per exemple un major nombre de contenidors del previst).
En l’annex 4 al present conveni es detallen les inversions a realitzar específiques per al nou
model de recollida selectiva, i es mostren els corresponents quadres d’amortització. Per als
serveis que ja es venen prestant, al mateix annex 4 del present conveni es detallen també
les inversions i els quadres d’amortització en vigor.
Dissetè. Consignació pressupostaria.
Les prestacions econòmiques que correspongui atorgar a ECOBP, SL es finançaran
mitjançant l’aplicació o aplicacions pressupostaries corresponents al pressupost municipal
de cada ajuntament. Cada ajuntament consignarà, en el pressupost de cada exercici
econòmic, el crèdit suficient per poder atendre el pagament dels serveis. Atès que aquest
conveni és de caràcter plurianual, l’eficàcia del contracte, pels exercicis corresponents,
queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient.
Divuitè. Funcions dels Ajuntaments, del Consell Comarcal i de EcoBP, SL.
Correspon als Ajuntaments:
• Fixar els objectius i prioritats generals de funcionament del servei d'aquesta recollida
selectiva, com a titular i principal beneficiari del Servei.
• Tenir informat al Consell de totes les circumstàncies que afectin el Servei dins del seu
terme municipal.
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• Procurar que les tasques de recollida es puguin efectuar en les condicions necessàries
d'accés als punts de recollida i prevenir qualsevol incidència que dificulti el desenvolupament
normal del Servei.
• Sense perjudici del que disposa el pacte quinzè, en relació a les funcions que li
corresponen sobre les campanyes de sensibilització i segons tipologia, l'Ajuntament
col·laborarà en les tasques de difusió necessàries per a que els usuaris coneguin els
serveis.
• Abonar el cost corresponent a la prestació del Servei, segons l’import de cànon anual.
• Informar al Consell Comarcal de els incidències que es produeixin en els serveis.
Correspon al Consell Comarcal del Baix Penedès:
• Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa del Servei.
• Inspeccionar les àrees de disposició i informar a l'Ajuntament de les anomalies del Servei
en l'àmbit de la seva responsabilitat.
• Informar periòdicament de les dades d'aquesta recollida selectiva.
• En l'àmbit de les campanyes de sensibilització i en el marc del pacte quinzè, el Consell
estarà informat de les propostes i farà aportacions en la línia de defensar una visió del servei
cohesionada, de conjunt i supramunicipal.
Correspon a EcoBP, SL:
• La gestió executiva del Servei segons els objectius i prioritats generals de funcionament del
servei d'aquesta recollida selectiva, expressats pel titular i principal beneficiari del Servei
• Tenir informat al Consell i a cada Ajuntament de totes les circumstàncies que afectin el
Servei dins del seu terme municipal.
• Funció de coordinació mútua entre tots.
• Campanyes de sensibilització supramunicipals.
• En l'àmbit de les campanyes de sensibilització i en el marc del pacte quinzè, li correspon
cercar solucions tècniques, recollir les posicions dels ens locals i fer les contractacions a
empreses especialitzades.
Dinovè. Durada d'aquest conveni i la seva resolució.
El present conveni s’inicia a partir de la data de signatura del mateix i finalitza el dia 15 de
març de 2021. Abans de la finalització del termini, i amb un mínim d'antelació de tres mesos,
qualsevol de les parts podrà sol·licitar la pròrroga del present conveni, de manera expressa i
escrita, amb el ben entès que la manca d'aquest requisits propiciarà la pròrroga del present
conveni per un període de dos anys més. La prorroga del present conveni estarà subjecte a
la durada de l’empresa d’economia mixta EcoBP, SL.
Durant l'any 2013, aproximadament cap al més de juny es preveu l’inici de la prestació dels
serveis de recollida selectiva segons el nou model de recollida en àrees d’aportació de cinc
fraccions i càrrega lateral. Aquest és el model reflectit en els annexos del conveni. Mentre
tant, el preu del servei es determinarà per al sistema tradicional (proporcional a la població).
L'entrada en funcionament del nou model de recollida selectiva ha de tenir una incidència en
la prestació del serveis de recollida de les fraccions orgànica i rebuig, fent abaixar el preu.
Durant l'any 2014 es procedirà a l'actualització del annexos i a la regularització del cànon
anual a pagar pels ajuntaments.
En el supòsit de denúncia d'aquest conveni per part d’algun Ajuntament, abans del termini, i
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amb la finalitat de no agreujar el cost del servei a la resta d’ajuntaments que hi participen,
s’estableix en primer lloc que l’Ajuntament es compromet a liquidar tot el deute derivat del
present conveni, vinculat a la prestació del servei i les indemnitzacions que s'hagin de
satisfer per reducció de servei, danys i perjudicis i retorn de subvencions.
Així mateix, els ajuntaments són conscients que a través del present conveni es financen
unes inversions amb un període d’amortització de 10 anys, i que per tant, es comprometen a
fer front al pagament de tot el valor residual pendent d’amortitzar d’aquelles inversions ja
realitzades i de les que es duguin a terme, tant a l’inici, com durant la vigència del present
conveni.
Vintè. Interessos de demora.
D'acord amb la normativa vigent, l'ajuntament té l'obligació d'abonar el preu dins dels trenta
dies següents a la data de presentació de les factures en el registre municipal corresponent.
En cas d'impagament dins del termini establert, EcoBP,SL podrà reclamar a l'ajuntament els
interessos i les despeses de cobrament previstos a la normativa de lluita contra la morositat
en les operacions comercials, vigent en cada moment (actualment, Llei 3/2004, de 29 de
desembre, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol, recollides al TRLCSP (RD-Leg
3/2011, de 14 de novembre) art. 216.4 i 217). Si transcorregut el termini d'un mes
l'ajuntament no contestés s'entendrà reconegut el venciment del termini de pagament i
EcoBP, SL podrà formular recurs contenciós administratiu contra la inactivitat de
l'ajuntament, fins i tot sol·licitant com a mesura cautelar el pagament immediat del deute.
Vint-i-unè. Serveis Complementaris i compromisos accessoris.
Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant annexos que incorporin la prestació
de nous serveis o noves fórmules de col·laboració entre les parts, en el marc de la delegació
de competències i de l'objecte de la societat EcoBP, SL (art. 2 dels Estatuts).
Vint-i-dosè. Annexos de condicions tècniques i econòmiques particulars.
Com a part integrant del conveni s'incorporaren els següents annexos:
Annex 1. Serveis mancomunats i serveis específics
Annex 2. Mitjans i recursos.
Annex 3 Determinació del cànon anual (fitxa resum per fracció, pressupost del servei i model
de càlcul)
Annex 4. Amortització de les inversions
Vint-i-tresè. Jurisdicció.
Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
I en prova de la conformitat les parts signen, per triplicat exemplar, el present conveni, en el
lloc i data de l’encapçalament.
Consell Comarcal del Baix Penedès
El president

Ajuntament de Banyeres del Penedès
L’alcaldessa
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EcoBP, SL
El president
Intervencions:
Sr. Merino: es dar cumplimiento a un objetivo administrativo. Es reunir todos los convenios
en uno.
Sr. Menéndez: nos alegra que mancomunar servicios funcione.
Sr. Alcaldessa: es un model a seguir, de tenir totes de fraccions juntes.
Sr. Inglada: s’ha abaixat la guàrdia, es tiren brosses o no toca.
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada
amb el següent resultat:
 Vots a favor: 5 CIU i 1 PP, 4 PSC i 1 ICV.
 Vots en contra: 0.
 Abstencions: 0.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.

Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.00hores,
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 28 de febrer de 2013.
Alcaldessa

Secretari- Interventor

Núria Figueras Tuset

Joan Manel Ferrera
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