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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 28 DE MAIG DE 2009.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 28 de maig de
2009, a les 20.30 hores, sota la Presidència de l’Alcalde Sr. Josep Maria Abril i Palacios,
assistits per el Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera Izquierdo, es
reuneixen els Regidors:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr. José María Acosta Fajardo,
Sra. Sonia Andrés Ramirez,
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farre,
Sra. Núria Figueras Tuset,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sr. Avelino Menéndez Suárez,
Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
Sr. Salvador Solé Alegret,
Sr. Jorge Santalla Montes
Sr. Luis F. Suárez López.

Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que ha estat
oportunament convocada per aquest dia i hora.
Abans del inici de la sessió, el Sr. Alcalde diu que el FCBarcelona ha fet història aconseguint el
títol de Copa del Rei, Lliga i Champions i que representa Catalunya a Europa. Si tothom fes les
coses com el FCBarcelona tot aniria molt millor.
Acte segui es passa a tractar el següent:
ORDRE DEL DIA

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE DATA 19 DE MARÇ DE 2009 (C/09/047) I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA
11 DE MAIG DE 2009 (C/09/105).
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANT JAUME DELS DOMENYS I L’AJUNTAMENT
DE BANYERES SIGNAT EN DATA 12 DE MAIG DE 2006 C/09/115.
3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE ESCOLA BRESSOL C/09/134.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/09 DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 H/09/015
5. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE
GENER DE 2009 PA/09/144
6. APROVAR, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CIU SOBRE
L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE REGULACIÓ DEL MATERIAL
PIROTÈNIC 2007/23/CE C/09/093.
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7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ PER REBUTJAR L’EMPLAÇAMENT DE
MAGATZEMS DE RESIDUS NUCLEARS ALS MUNICIPIS AMB CENTRALS
NUCLEARS C/09/107.
8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ DE RECONEIXEMENT AL GOVERN DE
L’ESTAT PER LA CREACIÓ DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL C/09/132.
9. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
10. PRECS I PREGUNTES.
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES ACTES DE LA SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA
DE DATA 19 DE MARÇ DE 2009 (C/09/047) I SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA
11 DE MAIG DE 2009 (C/09/105).
No es realitzen intervencions, quedant aprovades per UNANIMITAT
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE LA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE SANT JAUME DELS DOMENYS I L’AJUNTAMENT
DE BANYERES SIGNAT EN DATA 12 DE MAIG DE 2006 C/09/115.
En data 12 de maig de 2006 l’Ajuntament de Banyeres i la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària
van signar un conveni que va motivar el inici dels tràmits per la modificació puntual de les
NNSS en l’àmbit de la Cooperativa per preveure un canvis d’usos per poder edificar habitatges.
Un dels pactes subscrits entre ambdós parts era el de materialitzar la cessió del 10%
d’aprofitament mig mitjançant la entrega a l’Ajuntament de quatre habitatges edificats i
completament acabats a càrrec de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària.
Es voluntat de l’equip de govern modificar el conveni subscrit amb anterioritat a fi i efecte de
adquirir el Celler de la Cooperativa, edifici catalogat pel seu valor històric i artístic a canvi del
desistiment d’entrega d’un dels quatre habitatges
Així les coses, en data 14 de maig de 2009, l’Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del
Penedès, i el President de la Cooperativa Agrícola i Caixa Agrària de Sant Jaume dels
Domenys SCCL van signar la modificació del conveni de data 12 de maig de 2006.
Atès l’art. 25 del RLUCat 305/2006 que estableix que els convenis urbanístic tenen naturalesa
jurídic- administrativa i art 26 que estableix la seva publicitat en el Butlletí oficial.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar la modificació del conveni de 12 de maig de 2006 entre la Cooperativa
Agrícola de Sant Jaume del Domenys i l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en l’àmbit de la
Cooperativa, signat per l’Alcalde i el President del a Cooperativa en data 14 de maig de 2009.
S’adjunta a la present proposta
SEGON.- Publicar aquest acord en el BOP de Tarragona.
TERCER.- Notificar el present acord a la Cooperativa Agrícola de Sant Jaume del Domenys.
Intervencions:
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Sr. Menéndez: pregunta a que ve aquest regal, un pis costa molts diners. Ja s’havia fet un
conveni. abans l’ajuntament es quedava quatre pisos i ara tres, no es pot “despilfarrar” els
diners. Demanem que el deixin com estava.
Sr. Alcalde: abans governaven uns i ara uns altres, el Celler també es patrimoni històric. Un
pis el pot utilitzar una família, en canvi al Celler se li pot donar un ús col·lectiu. No se perquè ho
veus tan malament, canviem un pis per un Celler.
Sr. Menéndez: el Celler abans ja era equipament, ja ho posava. Ara assumeix les obligacions
de la propietat, enjardinar, rehabilitar, assumim càrregues.
Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV
 Vots en contra: 5 del grup PSC
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21 QUE REGULA LA TAXA PER LA PRESTACIÓ
DEL SERVEI DE ESCOLA BRESSOL C/09/134.

Per providència d’Alcaldia de data 22 de maig de 2009, s’inicià l’expedient de modificació de
l’Ordenança Reguladora de la taxa per la prestació del Servei de l’Escola Bressol.
En data 22 de maig es va emetre informe de Secretaria.
En data 22 de maig es va elaborar estudi econòmic financer.
Atès l’art 17 del Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals 2/2004 de 5 de març que regula el
procediment a seguir per l’elaboració i modificació d’ordenances fiscals.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal núm. 21 que regula la
taxa per la prestació del Servei de Escola Bressol. La nova redacció és la següent:

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 21
TAXA PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL

Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst a l’article 20.1 i 20.4.ñ) del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
que aprova el Text refós de la llei d’hisendes locals, aquest Ajuntament estableix la taxa per la
prestació del servei municipal d’assistència a l’escola bressol, que es regirà per la present
Ordenança.
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Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació del servei d’atenció, cura i vigilància dels
nens, pròpies de les escoles bressol, quan les mateixes es realitzin pels serveis municipals.

Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles
que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a terme per l’escola
bressol municipal.

Article 4. Obligats tributaris
Estaran obligats al pagament de la taxa, en concepte de contribuents, els pares o tutors legals
dels nens que es beneficiïn del servei d’escola bressol municipal.

Article 5. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del deute
tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.

2. Malgrat el disposat a l’apartat anterior, podran aplicar-se beneficis fiscals en els següents
supòsits:
-

En situacions d’escassa capacitat econòmica, la quota mensual bàsica per assistència
a l’escola bressol es reduirà en un 40%.
A efectes d’obtenir aquesta reducció, s’haurà de presentar la corresponent sol·licitud,
adjuntant còpia de l’última declaració d’IRPF, en el Departament de Serveis Socials.
Aquest Servei informarà sobre la procedència d’aplicar el benefici sol·licitat.

-

Les famílies nombroses gaudiran d’un descompte del 20% en totes les taxes menys la
de material.

-

Al segon germà matriculat, durant el mateix curs i no essent família nombrosa, 20 % de
descompte en totes les taxes menys la de material.

-

En situacions d’absoluta impossibilitat econòmica per a satisfer les tarifes anteriors, es
prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serveis Socials.

Article 6. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les següents tarifes:
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Servei bàsic: el servei s’iniciarà al mes de setembre amb horari de 09:00 a 13:00 hores i de
15:00 a 17:30 hores. Abans d'iniciar-se el curs s’informarà als usuaris del calendari escolar.
Quota: deu mensualitats (mesos de setembre a juny, ambdós inclosos):
- Empadronats al municipi de Banyeres del Penedès........................1.220 € / curs
- No empadronats al municipi de Banyeres del Penedès...................1.350 € / curs
2. Una quota de material de 60 € curs que s’ha d’abonar en el moment de la matrícula (a raó
de 6 € mes).
3. Pel servei de menjador 6,30 € diaris.
4. Altres serveis complementaris fora del servei bàsic de 09:00 a 13:00 i de 15:00 a 17:30:
-

-

Pel servei de personal amb funció de permanència de les 08:00 a
amb un preu de 2,50 € diaris. Aquest servei es pot dividir per
minuts, amb un preu de 0,62 € cada fracció.
Pel servei de personal amb funció de permanència de les 13:00 a
amb un preu de 2,50 € diaris. Aquest servei es pot dividir per
minuts, amb un preu de 0,62 € cada fracció.

les 09:00 hores taxa
fraccions de quinze
les 14:00 hores taxa
fraccions de quinze

Article 7. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia, la taxa
s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei. En el cas del servei de menjador
escolar, l’usuari haurà d’avisar abans de les 10:00h del dia en què requereixi la prestació
del servei.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà quan
s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.

Article 8. Règim de declaració i d’ingrés
1. El pagament de la taxa es farà de forma mensual mitjançant domiciliació bancària, un cop
presenti l’Ajuntament la relació de documents cobratoris a l’entitat bancària i pel número de
compte que els obligats tributaris hagin indicat a tal efecte.
2. Els rebuts es passaran a cobrament entre els dies 5 i 10 de cada mes del curs escolar, a
excepció de la taxa pel servei de permanències i la taxa pel servei de menjador, que es
passarà a cobrament juntament amb la mensualitat del mes següent al què es doni la
prestació.
3. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia dipositada i
no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats, si s’escau, sempre i quan hagi
donat un preavís de 10 dies a l’inici del mes en què no requereix la prestació.
S’entendrà que la prestació de servei es realitza si no hi ha una comunicació escrita
demanant la baixa de l’alumne i deixant la seva plaça per poder ser ocupada per un altre.
En cas que no es comuniqui la intenció de causar baixa en el servei amb l’antelació prevista
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en el paràgraf anterior, suposarà la renúncia al dret de devolució d’ingrés.
Article 9. Infraccions i sancions
Les quotes liquidades i no satisfetes s´exigiran per la via de constrenyiment.

SEGON.- Sotmetre a informació pública el present acord, amb inserció en el tauler d’anuncis
de la Corporació així com en el BOP de Tarragona durant el termini de 30 dies, perquè els
interessats puguin presentar al·legacions.
TERCER.- Finalitzat el termini sense la presentació d’al·legacions, l’acord provisional
esdevindrà definitiu sense necessitat d’acord plenari.
Intervencions:
Sra. Figueras: la modificació consisteix en que el no empadronats paguin una mica més, com
fan en altres Ajuntaments. Ho fem per fomentar que la gent s’empadroni al Municipi.
Sra. Andrés: s’ha abaixat el preu del menjador, com pot ser?
Sra. Figueras: s’ha modificat per ajustar-se a la realitat, abans no s’aplicava aquest preu.
Sra. Andrés: quan es cobrava?
Sra. Figueras: 6,22 euros.
Sra. Andrés: en el Ple de 21 de setembre no es va parlar de que no es venia cobrant 7,50
euros, port ser que l’Ordenança fixi un preu de 7,50 euros i no es cobri això? Pregunta al
Secretari.
Sr. Secretari: respon que efectivament la Ordenança reflectia un preu que no s’ajustava a la
realitat que es venia cobrant, per això, s’ha aprofitat per modificar-ho. Desconeix perquè hi
sortia aquest import de 7,50 euros. En tot cas mitjançant taxa no es pot cobrar més que el cost
real i efectiu del servei.
Sra. Andrés: no estem d’acord en que es diferenciï entre empadronats i no empadronats.
Sra. Figueras: a Santa Oliva hi ha una diferència de 40 euros, aqui la fem de 13 euros, no crec
que sigui desproporcionat.
Sr. Menéndez: considerem que el estudi econòmic esta molt mat fet, no té cap rigor.
Sra. Figueras: abans els nens no tenien places a l’escola bressol, s’ha feu un esforç per crear
places. En cas de que sobressin places volem que puguin venir els nens d’altres municipis,
però donem preferència al d’aquí.
Sr. Menéndez: ara s’aporta a l’Escola bressol menys que a amb l’anterior equip de govern.

Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV
 Vots en contra: 5 del grup PSC
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Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.
4. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/09 DEL

PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2009 H/09/015
ANTECEDENTS
1. Per providència de l’Alcaldia de data 15 de maig de 2009, s’ha incoat l’expedient per
modificar el crèdit mitjançant suplement de crèdit i crèdit extraordinari.
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a continuació, per a
les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari actual, s’ha de
tramitar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari, que cal finançar mitjançant
majors i nous ingressos sobre els previstos inicialment al pressupost i anul·lacions o baixes
dels crèdits de partides de despeses, amb subjecció a les disposicions vigents.
Despeses que cal finançar:
1/ Suplements de crèdit:

Partida
pressupostària

Descripció

3140 16000

Seguretat social

1210 20300

Copiadora oficines

4630 20300
5110 21000
4220 21200

Consignació
inicial

Suplement

Consignació
definitiva

175.304,50

3.578,21

178.882,71

4.809,16

190,10

4.999,26

Infrastructura i béns naturals

548,45
10.000,00

353,45
9.739,90

19.739,90

Edificis i altres construccions

1.500,00

783,00

2.283,00

250,00

550,00

Copiadora centre cívic

901,90

2220 21400

Reparacions i manteniment elements de transport

300,00

4221 22109

250,00

500,00

750,00

4422 22700

Material de serveis
Neteja solars i boscos

5.000,00

17.994,33

22.994,33

4423 22700

Recollida animals abandonats a la via pública

700,00

700,00

1.400,00

1210 22706

Estudis i treballs tècnics

23.200,00

3.000,00

26.200,00

4221 22706
4322 22706

Estudis i treballs tècnics
Estudis i treballs tècnics

486,09
16.061,36

924,34
12.337,63

28.398,99

4521 22706

Estudis i treballs tècnics

4511 22709

Professors cursos

4633 62304

Mobiliari centre cívic Priorat de Banyeres

1.410,43

400,00

1.783,00

2.183,00

19.590,00

360,00

19.950,00

200,00

335,00

535,00

52.828,96
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2/ Crèdits extraordinaris:
Partida
pressupostària
5110 14100

Proposta de
consignació

Decripció

4221 22102

Personal laboral de caràcter no permanent
Alta contracte subministrament gas

9.608,23

2220 22000

Material d'oficina

126,44

3132 22601

Atencions protocol·làries i representatives

300,00

4220 22706

Estudis i treballs tècnics

654,89

4520 22706

Estudis i treballs tècnics

5110 60000
4410 61003

Adquisició solar entrada boscos
Substitució tram canonada c/ Prat de la Riba

4630 62103

Mobiliari i altres

899,42

654,89
36.000,00
10.153,37
509,54
58.906,78

Total altes crèdits :

111.735,74

Finançament que es proposa:
1/ Nous ingressos:
Partida
pressupostària
01 47102

Descripció

Import

Aportació Esteve Química. Edició llibre Banyeres

4.000,00
4.000,00

2/ Majors ingressos:
Partida
pressupostària
01 42000
01 45000

Descripció
Participació tributs de l'Estat (fons especial de
finançament any 2009 PMTE)
Fons de Cooperació Local de Catalunya

01 39904

Pòlissa d'assegurances sinistres

Consignació
inicial
419.484,14

Proposta
d’increment

Consignació
definitiva
465.927,92

98.466,31

46.443,78
8.021,09

6,00

2.621,98

2.627,98

106.487,40

57.086,85

3/ Anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de despeses:
Partida
pressupostària

Descripció

Import
pressupostat

Proposta a la
baixa
Crèdit definitiu

4420 46500

Transferències a comarques

37.483,91

4.017,12

33.466,79

5110 62701

Camí de Sant Miquel a Santa Oliva

54.237,06

54.237,06

0,00

58.254,18

4/ Baixes pressupost ingressos:
Partida
pressupostària
01 76500

Descripció
CCBP. Arranjament camí de Santa Oliva

Import
pressupostat

Proposta de
Import definitiu
baixa

7.605,29

7.605,29

0,00

7.605,29

Total finançament

111.735,74
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3. El secretari interventor ha emès informes favorables.

FONAMENTS DE DRET
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna
despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.
El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant
anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del
respectiu servei.
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de
l’Ajuntament per majoria simple.
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, amb relació a
l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP), juntament amb els articles 16.2 i 19 del RD
1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la
Llei general d’estabilitat pressupostària.
Per tant, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i crèdit extraordinari número 3/2009,
en els termes detallats a la part antecedent, que cal finançar mitjançant majors i nous
ingressos sobre els previstos inicialment i anul·lacions o baixes dels crèdits de partides de
despeses del pressupost vigent de la corporació.
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini
d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.
Intervencions:
Sra. Ribosa: exposa textualment:
Aquesta modificació ha vingut donada per adequar el pressupost pels següents motius:
-

contractació durant tres mesos del Jonathan i la Mercè perquè son necessaris per
manteniment i així també donem feina en un moments molts delicats i ens ho estalviem
de factures que ens passarien els proveïdors en quant al Samuel l'hem contractat per
un mes per reforçar les feines a la piscina de cara a la pròxima obertura.
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-

-

Ventades que han suposat una despesa important d'uns 20.000 euros que de
moment ha de pagar l'ajuntament, tot i que estem esperant a veure si ens donen
alguna ajuda i també ho tenim passat a l’assegurança (ja ens han pagat la coberta de
l’escola bressol)
Tema de l’analisi de legionelosi que s’ha fet a tots els recintes municipals (normativa
del 2003 i que mai s’havia fet...) i que suposa una despesa de 4.417,12 euros.
Treballs de redacció dels Feils per part de la Mireia

En quant als crèdits extraordinaris
-

Adquisició solar entrada Boscos (36.000 euros)
Substitució canonada C/Prat de la Riba (10.153,37 euros)

Com a finançament tenim
-

-

l’Aportació de Esteve Química al llibre de Banyeres per un import de 4.000 euros
(que és molt d’agrair i des d'aquí els hi volem donar les gràcies)
Participació en les tributs de l’Estat (Suplement en funció de l’esforç fiscal que
suporta l’ajuntament i segons el nombre d’habitants)
Fons de cooperació local de Catalunya. (8.021,09 €) Donen uns diners per que
l’ajuntament ho destini a una activitat supramunicipal. Ho destinàvem al Consell
Comarcal, però com que ja es paguen les despeses de Medi Ambient, Serveis Social,
etc. Representava que ho abonàvem dues vegades. S’ha parlat amb governació i ha
acceptat ja que ho estàvem duplicant i el mateix ho estan fent altres ajuntaments de
l’entorn. Per tant molt millor que quedin en el poble que ho necessitem molt més.
Cobrament de l’assegurança per sinistres (protecció lateral i coberta escola bressol).

Com a baixes de partides de crèdits tenim:
-

Transferències a comarques de la recollida selectiva ECOBP el pressupost està fet
pel 2009 i el càrrec correspon al 2008. (diferència 4.017,12)
La baixa de l’arranjament del Camí de Sant Miquel a Santa Oliva. Hem parlat amb el
CCBP i ha acceptat prorrogar la subvenció fins el mes de maig del 2010. Per tant, no
renunciem a l’arranjament d’aquest camí però hem considerat que hi ha temes més
prioritaris ho hem deixat pel proper any.

Sr. Menéndez: és la tercera modificació de crèdit, el camí de Sant Miquel a Santa Oliva feia
una il·lusió “tremenada” i ara res. La compra del terreny de Boscos, ara l’ha de pagar el poble.
Al POUM anava a un sector, era gratis, i ara hem de pagar despeses de topogràfics,
terreny..l’Ajuntament ha de pagar tot això, es el cost de tenir un POUM parat. S’ha liquidat
definitivament Boscos?
Sr. Alcalde: no s’ha liquidat però es preveu que es liquidi. Si compares 36.000 euros o 180
pisos en mig d’una vinya, una zona tan maca, encara es barat.
Sr. Santalla: no veiem solució al tancament del parc Pujolet, quatre mesos tancat i hem
d’assumir el cost.
Sr. Inglada: hem demanat subvenció, però com que el Pujolet és un parc públic, davant el
perill s’ha de tancar. Divendres quedarà obert el parc.
Sr. Menéndez: qui pagarà les obres que ocupa el terreny de Boscos? Que passarà amb el
terreny ocupat del costat?
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Sr. Inglada: no s’ha ocupat res.
Sr. Menéndez: es replantarà el Pujolet?
Sr. Alcalde: no demanis el que no vas donar. Perquè tú no vas plantar pins?
Sr. Menéndez: al Pujolet hi ha desenes de pins plantats. Portem quatre mesos amb el parc
tancat. Mostra un gràfic sobre l’evolució de les inversions.
Sr. Alcalde: a Santa Oliva els polígons estan ben posats i és socialista, perquè no ho va fer
vostè bé?
Sr. Menéndez: no estem d’acord amb la modificació de crèdit.

Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV
 Vots en contra: 5 del grup PSC
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

5. APROVAR, SI S’ESCAU, LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL A DATA 1 DE
GENER DE 2009 PA/09/144
Antecedents
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió del Padró
municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2009, que recullen el resultat de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2008.
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les variacions produïdes en
el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional d’Estadística (en endavant, INE) en els
fitxers d’intercanvi mensual, així com els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens
en els diferents fitxers mensuals fins al mes de març de 2009.
Fonaments de dret
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de la Presidència,
per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut Nacional d’Estadística i de la
Direcció General per a l’Administració Local, de 25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten
instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la rectificació
del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la data 1 de gener de 2009, i
que contenen la formalització de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2008. Els
resums que s’aproven són els següents:
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1. RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1.1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES

TOTAL

Població de dret a 1 de gener de 2008
Altes de l’1 de gener de 2008 a l’1 de gener de 2009
Baixes de l’1 de gener de 2008 a l’1 de gener de 2009
Població de dret a 1 de gener de 2009

2854
267
166
2955

1.2. CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Naixements
Defuncions
Canvis de residència d’un altre municipi
Canvis de residència a un altre municipi
Canvis de residència de l’estranger
Canvis de residència a l’estranger
Omissions
Inscripcions indegudes
1
Baixes per caducitat
TOTALS

ALTES
35

BAIXES
12

202
143
29
3
1
0

8
0
166

267

1.3. ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI
CONCEPTE
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)
TOTAL

62

2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de l’alta
CONCEPTE DE L’ALTA
HOMES
Naixements
17
Canvis de residència des d’un altre municipi
105
Canvis de residència des de l’estranger
15
Omissió
1
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
31
Variacions per error en el sexe
TOTALS
169

DONES
18
97
14
0
31

TOTAL
35
202
29
1
62

98

267

3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de la baixa
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CONCEPTE DE LA BAIXA
HOMES
Defuncions
7
Canvis de residència a un altre municipi
59
Canvis de residència a l’estranger
1
Inscripció indeguda
6
2
Baixes per caducitat
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi
Variacions per error en el sexe
TOTAL
73

DONES
5
84
2
2

93

TOTAL
12
143
3
8

166

SEGON.- Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2009 que resulta d’aquesta
rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels habitants empadronats en
aquest municipi a la data esmentada, als efectes del que disposa la Resolució de 25 d’octubre
de 2005 d’instruccions tècniques sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el
procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Intervencions:
No es realitzen.
Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV i 5 del grup PSC.
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.

6. APROVAR, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP CIU SOBRE
L’APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA EUROPEA DE REGULACIÓ DEL MATERIAL
PIROTÈNIC 2007/23/CE C/09/093.
En data 3 d’abril de 2009, amb RE 1697, el grup CiU, va presentar la proposta de moció que tot
seguit es transcriu:

El Parlament Europeu va aprovar l’any 2007 una nova directiva per tal de regular el mercat
dels materials pirotècnics de la Comunitat Europea (2007/23/CE), la qual restringeix la
comercialització i l’ús del material pirotècnic i en conseqüència pot suposar una limitació molt
important pels grups de cultura popular i tradicional catalana de foc.
Concretament, la directiva fixa una distància mínima a la qual s’hauran de situar els assistents
a una actuació amb material pirotècnic (15 metres), cosa que impediria la celebració dels
tradicionals correfocs, la revetlla de Sant Joan o en el cas concret de Berga, la celebració de la
Patum, Patrimoni Mundial de la Humanitat per la Unesco. Així mateix, la directiva també
prohibeix qualsevol activitat amb material pirotècnic en què intervinguin menors de 12 anys, la
qual cosa suposa acabar amb els correfocs infantils, i, en conseqüència, doncs, amb la Patum
infantil.
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Els materials pirotècnics han estat utilitzats en diferents manifestacions de cultura popular i
tradicional catalana des de fa 800 anys i per tant formen part del nostre patrimoni i de la nostra
manera de ser com a poble.
Actualment, la gran majoria de pobles, viles i ciutats de Catalunya tenen colles de diables –
d’adults i infantils-, colles de bèsties de foc i trabucaires, amb una destacada participació, i les
seves actuacions sempre apleguen una gran quantitat de públic.
En aquest sentit, aquesta directiva ha generat una gran preocupació en totes aquestes colles
que han vist amenaçades les seves activitats.
Tenint en compte la perillositat de l’ús dels materials pirotècnics, cal valorar positivament
l’objectiu de la Unió Europea d’ordenar i regular aquesta qüestió per garantir en definitiva, la
seguretat dels ciutadans. No obstant això, és igual de cert que les manifestacions de cultura
popular i tradicional catalanes requeriran algun tractament específic per tal de no quedar
directament afectades per aquesta regulació.
L’Estat espanyol ha de transposar aquesta directiva com a màxim el mes de gener de 2010, i
per tant, és imprescindible que aquesta transposició prevegi una excepcionalitat per aquestes
manifestacions de caràcter popular.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat a sol·licitar al Ministeri d’Indústria del Govern
espanyol que la transposició de la directiva 2007/23CE del Parlament Europeu contempli el
caràcter singular dels elements festius de cultura popular i tradicional amb foc, i en
conseqüència estableixi l’excepció de la normativa per aquestes manifestacions.
SEGON.- Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat, al Govern espanyol, a les entitats municipalistes de Catalunya (ACM i FMC).
Intervencions:
Sr. Santalla: agraïm que un adheriu a la proposta del PSC.
Sra. Figueras: fa temps que la varem presentar.

Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV i 5 del grup PSC
Resultat: aprovació per UNANIMITAT.

7. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ PER REBUTJAR L’EMPLAÇAMENT DE
MAGATZEMS DE RESIDUS NUCLEARS ALS MUNICIPIS AMB CENTRALS
NUCLEARS C/09/107.
Atès que la Ponència d’Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de desembre de 2004,
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va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que al gestió dels residus radioactius
d’alta intensitat procedents de les centrals nuclears espanyoles, es gestionés a través d’un
Magatzem Temporal Centralitzat. (ATC)
Atès que, des de diferents fonts s’ha prioritzat la construcció de l’ATC en municipis amb
centrals nuclears o propers a aquestes instal·lacions, fet que converteixen la nostra àrea
d’influència en una més que potencial candidata a acollir un magatzem d’aquest tipus.
Atès que el projecte COWAN, impulsat per l’AMAC, i amb el suport i participació del Consejo de
Seguridad Nuclear (CNS), la Empresa Nacional de Residuos (ENRESA), entre d’altres
organismes i institucions, ha estudiat quin seria el millor procediment per a la tria de
l’emplaçament de l’ATC.
Atès que des d’ENRESA que en col·laboració amb el Govern de L’Estat, ha de desenvolupar
els criteris necessaris per la instal·lació a l’Estat espanyol de l’ATC, i que és qui en futur
gestionarà aquesta instal·lació.
Atès que s’ha creat una Comissió Interministerial per establir els criteris que han de complir
l’emplaçament de l’ATC o per tramitar les sol·licituds per acollir el futur ATC entre els possibles
interessats.
Atès que el 11 de març de 2008 es va aprova la proposta de resolució (Tram.250-00289/08)
presentada pels grups parlamentaris d’ICV-EUIA i ERC amb els vots a favor de CIU, ERC i
ICV-EUIA, i els vots contraris del PSC iPP que diu textualment “El Parlament de Catalunya
mostra el seu rebuig a la possible instal·lació d’un magatzem centralitzat per a residus nuclears
a les comarques de la Ribera d’Ebres, la Terra Alta i Baix Camp i, per extensió, a tot el territori
de Catalunya.
Atès que 55 ajuntaments de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre
que representa al 30% dels consistoris de la demarcació (183 ajuntaments) amb una població
total de 462.494 habitants que representen el 66% del total de població de la demarcació de
Tarragona (704.907 hab.), i 7 Consells Comarcals (Alt Camp, Baix Camp, Montsià, Ribera
d’Ebre, Tarragonès, i Terra Alta), ja han manifestat el seu rebuig a acollir el ATC.
Malgrat que ENRESA ha reiterat que l’ ATC no s’imposarà a cap municipi, la recent experiència
durant el mes d’agost de la publicació del procés d’oferta pública de l’ATC caracteritzada per
una informació retallada ens fa dubtar d’un procés que hauria de destacar sobretot per la seva
transparència.
Tenint en compte els potencials riscos per la població, el medi ambient i la hipoteca pel
desenvolupament del nostre territori que comportaria la creació d’un emplaçament d’aquestes
característiques sense que prèviament s’hagi concertat un calendari de tancament de les
centrals nuclears.
Per tot això, es proposa al Ple:

PRIMER.- Mostrar el desacord amb una possible ubicació de l’ATC en qualsevol municipi de
les de les nostres comarques.
SEGON.- Comunicar aquest acord a la presidència i grups polítics amb representació al
Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al Ministerio de Indústria, Turismo y
Comercio de l’Estat espanyol, al Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de
Catalunya, a la Empresa Nacional de Residus Radioactivos SA (ENRESA), al Consejo de
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Seguridad Nuclear (CSN), a la Agrupació de Municipis en Areas con Centrales Nucleares
(AMAC), a la Diputació de Tarragona, als Consells Comarcals del Baix Camp, Baix Ebre,
Priorat i Ribera d’Ebre, i a tots els Ajuntaments de Ribera d’Ebre, Priorat, Baix Penedès.”

Intervencions:
Sr. Suárez: voldria fer una reflexió, no estem parlant de estar a favor o en contra de les
nuclears, sinó de que fem amb els seus residus. L’any 2006, el Congres, amb CiU, va estudiar
implantar un magatzem d’aquest tipus. ERC i ICV van dir que no i CiU es suma perquè no
estigui a Catalunya.
Els residus que generem nosaltres els hem d’assimilar nosaltres, en cas contrari
l’emmagatzematge l’haurem de pagar en altres països.
Per això, ens abstindrem.
Sr. Alcalde: el més lògic es que votis el mateix que el PSOE en el Congrés del Diputats.
Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Vaquer: exposa que els cementiris nuclears no han de
dependre de la voluntat política sinó de les possibilitats naturals. Tarragona no és un lloc idoni.

Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada amb el
següent resultat:
 Vots a favor: 6 del grup CiU i grup ICV
 Vots en contra: 0
 Abstencions: 5 del grup PSC
Resultat: aprovació per MAJORIA ABSOLUTA.

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, LA MOCIÓ DE RECONEIXEMENT AL GOVERN DE
L’ESTAT PER LA CREACIÓ DEL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL C/09/132.
Vista la petició del grup PSC a l’Ajuntament de Banyeres del Penedès relativa a incloure una
moció al proper Ple (RE 2448 i 2447 de 21 de maig de 2009) i vistes les facultats d’alcaldia per
establir l’orde del dia de les sessions de Planaries, s’inclou la present moció:
El Govern de l’Estat ha creat el Fons Estatal d’Inversió Local per als ajuntaments, dotat amb
8.000 milions d’euros. Aquest Fons representa un augment de la inversió pública en l’ambit
local mitjançant el finançament d’obres de nova planificació d’obres de nova planificació i
execució immediata, competència de les administracions locals.
Amb aquestes inversions s’ha pretès dinamitzar a curt termini l’activitat econòmica, fomentar la
inversió pública i crear ocupació.
A l’Ajuntament de Banyeres del Penedès se li ha concedit, pel Ministeri d’Administració Pública,
477.160€ per inversions no previstes l’any 2009, segons el Reial Decret Llei 8/2008.
Per l’any 2010 també està previst un altre Fons Estatal d’Inversió Local semblant al de 2009,
segons s’ha anunciat pel President del Govern d’Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero.
Per aquest motius es proposa al Ple de l’Ajuntament de Banyeres adopti l’acord d’aprovació de
les propostes següents:
PRIMER.- Traslladar el nostre reconeixement al Govern de l’Estat per la creació del Fons
Estatal d’Inversió Local com a mesura per reactivar l’economia generant obra pública i creant
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llocs de treball.
SEGON.- Expressar el nostre reconeixement als responsables per la feina duta a terme en les
darreres setmanes, demostrant amb eficàcia i agilitat, un cop més, la capacitat de resposta
dels ajuntaments, independentment de la bondat de les obres seleccionades.
TERCER.- Constatar que les inversions realitzades amb els Fons Estatal d’Inversió Local es
desenvoluparan en sis fets principals:
a) Adequació, rehabilitació, millora d’espais públics urbans o promoció industrial.
b) Equipaments, infrastructures de serveis bàsics en xarxa viària, sanejament,
enllumenat i telecomunicacions.
c) Construcció, adequació, rehabilitació, millora i equipaments socials, sanitaris,
funeraris, educatius, culturals i esportius.
d) Protecció del medi ambient, prevenció de la contaminació, gestió de residus, estalvi
i eficiència energètica.
e) Supressió de barreres arquitectòniques.
f) Promoció de la mobilitat sostenible orientada a millorar la seguretat viària.
QUART.- Expressar el nostre reconeixement al Ministeri d’Administracions Públiques i a la
Subdelegació del Govern a Tarragona per la tasca de validació dels projectes i la seva gestió
eficaç via telemàtica.
Intervencions:
Sr. Alcalde: tret dels llocs de treball que genera no hem de reconèixer res més. Només
reconec el sou del President respecte les seves responsabilitats, el dignifica. Els cartells costen
9.000.000 euros, tant la FMC com el Consell d’Alcaldes varem presentar una protesta formal
pels cartells. Ens van demanar els projectes amb massa pressa, ha estat una bogeria. No hem
d’agrair res al Govern ni al President, ho fa perquè vol, igual que a mi, no m’han d’agrair res, ho
faig perquè és el meu càrrec. A més els projectes els ha de pagar l’Ajuntament.
Sr. Menéndez: s’ha de reconèixer al Govern socialista que ha incrementat les aportacions al
Municipis. Transmetem el reconeixement per les inversions que ens han donat.
Sr. Alcalde: perquè han creat el Fondo Estatal de Inversiones Locales si donen tants diners?
Sr. Menéndez: perquè altre partits ho destinen a d’altres coses.
Sra. Ribosa: aquest any han disminuït els ingressos de l’Estat en un 3,5%.
Sr. Menéndez: i llavors perquè s’utilitza per incrementar els ingressos en la modificació de
crèdit?
Sra. Ribosa: la participació ha baixat un 3,5%.
Sr. Menéndez: ha incrementat en 70.000 euros.
Acte seguit, l’Alcalde sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa no aprovada amb
el següent resultat:
 Vots en contra: 6 del grup CiU i grup ICV
 Vots a favor: 5 del grup PSC
Resultat: NO APROVACIÓ.
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9. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL.
Es donen compte les següents actes de la Junta de Govern Local:
• 16 de febrer de 2009.
• 19 de febrer de 2009.
• 26 de febrer de 2009.
• 5 de març de 2009.
• 11 de març de 2009.
• 19 de març de 2009.
• 26 de març de 2009.
S’ha donat compte.
10. PRECS I PREGUNTES

Preguntes:
10.1
Sr. Menéndez: una professora de l’Escola Bressol ha marxat.
Sra. Figueras: sí, perquè la seva filla s’ha posat malalta, però s’ha contractat per substituir-la.
10.2
Sra. Andrés: existeix un risc per la canalla pel mal estat dels gronxadors.
Sr. Alcalde: abans també estaven malament i vostès no feien res, ho hem heretat. A tot no
arribem, tapem forat rere forat.
Sr. Solé: la herència era catastròfica.
10.3
Sr. Menéndez: les edars de Saifores estan en mal estat i es un risc per a les persones.
Sr. Alcalde: un altre herència i hem aconseguit 300.000 euros.
Sr. Menéndez: nosaltres ja varem aconseguir aquests 300.000 euros.
Sr. Santalla: l’obra està adjudicada?
Sr. Ingalda: estem licitant, ara hem demanat ofertes.
Sr. Alcalde fa entrega de fotos de l’arxiu.
Sr. Inglada: dirigint-se al Sr. Menéndez li diu que va ser ell que va deixar l’arxiu així, un perill
per les persones.
Sr. Alcalde: podria haver passat una desgràcia, es van ensorrar totes les prestatgeria de ferro
quan hi havia personal de l’Ajuntament, tot això per la seva culpa, per deixadesa.
10.4
Sr. Menéndez: no hi havia manera de coordinar les obres del CAT amb les de la pavimentació
de la primera fase del camí perimetral de IDIADA per impedir que ara s’hagi d’aixecar l’asfalt?
Sr. Alcalde: cap municipi s’ha queixat. Vostè és membre de la Mancomunitat? Hauria de
confiar en el consens dels quatre municipis que conformen la Mancomunitat de l’Albornar.
10.5
Sr. Santalla: la gent de l’Arboç ve a tirar la brossa a Banyeres.
Sr. Inglada: no hem vist mai.
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Sr. Menéndez: venen en cotxe perquè a l’Arboç fan la recollida orgànica i poses multes.
10.6
Sr. Andrés: també al Priorat dipositen poda de fora.
Sr. Inglada: estem tractant aquest tema.
10.7
Sr. Menéndez: la rasa entre Llorenç i el Priorat es pot inundar i causar danys.
Sr. Solé: Llorenç canalitza l’aigua, es el pacte que tenim.
Sr. Alcalde: vostè va dir que sorprenentment escoltava Radio Banyeres, i jo li vaig dir que era
il·legal. Llegeix textualment:
En relació amb I'expedient de l'emissora d’FM municipal de Banyeres del Penedès
(101.2M Hz), us faig avinent que, segons els nostres arxius, des de I’any 2001 és
pendent que esmeneu les anomalies que es van detectar al reconeixement tècnic de
les instal·lacions de l'emissora.
Atès el temps transcorregut i que només sou titulars d'una concessió provisional que no us
faculta per la prestació del servei, pel cas que seguiu interessats en obtenir la concessió
definitiva, caldrà que repreneu el procediment concessional per tal de regularitzar finalment la
situació de l’emissora. Escrit de la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió
Audiovisual de la Generalitat de Catalunya, RE 27 1583 de 27 de març de 2009.
Sr. Menéndez: i no hi ha res mes desprès? Seguim rebent subvencions.
Sr. Alcalde: es un document de març de 2009, no menteixo, es un document real que està a
disposició de tothom.
Sra. Figueras: exposa textualment:
En primer lloc senyor Avelino que jo sàpiga no hi ha cap entrada a l’Ajuntament feta per vosté
en que es denunciï alguna il·legalitat.
Per tant les insinuacions que fa nomes son això insinuacions i que no té res per denunciar,
perquè no es tracta d’una gran nau industrial sinó nomes d’una caseta d’uns 25 metres.
En segon lloc, en la seva època no va donar cap permís per obres similars? O les va deixar fer
sense permís?
Senyor Avelino l’obra té l’informe favorable dels serveis tècnics de l’Ajuntament i es
completament legal.
Es evident que si vostè manés no la deixaria fer veritat?
Entenc doncs que si manant vostè i legalment podent-se construir, denegaria el permís, vol dir
això que en el seu mandat per motius polítics i no tècnics aquest ciutadà no podria construir la
caseta legal.
Per tant amb això, es demostra, com ja coneixíem, la seva manera partidista de governar el
poble, perseguir al contrincant polític com si fos l’enemic, i així perpetuar-se a l’Ajuntament.
També li vull recordar, que precisament durant el seu mandat resulta, que no va reinar pas la
legalitat urbanística, es va construir un xalet d’unes mides considerables, piscina, etc, sense el
seu corresponent permís, també unes vivendes al carrer Barcelona, de la zona de Pinatellada,
que tampoc tenen en regle el seu permís d’obra, una jardineria que tampoc es legal, etc etc
que nosaltres estem fent mans i mànigues per poder posar en ordre i ara es vol mostrar com el
gran defensor del territori.
No serà senyor Avelino que li arriben a les seves orelles que ara l’Ajuntament funciona, que
hem fet un gran esforç a l’Escola Mare de Déu del Priorat, adecentant-la i fer-li una cara nova a
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més del suport a l’Ampa amb la socialització de llibres, material, colònies, a l’Escola Bressol no
hem deixat cap nen ni nena de Banyeres fora, tenim un segon metge que estem treballant
perquè sigui del 100 %, una Vigilància municipal, que es l’enveja d’altres pobles de la comarca,
un Espai Jove i Rocòdrom, que el jovent ens agraeix cada dia, unes instal·lacions esportives
que anem posant al dia i que vostè volia tancar, els comptes municipals que també juntament
amb el personal estem posant al dia i fent una gran tasca, els serveis, el mercat, etc etc i per
això està nerviós i s’inventa uns problemes que no existeixen, magnificant-ho tot si algú se’l
escolta i s’el creu doncs millor, encara que sigui mentida no veu Senyor Avelino que ara ja no
se’l creu ningú.
Sr. Menéndez: es va demanar llicència per fer caseta per eines del camp y aquest terreny no
està dedicat a agrícola.
Sra. Ribosa: exposa textualment:
Voldria respondre al Sr. Santalla que en l'últim ple va preguntar com és que hi havia factures de
neteja del Mercat.
Estem parlant d’una sola factura de 217 euros i es tractava d'una factura de Ventall per la
neteja el dia que venien els polítics per la inauguració de la TP-2124. O sigui que no son vàries
factures, sinó solament una i solament de 217 euros.
Donat que es va acusar directament als meus pares, volia dir el següent:
Per acord de JGL de data 22/6/2006 es va aprovar la proposta d'honoraris per la redacció dels
instruments de gestió i proposta de concreció volumètrica de la UA-B4 de l'empresa Estudi
GRV Arquitectes per 31.480 € (proposa RE-1139, de 16/03/2006). Es va acordar notificar a
Estudi grv arquitectes i als propietaris, però només hi ha una notificació a l'empresa, no als
propietaris. I... qui manava el 22-6-2006? Doncs vostè. Qui no va notificar res als
propietaris?doncs vostè.
En data 24/5/2007 hi ha una entrada de Estudi grv arquitectes (RE-2356) per la qual diuen que
adjunten els treballs previs d'ordenació fets fins al moment però apunten que ja que s'està
redactant el nou POUM pot ser cal revisar els treballs per tals d'adaptar-los al nou planejament.
Quí manava el 24-5-2006? doncs vostè. Qui tampoc va notificar res als propietaris? Doncs
vostè
De tot això han facturat 5.800€ que es van aprovar per JGL 10/01/2008. Aquesta factura va
sortir a l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits pel qual s'imputen al pressupost de
2008 despeses procedents d'exercicis tancats, expedient que es va aprovar pel ple de data
21/07/2008.
Si el que es vol es traslladar les despeses als propietaris afectats per l'actuació s’hauria d'iniciar
un expedient de quotes d'urbanització, cosa que vostè no va fer, com instrument financer per
l'execució del planejament municipal, però primer s'haurà de decidir si es vol continuar amb
aquesta execució i això es decidirà en funció del redactat del POUM.
Per tot això, li demano que davant de tothom retiri les seves acusacions. I dir-li també que estic
esperant una disculpa.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 22:28 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 28 de maig de 2009
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