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ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDÉSEN SESSIÓ
ORDINARIAQUE TINGUÉLLOC EL DIA 29 DE MAIGDE 2008.
A la sala de Plensde la Casa Consistorial
de Banyeresdel Penedés,essentel dia 29 de
maig de 2008, a les 19.36 hores, sota la Presidénciade I'AlcaldeSr. José María Abril
Palacios,assistitsper el Secretari- Interventorde la Corporació,Sr. Joan Manel Ferrera
lzquierdo,es reuneixenels Regidors:
I
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Sr. José MaríaAcostaFajardo,
Sra.SoniaAndrésRamirez,
Sra. lda PilarJosefaBerdusanFarre.
Sra.NúriaFiguerasTuset,
Sr. LluísIngladaJané,
Sr. AvelinoMenéndezSuárez,
Sra.ConxitaRibosaCocinero,
Sr. SalvadorSoléAlegret,
Sr. LuisF. SuárezLópez,
Sr. JorgeSantallaMontes.

quórumsuficientper a la válidacelebracióde la sessióque ha
Els reunitsconstitueixen
estatoportunament
convocadaper aquestdia i hora.
Abansd'iniciarla sessióplenáriael Sr. Alcaldemanifestaque a la anteriorsessióplenária
que implicavena un regidoren torn a l'arranjament
d'un camí,
es van fer una declaracions
advertintque la properavegadaque es facin acusacionssenseprovesacudiráals jutjats.
Acte seguit el Sr. Menéndezintervé per dir que el PSC vol sotmetrea consideracióde
l'órganplenari,per la via d'urgéncia,la qüestiórelativaal projectede portadad'aiguade
I'Ebrea Banyeresdel Penedés.
El Sr. lngladaintervéper dir que I'ACAfa projectessobrerealitatsi no sobreficcions.
El Sr Alcaldeno accedeixa incloureper la via d'urgénciala peticiódel Sr. Menéndez.
El Sr. Menéndezmanifestaque constien acta la no inclusiódel punt sol'licitati sol'licita
que ef Sr. Afcalderetíriles seves manifestacionsperquéen cap momentes va acusar a
ningú.
Obertala sessióper partdel Sr. President,es passaa tractarel següent:
ORDREDEL DIA
1 . APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DE L'ACTA DE LA SESSIÓORDINARIADE {3 DE
MARQDE 2008c/08/067.
APROVAR, SI S'ESCAU,INICIALMENTLA MODIFICACIO
PUNTUALDE LES
NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT EN LA PARCEL.LA
D'EQUIPAMENTPÚBLIC DEL SUBSECTORB DEL SECTORS.I CAMÍ DE
L'ARBOQ cto7t2ss.
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3. APROVACIÓ,SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓDEL CONVENTENTRE EL
DEPARTAMENTDE MEDI AMBIENT I HABITATGEI L'AJUNTAMENTDE
BANYERES DEL PENEDÉS PER A LA CONSTRUCGIÓD'HABITATGES
DOTACIONALSAMB PROTECCIÓOT¡CNI., AL SECTORCAMí DE L'ARBOg
ct06t243.

4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIóENTRE L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDÉSI
L'rNSTrrUT CATALA DEL SÓL PER A L'EXECUCTÓ| FTNAN9AMENTDE
DIVERSES OBRES D'URBANITZACIÓ, PART DE LES OÚEIS SÓN
|MPUTABLESAL SUBSECTORB DEL SECTORS-r CAMÍ DE L'ARBO9, DEL
TERMEMUNICIPALDE BANYERESDEL PENEDÉScrozroso.
5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BANYERESDEL PENEDÉSI L'ACA RELATIUA LA CLAUSURADE LES EDAR
DE SAIFORESI SANT MIQUELAL MUNICIPIDE BANYERESDEL PENEDÉS
c/08/098.

6. APROVAR, SI S'ESCAU, LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA
PARCIALURBANISTICDEL SECTORS.78, PRESENTATPER BAU NOSTRUM
SL cloelrso.
7. APROVAC¡Ó,SI S'ESCAU,DEL CONVENIURBANISTICENTRENAPLUNSL I
L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDÉSPER A DESENVOLUPARUN
NOU SECTORD'ACTIVITATECONÓM|CAEN ELS TERRENYSDE "LA PLANA
D'EN MORGADES'' I PER A LA SUBROGACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÉS EN ELS DRETS I OBLIGACIONS DELS
CONTRACTES SUBSCRITS ENTRE NAPLUM SL I ELS DIFERENTS
PROFESIONALSQUE HAN PARTICIPATEN L'ELABORACIÓDEL POUM
ct08t137.

8. APROVACIÓ,SI S'ESCAU, INICIAL DE LA CREACIÓ DEL CONSORCIDE
GOVERNTERRITORIALDE SALUT DEL BAIX PENEDÉSc/08/0e6,
9. APROVAR EL COMPROMiSD'EXECUTARLES OBRES D'AMPLIACIó OC
L'ESCOLABRESSOLMUNICIPALEN CAS DE REBRE LA SUBVENCIÓDEL
DEPARTAMENTD'EDUCACIÓPER CREACIÓI CONSOLIDACIÓDE NOVES
PLACESPER A INFANTSDE 0 A 3 ANYS ctort327.
IO. APROVAR,SI S'ESCAU,MODIFICAREL RÉGIMDE SESSIONSDE LA JUNTA
DE GOVERNLOCAL c/08/r36.
11. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUTDE BANYERESDEL PENEDÉS2OO8I2O1I
CCIOEIOZE.
12.APROVAR,SI S'ESCAU, RATIFICARLA RESOLUCIÓDE L'ALCALDIA DE
DATA 7 DE MAIG DE 2008, QUE APROVA LA INTERPOSICIÓDE RECURS
CONTENC¡ÓSIOTVIIT.IISTRATIU
CONTRA LA RESOLUCIÓDE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE COORDINACIÓFINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS,
DEL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA, PER LA NEGATIVA DE
DE L'IBI, ANYS 2OO4A 2007,NO
COMPENSARLES QUOTESBON¡FICADES
- 43711BANYERESOel peHeOES - NIF P43O2OOOG
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PERCEBUDESPER AQUEST AJUNTAMENTI NO ABONADESPER ACESA
ct08t078.

DE CRÉDF 2/08 DEL
13. APROVACIÓ,SIS'ESCAU,INICIALDE LA MODIFICACIÓ
PRESSUPOSTDE L'EXERCICI2008 H/00/0s5.
DE LA ORDENA¡¡9^
14. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,INICIALDE LA MODIFICAC¡Ó
MUNICIPALDE POLICIAI BON GOVERN,OBJECTEDE LA MODIFICAGIO:
DEROGACIÓPARCIAL ctosrtu.
15. APROVAR, SI S'ESCAU, LA DELEGACIÓ DE LES ACTUACIONS DE
DECLARACIÓI LIQUIDACIÓOEVIruT L'AGÉNC|A CATALANA DE L'AIGUA
DE LES QUOTESCORRESPONENTS
AL CANON DE L'AIGUA A FAVOR DE
LA DIPUTACIÓDE TARRAGONAHIOAIOZZ.
16. APROVAR LA MODIFICACIÓDE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
PER A L'EXERCICI2008H/08/087.
17. APROVAR, SI S'ESCAU, L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AMB
ACTIVITATPRIVADA,SOL.LICITADAPER FUNCIONARIDE L'AJUNTAMENT
DE BANYERESDEL PENEDÉScrcsn42.
18. APROVACIÓ,SIS'ESCAU,DE LA MOCIÓPERSOL.LICITARAL MINISTERIDE
FOMENTI A AUCAT MESURESDE PROTECCIÓSONORAAL PAS DE LA AP.
7 PELTERMEMUNICIPALDE BANYERESDEL PENEDÉSCIoEITSI.
19.APROVACIO,SI S'ESCAU,DE LA MOCIODE SUPORTA LA CANDIDATURA
DELS CASTELLS COM A PATRIMONI CULTURAL ¡ IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT,DE LA UNESCOcrosnzo.
20. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL
CORRELLENGUA2OO8 COM A INSTRUMENT REIVINDICATIUDE LA
SOCIETATA FAVOR DE LA PLENA NORMALITZAC¡ÓDE L'ÚS SOCIAL DE
LLENGUAARREU DELS TERRITORISDE PARLA CATALANA I A FAVOR DE
LA SEVA UNITAT ctolt123.
2I. DESPATXD'OFICI.
22. PRECSI PREGUNTES.

1.- APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIADE 13 DE
MARQDE 2008 c/oo/067.
No es realitzenintervencionsper part del Srs/es regidors/es.
Acteseguitel Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,quedantla mateixaaprovadaper
unanimitat.
2.. APROVAR, SI S'ESCAU, INICIALMENTLA MODIFICACIOPUNTUAL DE LES
NORMESSUBSIDIARIESDE PLANEJAMENTEN LA PARCEL.LAD'EQUIPAMENT
- 43711BANYERESDEL PENEDES- NIF P4302000G
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púeulcDELsuBsEcroRB DELsEcroR s-l cAMíDEL'ARBoectotrzss.
Vist el projectede modificaciópuntualde NormesSubsidiáriesde PlanejamentUrbanístic
públicdel SubsetorB del SectorS-1 camí de I'Arbog,
que afectaa la parcel'lad'equipament
promoguta instánciade l'lnstitutCatalá del Sól de la DireccióGenerald'Habitatgede la
Generalitat
de Catalunya.
L'ámbit en el que es centra la presentmodificaciópuntual de les NNSS de Banyeresdel
Penedésté una superfíciesde 2.370m2 i una forma rectangular.
Donafront a tres carrers,
dos rodatsde7 i 12 metresd'amplada,i un carrerde vianantsde 5 metresd'amplada.
La presentmodificaciópuntualde NNSS es redactaa I'emparadel convenisignat entre el
Departamentd'Habitatgei I'Ajuntamentde Banyeresdel Penedésque té per objectela
de 32 habitatgesdotacionalspúblicen régimde lloguerperjovesi gentgran.
construcció
Atesa la memóriajustificativa
d'aquestamodificaciópuntualque constaal projectetécnicde
la modificació.
Atés que es consideraconvenientper a I'interéspúblic la regulari2acióurbanísticade
l'esmentadazona del municipique es proposaen aquestamodificació,les quals no es van
poderteniren compteen la darrerarevisióefectuadad'aquestplanejament.
Havent examinat l'expedientde redacció de la Modificaciópuntual de les Normes
Subsidiáriesde Banyeresdel Penedés,presentatpel técnicA12 ArquitectesSCP.
Vist I'informedel técnicurbanistamunicipalde 3 d'abrilde 2008, que incloula següent
esmena "En la esmentada modificació s'haurá d'incloure la modificació, tanmateix, del
parámetre d'ocupació atés que, en I'illa d'equipamentsque es preveu I'actuació s'ha
d'emplagar també el pavelló poliesportiu -teatre municipal que, segons instruccionsde
l'Ajuntamenfpassa a ser del tipus PAV-2, Ia qual cosa fa que es requereixien conjuntper
l'illa (habitatgesdotacio¡s$+pavello)una ocupaciótotal del75%oper comptesdel 50% que
preveu el Pla Parciald'Ordenaciódel subsectorB delSecforS-l "Camíde I'Arbog".
Es proposaal Ple de la CorporacióI'adopciódels acordssegüents:
PRIMER.-Aprovarinicialmentel projectede modificaciópuntualde NormesSubsidiáries
de
PlanejamentUrbanísticque afecta a la parcel'lad'equipamentpúblic del SubsetorB del
SectorS-1 camí de I'Arbog,promoguta instánciade l'lnstitutCataládel Sól de la Direcció
que I'lnstitutCatalá
Generald'Habitatgede la Generalitatde Catalunya,amb el condicionant
del Sól modifiquiel parámetred'ocupaciótotal,passantde 75%oper comptesdel 50% que
preveuel Pla Parciald'Ordenació
delsubsectorB del SectorS-1 "Camíde I'Arbog.
SEGON.-Sotmetre'la informaciópúblicapel terminid'un mes, mitjangantanuncial Butlletí
Oficialde la Provínciade Tarragona,al DOGCi en un dels diarisde més circulacióde la
província,per tal que qualsevolque ho vulguipuguiexaminar-lo
i deduir,durantel termini
esmentat,les al'legacionsque considerioportunes.Aquestapartates portaráa terme una
vegadaI'INCASOLhagimodificatel parámetred'ocupació.
TERCER.-Concediraudiénciaper un terminid'un mes a tots els Ajuntaments
limítrofsper
tal que puguin examinarI'expedienti tinguin també la possibilitatde presentarles
Tanmateixcomunicar-ho
als organismesoficials
al'legacionsque considerinconvenients.
- 43711BANYERESOel pe¡¡EOES - NIF P43O2OO0G
PlagaAjuntament,6 - Teléfon671350 -Fax67'1228- E-maitaj.banyeres@altanet.org

@
,/\

<KD

coDtExP. NUM.DOC
ct08t122

04

PAG.
5t45

\v/

Ajuntamentde Banyeresdel Penedés
(Tanagona)

afectatsper tal que ¡nforminper raó de llurscompeténcies.
QUART.-SuspendreI'atorgamentde llicénciesde parcel'lacióde terrenys,d'edificació,de
d'instal'lacionso ampliació
reforma,rehabilitacióo enderrocamentde construccions,
d'activitatso usos concrets,en f'ámbítmotiude la modificacióidentíficatgráficamenten la
documentació
técnica.
lntervencions:
Sr. Menéndez: es lamenta que aquesta modificacióarribi amb un any de retard, s'ha
perdut el temps perqué aquesta modificaciója estava projectadafa un any. El anterior
equípde governja havia projectataquestamodificació,el Pavellóanavaen un altre lloc i
tot aixó es podia haver fet en setembre.Tot el que s'está fent es podria haver fet fa 8
mesos. Manifestaque estan d'acord peró lamentenels 8 mesos de retard.Manifestala
falta total de voluntatpolíticaen un tema de necessitatsocial,cultural,esportivai lúdica,
perósobretot social.A més,la tramitacióamb exposicióal públici audiénciaals Municipis
limítrofsdemoraráencaramés aquestprojecte.Per últimdeclaralógicque el PAV2torni al
sectormotiude debat,que es el lloclógici natural.
Sr. Alcalde: declara que la demora és per arreglar desajustes,estem tractant la
perédespréses tractaráel convenique va en relació.
modificacióde NormesSubsidiáríes,
Sr. Inglada:manifestaque I'administració
Públicava lentaperóes així,son modificacíons
pas a pas, es va projectarun
que s'haviende fer i s'han fet. Les coses s'aconsegue¡xen
pavellómolt petit.El retardde la modificacióde les normeses produeixperquéel conveni
dels32 habitatges
s'hamillorat.
que constienactaque el Sr. Alcaldeno deixatornde réplica.
Sr Avelino: sol.licita
Acte seguitel Sr. Alcaldeproposaque es passia votacíó,quedantla mateixaaprovadaper
unanimitat.

3.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓDEL CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENTDE MED¡AMBIENT I HABITATGEI L'AJUNTAMENTDE BANYERES
DEL PENEDES PER A LA CONSTRUCGIÓD'HABITATGES DOTACIONALSAMB
PROTECCTÓ
OflCnl, AL SECTORCAMíDE L'ARBOQcroerzao.
Atesa la voluntatde I'equipde govern,relativaa modificarel conveniobjectede la present
propostad'alcaldiai la del Departamentde Medi Ambient i Habitatge,de data 29 de
setembrede 2006..
Atés I'acord de Ple de 13 de marg de 2008 referenta aprovar I'autoritzacióper a la
modificaciódel convenisignaten data 29 de setembrede 2006
Atés I'art 137 de la ConstitucióEspanyolaque estableixque "E/ Estado se organiza
tenitorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas gue se
constituyan lodas estasentidadesgozan de autonomíapara la gestiónde sus respectrVos
intereses".
Atés l'art. 140 de la mateíxanormafonamental,"La Constitucióngarantizala autonamíade
- 43711BANYERESOet perueOES- NIF P43O20OOG
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los municiprbs.Esfos gozarán de personalidadjurídica plena". En connexió amb I'art. 11
de la Llei Reguladora
de les Basesdel RégimLocal7/1985de 2 d'abril,que estableixque
el municipi té personalitatjurídica i plena capacitat per el complimentde les seves
finalitats,que atorga als mateixoscapacitatper obligar i obligar-seen seu de relacions
jurídiquesbilaterals.
Vist que arribata I'acordsobreels extremsde la modificació,el Sr. Alcaldede I'Ajuntament
de Banyeresdel Penedés,en data 15 d'abrilde 2008 va signarla modificaciódel present
conveni.
Vistque en el propiconvenis'exigeixla ratificació
de l'órganPlenari.
Pertot aixó,es proposaal Ple I'adopció
delssegüentsacords:
PRIMER.-Ratificarla modificaciódel conveni entre el Departamentde Medi Ambient i
Habitatgei I'Ajuntamentde Banyeres del Penedés per a la construcciód'Habitatges
dotacionalsamb proteccióoficial,al sector Camí de I'Arboq,de data 29 de setembrede
2006.
SEGON.-Notificarel presentacorda la DireccióGenerald'Habitatge.
Intervencions:
Sr Menéndez:lamentala demorad'un any per modificarel conveni,un convenibo que va
aconseguirel anteriorequip de govern.Declaraque una altre necessitatbásicasociali
prioritárias'ha demoratvoluntáriament1 any més. Manifestaque han tingutque aguantar
un any de insinuacions
en torn a aquestconveni,com si I'actualgovernhaguésfet el gran
negocide la negociació,i resultaque res de res, aixó sí, paper.
Sr Alcalde:declaraque el Sr. Menéndezno s'hallegitel conveni,i que si el Sr. Menéndez
estácontentamb el convenisignatamb el anteriorequipde govern,ell ho estámés.No es
el mateix fer una donació del terreny que fer una cessió del dret de superfície,aixó
quedaráper Banyeres.
Sr. Menéndez:declaraque la cessióes per 90 anys,molt de temps.
Sr. Alcalde: manifestaque altresalcaldeshan fet cessióde superfíciei no donació.El 5%
del lClO son moltsdinersi en el anteriorconveníno constava.Acaballegintl'apartatque
estableixla possibilitatque I'Ajuntamentté d'escollircom rep els locals.Declaraque si el
I'equipde govern.
Sr. Menéndezestáorgullósimaginin-se
Sr. Menéndez:manifestaque el 5o/odel lClO no milloratant com es diu el conveni,no és
un importtant elevati que la part del convenique regulaI'entregadel localqueda redactat
de la mateixamaneraque estavaabansde la modificació.
Sr. Alcalde: li replicaal Sr. Menéndezque I'Ajuntamentde Banyeresno és com el de
Reuso Vendrell,que aquestsdinersson moltsdinersi que facturesde 200€en dinars,son
moltsdiners.
Un cop discutidala presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6
- 43711BANYERESOel pef.¡eOES- NIF P43O2OOOG
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vots a favordels grupsCIU i ICV i 5 abstencions
del grup PSC,quedaaprovadala present
proposta.
4.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS I
L'TNSTTTUT
CATALA DEL SÓL pER A L'EXECUCTÓ| FTNAN9AMENTDE DTVERSES
OBRES D'URBANITZACIí, PART DE LES QUALS SÓN IMPUTABLES AL
suBsEcroR B DEL SECTORS-r CAMí DE L'ARBOg, DEL TERMEMUNICIPALDE
BANYERESDEL PENEDÉSc/07/090.
Atés I'art 137 de la ConstitucióEspanyolaque estableixque "E/ Estado se organiza
tenitorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas gue se
constituyan.Todas estasentidadesgozan de autonomíapara la gestiónde sus respecfivos
intereses".
Atés I'art.140 de la mateixanormafonamental,"La Constitucióngarantizala autonomíade
los municipios.Esfos gozarán de personalidadjurídica plena". En connexió amb I'art. 11
de la LleiReguladora
de les Basesdel RégimLocal7/1985de 2 d'abril,que estableixque
el municipi té personalitatjurídica i plena capacitat per el complimentde les seves
finalitats,que atorga als mateixoscapacitatper obligar i obligar-seen seu de relacions
jurídiquesbilaterals.
Atesa per tant, la capacitatde celebrarconvenisinteradminsitratius,
segonsla legislacióde
RégimLocal.
Atesa la voluntat de L'INCASOLi I'Ajuntamentde Banyeresdel Penedés, relativa a
part de les quals són
convenirI'execuciói finangament
de diversesobresd'urbanització,
imputablesal SubsectorB del SectorS-1 del Camí de l'Arbog,del Terme municipalde
Banyeresdel Penedés.
Atés que el dia 24 d'abrilde 2008 l'Alcaldede I'Ajuntamentde Banyeresdel Penedés,Sr.
JosepMariaAbrili Palaciosi el Directorde L'INCASOL,
Sr MiquelBonillai Ruiz,van signar
elconvenimotiude proposta.
Atés que la cláusulanovenadel conveniestableixque la validesadels pactes,per contenir
competénciesdel Ple, s'ha de sotmetrea la ratificacióde l'órganplenaride I'Ajuntamentde
Banyeresdel Penedés.
Pertot I'anterior,
es proposaal Ple,I'adopciódelssegüentsacords:
PRIMER.-Ratificarel conveni de col.laboracióentre I'Ajuntamentde Banyeresdel
Penedés i l'lnstitut Catalá del só|, per a I'execuciói finangamentde diverses obres
partde les qualssón imputables
d'urbanització,
al SubsectorB del SectorS-1 del Camíde
I'Arbog,del Termemunicipalde Banyeresdel Penedés,signatel dia24 d'abrilde 2008.
SEGON.-Notificarel presentacorda l'lnstitutCataládel Só1.
Intervencions:
Sr. Menéndez:replicaal Sr. Alcaldeel temade les factures,declarala sevatransparéncia
- NIFP4302000G
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totali que s'hade cenyira I'ordredel dia.Protesta,a més,que s'hade tenirdreta réplica.
Sr. Menéndez: referental punt que es objecte de debat, declara que s'ha signat un
conveni sense que consti a I'expedientinforme del técnic. Declaraque si el criteri de
I'actualgovern és que els beneficiarisde les milloresurbanístiqueshan de ser partícips
d'aquestesmillores.Preguntaque perqué no es requereixa I'INCASOLper a que
construeixiel que hagi de construir,tot aixó, insisteixen,sense informetécnic, pregunta
¿no és una "chapuza"aixó?.
Sr. Alcalde: preguntasinó estan d'acordde que I'INCASOLdoni vint i tres milionsde
pessetes.
Sr. Santalla:intervéper dir que el convenino estableixon aniráel pou i el dipósit.
Sr. Suárez:sol'licital'explicaciódelvot, el Sr. Alcaldefa cas omís.
Un cop discutidala presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, queda aprovadala
presentproposta.
5.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DEL CONVENIENTREL'AJUNTAMENTDE BANYERES
DEL PENEDÉSI L'ACA RELATIUA LA CLAUSURA DE LES EDAR DE SAIFORESI
SANT MIQUELAL MUNICIPIDE BANYERESDEL PENEDÉScIooIosa.
Atés que l'art 137 de la ConstitucióEspanyolai 1 de la Llei Reguladorade les Basesdel
que els Municipisgaudeixend'autonomia
per
RégimLocal711985
de 2 d'abril,estableixen
propis
gestionar
interessos.
a
els seus
Atés que I'art140 de la Constitució
Espanyolai l'art 11 de la Llei Reguladora
de les Bases
jurldicai
que el Municipité personalitat
de
2
del RégimLocal711985
d'abril,estableixen
plenacapacitatper al complimentde les sevesfinalitats,i que per tant tenen capacitatper
obligar-sei obligara travésde la institucióde la contractació.
Atés l'art 191.1del TRLMRLCa|212003de 28 d'abrilque estableix"L'Administració
de la
Generalitati e/s ens locals poden establir convenis o consorcis sobre seryeis locals o
assumpfes d'interés comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assrsfénciai cooperació
económica,técnicaiadministrativa"en aquestmateixsentitl'art 57 de la LRBRL7/1985de
2 d'abril.
Vístala col'laboracióprestadaper I'AgenciaCatalanade I'Aigua(ACA)per a portara terme
la clausurade les EDAR de Saiforesi de Sant Miquel al Municipide Banyeresdel
Penedés.
Atés que la Junta de Govern Local de data 30 d'abrilde 2008 va aprovarel present
conveni,establinetperó,la necessitatde ratificacióde I'organplenari.
Per tot aixó es proposaal Ple, I'adopciódels següentsacords:
PRIMER.-RatificarI'aprovaciódel convenientre I'Ajuntamentde Banyeresdel Penedési
I'ACAque s'adjuntacon annex 1 relatiua clausurade les EDAR de Saiforesi de Sant
- 43711BANYERESDEL PENEDES- NIF P4302OOOG
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Miquelal Municipide Banyeresdel Penedés,aprovatper Juntade GovernLocalen data
30 d'abrilde 2008.
SEGON.-Notificarel presentacorda I'ACA.
TERCER.-Facultara I'Alcaldeper a la signaturadel conveni.
ANNEXI
COL'LABORACñPENE LA PROMOCIÓ,
A<CCUCIÓ' MANTENIMENTD'OBRES
Actuació:

Clausurade les EDARde Safforesi de SantMiquelal municipide Banyeresdel
Penedés

Pressupostobra:
Finangamentmáxim ACA:
Admin istració Actuant:
Aportacióde terrenys:
Manteniment:

294.243,00
€ (VA inclós)
294.243,00
€ (tVAinclós)
Ajuntamentde Banyeresdel Penedés
Ajuntamentde Banyeresdel Penedés
Ajuntamentde Banyeresdel Penedés

Parts inte¡yinents:

Agéncia Catalana de I'Aigua
Ajuntament de Banyeres del Penedés

Municipis:

Banyeresdel Penedés

D'una pañ, el senyor Manuel Hernández i Caneras, Director de l'Agéncia Catalana de l'Aigua, empresa pública adscita
al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (en endavant ACA), amb dom¡c¡li social a
Barcelona,caner Provenga 204-208, 08036 i NIF Q-0801031-F,actuant en el seu nom i representació,de conformitat
amb el que estableixenfaücle 11.11 del Decret Legislatiu3/2003, de 4 de novembre,pel qual s'aprova el Text Refós
de la Legislació en matéia d'Aigües de Catalunya (en endavant TRLAC).
De l'altra, el ll.lm. Sr. Josep Ma. Abríl i Palacios,Alcalde-Presidentde I'Ajuntamentde Banyeres del Penedés(en
endavant, lAjuntament), amb domicili social a Banyeres del Penedés, Plaga de I'Ajuntament, 6 (Cod¡ Postal 43711), ¡
NIF P-4302000-Gactuant en la representacióque li atribueix I'art¡cle21 de la Llei 7/1985,de 2 d'abril, Reguladorade
/es Eases de Régim Local,modificat per la Lle¡57/2003, de 16 de desembre, de mesuresper a la modemiaació del
govem local.
Ambdues parfs es reconeixen la capacitat legal necessária per a la formalització del present conveni de promoció,
execució i manteniment de les obres de "Clausura de les EDAR de Saifores i de Sant Miquel al municipi de Banyeres
del Penedés",i en la representacióen qué actuen,

Etcpositlu:
l.
Que I'AgénciaCatalanade I'Aigua,creadaper la Llei 2il98, de 31 de desembre,de mesuresadministratives,
fsca/s i d'adaptacióa I'euro,té atribuitdesles funcionsrelativesa la programació,la promoció,I'aprovació,I'execució,i
I'explotacióde /es obres hidráuliquesde competénciade la Generalitatde Catalunyaen vi¡tut del Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre,pel qual s'aprovael Text refós de la legislacióen matéria d'a¡güesde Catalunya(en
endavantTRLAC).
ll.
Que e/s municipistenenatibuides per la Lleí 7/85,de 2 d'abril,de Easesde Rég¡mLocal i pel DecrctLegislatiu
2/2003,de 24 de maig, pelqual s'aprovael Text refósde la Llei municipalide régimlocal de Catalunyala competéncia
de subministramentd'aigua.
lll. QueI'AgénciaCatalanade l'Aigua estáa punt de finalitzarl'execucióde /es obres dels "Col'lectorsen alta peral
per tramsde gravetati
sanejament
de Banyeresdel Penedés".
Aguesfscol.lectorsconstende dosramals,conformats
trams d'impulsiómitjangantfres esfaclonsde bombament,que condueixenles aigües resídualsdel municipi fins a
|EDAR del slstemade sanejamentSantaOliva-Vendrell.Un cop aguestscol.lectorsestiguinfinalitzatsdeixaranfora de
servei/es depuradoresde Seiforesi SantMiquel,al TMde Banyeresdel Penedés.
lV. Quee/s trebailsa executarinclouen,en essénc,a,la clausuradefinitivade les depuradoresd'aigüesresidualsde
Selforesi Sant Miquel, amb la conecta evacuacióde les aigüescontingudesen e/s seus elementsi basses i e/
tractamentespecíftcdels resrdusque en el momentde I'aturadaes trob¡nen el seu interior.Així mateixs'haurande
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poftar a termetots els treballsnecessansper evitar posteriorsernlssionsde gasosi líquids nocius,molestosi perillosos.
Tambés'inclourál'ananjamentdel camíd'accésactualfinsa I'estacióde bombament
EBl situadaal costatde rEDAR
en l'ámbitdel projectede col'leclorsesmentafsen el punt lll del presentexpositiu.
de SanfM¡quel,executada
V. Queés d'interésde I'Ajuntamentexecutarles obresconesponentsal projecte"Clausurade les EDARde Saffores
i de Sant Miquelal municipide Banyeresdel Penedés".Tanmateix,és dfnterés de I'ACAcol.laboraren el finangament
d'aquestaactuació.
Vl. Que ambduespafts han convingutles condicionsen que s'efectuará,en termesde col.laboració,I'execuciói
mantenimentde les obres conesponentsal projecte esmentati, per tal de deixar constánciadels aards presos,
formalitzenel presentconveni,préviamentaprovat pel Ple de la corporació,segons constaen les cedificacionsdels
al presentdocument.
conesponents
acordsque s'annexen

Clausulat:
Primera.-Objectedel conveni
per la determinació
Es objectedel presentconvenit'establimentdel marc de col'laboracióentreles entitatsinteruinents
de les condicionsen que es duran a terme els treballs previs, la redacció dels documenfsfécnics, l'execució i
manten¡mentde les obres conesponentsa la "Clausurade les EDARde Safforesi de Sant Miquel al municipide
Banyeres
esümatde 294.243,00
€ (lVA inclós).
del Penedés",
ambun pressupost
delstenenys
Seoona.-Disposició
L'Ajuntaments'encanegaráde I'obtenciódels tenenys necessansper a I'execucióde /es oóres del projecte objecte
d'aquest conveni. Tanmateix,i atés que I'ACA ha executat una paft de la instal.lacióeléctrica de I'estacióde
bombamentEB1 annexadaa I'edificide bufadorsde (EDARde Sant Miquelen l'ámbitde les obresdels collecfors,
I'Ajuntamentes comprometa cedir a I'ACA, sensecánecs, els tenenys ocupatsper I'esmentatedifici mésuna franja
d'un metre al voltantdel mateix,així com un caml de cinc metresd'ampladaper pemetre I'accésdes de I'EB1 fins a
I'edificide bufadorsde I'actualdepuradora.
Tercera.-Execució
Una vegadacomplimentatsfofs e/s trámits adminisfratiusnecessaris,l'Ajuntament,actuanten nom propi, promourái
executaráels treballsmitjangantla tram¡taciódelsexpedientsde contractac¡óde les obresi server.snecessarisi instará,
a/s drgans competentsde qualsevolAdministraciópttblica, et lliuramentde les autoritzacionsadministrativesque
resultinnecessdn'es.
L'Ajuntamentcomunicaráa I'ACAI'adjudicaciódelstreballsen els terminisestable¡tsen la cláusulasetenadel present
convenii, en fof cas, sempreabansde la finalitzacióde I'anualitatesfabrerfaa la programac¡óde rACA.
Qua¡ta.-Finangament
L'apoñacióeconóm¡ca
un importmáximde 294.243,00
de I'ACArepresentará
€ (lVA inclós).
Aquestaapoftaciómáximade |ACA quedaráreduidaper I'aplicaciódel coef¡cientde baixa que resultide I'adjudicació
de lesobres.
Qualsevullamodificaciódel contracteper a I'execuciódels treballsrcquerirál'aprovacióexplíc¡tai pndviade I'ACA,fins í
tot quanla modificacióno suposiincrementde pressupost.
Cinquena.Calendari
L'Ajuntamentjustificaráa I'ACAla totalitatde la despesarealitzadamitjangantIa presentaciód'un ceftíficatacrcd¡tat¡u
de la seva lnteruenció,ce¡tificatque haurá de ser presentatal llarg de l'anualitatprevistaper I'ACA, i sempreamb
anterioritata la finalitzaciód'aquesta.
L'ACA iniciará els trámitsnecessanspel lliuramentde la quantitatmáxima establertaen la cláusulaquarta un cop
rebudala documentaciórequeridaen el presentdocument.
Sisena.-Anualitats
L'aportacióeconómicade I'ACAes distribuirásegons/es següenfsanualitats:
(lVA inclós)
2008: 100.000,00€
2009: 194.243,0É(lVA inclós)
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/esdespesesrelativesa I'actuacióqueno s'acreditin
degudamentdinsel període@nesponenta
L'ACAno assumirá
l'anualitzacióestableftaen aquestconveni.
justificaciódinsel terminiestable¡t,s'entendrá
perextingitel convenillevatquehi hagi,dins
Davantla mancad'aquesta
el mateixtermini,justifrcacióraonadaper paft de l'Ajuntament.En aquest supósit,I'ACApodráacceptarlajustificaciói
quepuguinderivar-se.
mantenirel conven¡amb les novescondicionsd'anualiEació
Aquesta anualitzacióserámotiu del conesponentajust en funció de la guantitatresultantuna vegadaconegudala
baixad'adjudicació,ajustque serádegudamentcomunicata I'Ajuntament.
Setena.-Condicionsde tramitació
L'Ajuntamentrespectará/es següentscondicions:
o
.
t
.
c
.
.

ComunicarI'adjudicacióde /es obresi f¡mpoñ resultantde la mateixaen un terminino supeior a un mes des
de Ia sevaformalitz,ació.
Sol.licitara I'ACA I'autoritzacíótécnica de qualsevullamodificaciócontractualque pugui esdevenirdurant
I'execucióde /es oóres.
I'acabamentdelstreballsi la sevadatade recepc¡óen un term¡n¡no superiora un mesdesde la
Comunicar
sevaformalihació.
Trametreel projectecompletd'obra acabadaamb el qual qued¡perfectamentdefinidaI'obra executada,en
supoftpaperídigital.
Posara disposícíóde l'Agéncia fofes /es ce¡tifícacions,relacions valondes, informes de la direcció dels
relat¡vaa I'execucióde les mateixesquanaquestaaixího solliciti.
treballsi qualsevulla
altradocumentació
Juntamentamb la tramesade la danera ce¡tíficació,fer ll¡uramenta I'ACA de l'Acta de Recepcióde les
Obres,que reflectiráIIur estati adequacióal projecteaprovatvigent.
Fer constar de forma visible als rétols ¡nformat¡usd'aguesfa actuació, i qualsevolaftre med¡ informatiu
relacionat amb ella, el senyal de Ia Generalitatde Catalunyajuntament amb la següent inscripció:
'Generalitatde Catalunya.Depaftamentde MedíAmbienti Habitatge.AgénciaCatalanade l'Aigua.F¡nanga
(o cofinanga,
en el seucas)aquestaactuació".

- Titulaitat i manteniment.
Vu¡ten+.
si n'hi hagués,de les
I despesesde manten¡ment,
L'Ajuntament
s'obligaa assum¡r,
al seucánec,fofes/es operacions
instal.lacionsclausuradesi a fer el millor ús pel seu aprof¡tamentmáxim, senseque, en cap cas, aquestesact¡vitats
puguin suposarun obstacleen I'exerc¡cide les competénciesde control i administraciódel Domini Públic Hidráulic
própiesde I'ACAcom a AdministracióHidráulica.
Novena.-Comissóde Seguiment
L'ACAi l'Ajuntamentpodrandesignar,respectivament,un rcprcsentantper Ia const¡tuc¡óde la Comissióde Seguiment,
designacióque será comunicadaa I'altrapad dins el terminid'un mes des de la signaturadel conveni.Aquesta
Comissióserál'encanegadade resoldree/s dubfes d'interpretaciódel convenii de la resoluciódels problemesque
puguin plantejar-sedurantl'execucióde e/s obres.
Desena.-Vigénciai extinciódel conveni
El presentconven¡restarávigentdesde la data de la sevasignaturafins a la totalliquidacióde lesobligacionsgue seh
derivenen els termesprevisfosal clausulatdel mateix.
No obstantakó, el convenis'extingiráde maneraanticipadaperalgunade /es següentscauses.'
o
.
o
c

Mutuacord de les pañs,prévia avaluacióde la Comissióde Seguimentde tesconseqüénciesdeivades d'aquest
acord.
Denegacióde qualsevullallicéncia o autoritzacióque sigui preceptivaper a I'execucióde les obres o per
I'establimentde les instal.lacionstrcloses al projecteobjected'aquestconveni.
La introduccióinjustificadade desviacionstécniqueso económiquesen el projecteaprovatdurantI'execucióde les
obres.
L'aplicaciódiferenta l'assenyaladadelsfonsllíurats.

Onzena.-Jurisdicció
El presentconvenité naturalesaadministrativa,sofmefenf-se/es parfs als órgans de I'ordrejurisdiccionalcontenciós
administratiuen casde controvéNasobrela sevaapl¡cac¡ó.

Intervencions:
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Sr. Menéndez:declaraque sempre ha existit la voluntatde recuperaraquestazona, les
no eren sostenibles.
depuradores
Declaraque ara s'emplagaran
equipaments
ique no és
passa la riera. Adverteixde les responsabilitats
per
perqué
un bon lloc
equipaments
de
de posar-hiequipaments
en el lloc de pas d'una riera.La voluntatés bona
I'Ajuntament
peró no ho és I'emplagament
del equipaments.
La majorpart de les despesessón per al
camí d'accés a través de la riera a la nova estació de bombeigi els de la obligatória
restauraciómediambiental.
Sr. Alcalde: replicaal Sr. Menéndezque la seva prioritatera la Font Gran i que és vagi a
veurecom está la font gran desprésde vint anys. Declaraque I'equipactualté un proyecte
per a la FontGran.
Sr. lnglada:explicaque la principalraó per treureles depuradores
no és per la situacióde
les mateixessinó perquéno depuren.L'equipde governvol recuperarla flora i la fauna de
la zona, hi ha un espai que no pot quedarabandonat,volen una zona de pícnici per
emplagarfestes.Amb aquestconvenies recuperaaquestespai,a més, está aprovatper
I'ACAi no hi ha cap problema.
Sr. Menéndez:declaraque es van mantenirreunionsamb responsablesde rieresi que no
es veiafactibleposar-hiequipaments.
Sr. Alcalde: manifestaque al fer la campanyaelectoral,els velns es queixavende la
pudori brutíciad'aquestazona de les depuradores
i al mes de juliolja estavennegociant
amb I'ACA,ara donen294.000€ per buidarles bassesi per emplagar-hizona
de picnic.
Un cop discutidala presentproposta,el Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, queda aprovadala
presentproposta.
OEI TEXT REFÓSDEL PLA PARCIAL
6.. APROVAR,SI S'ESCAU,LA VERIFICAC¡Ó
URBANISTICDEL SECTORS-7B,PRESENTATPER BAU NOSTRUMSL c/08/r30.
El Ple a la sessió que va tenir lloc el dia 1 de desembrede 2005 va aprovar
provisionalment
el Pla Parcial Urbanísticdel Sector S-78 en el terme municipalde
privadapromogutper Bau-Nostrum
pla parciald0iniciativa
Penedés,
Banyeresdel
SL.
Realitzadala tramesa a la ComissióTerritoriald'Urbanismede Tarragonaper la seva
aprovaciódefinitiva,aquestaen sessióde I de novembrede 2007 va acordarsuspendre
I'aprovaciódefinitivafins que mitjangantun text refós s'incorporessinuna relació de
prescripcions.
En data 13 de febrer de 2008 (RE 675) Bau NostrumSL va presentarla refosa de Pla
Parcial.
Atés que la ComissióTerritoriald'Urbanismede Tarragonava acordarque el Text Refós,
que incorporésles prescripcionsfixadeshavia d'ésserverificatper l'órganque ha atorgat
provisional.
l'aprovació
Atés I'informedel Técnic Urbanista,de data 7 de marg de 2008, que estableixque
"Analitzadala documentació aportada sbbserya gue sha donat complimenta fofs els
requisitsesfaó/erfsper la Comissó Tenitorial d'Urbanismeen el seu acord de data I de
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novembre de 2007, amb I'excepció de que manca signar per paft dels promofors e/s
capítol de compromiEos".
Vist que els promotorshan signatels compromisos.
Vist el que disposal'article76 en relacióamb I'article96 del DecretLegislatiu1/2005,de
26 de juliol,Text refósde la Lleid'urbanisme.
D'acordamb la disposicióaddicionalnovenade la Llei 812007
, de 28 de maig,del só|,que
de basesde régimlocal,
modificaI'article22.2 c) de la Llei711985,
de 2 d'abril,reguladora
provisional
l'órgancompetentper a I'aprovació
del Pla Parcialés el Ple municipal.
Pertot aixóes proposaal Ple,I'adopciódelssegüentsacords:
PRIMER.-Aprovar verificar el Text Refós del Pla Parcial Urbanísticdel Sector S-78,
presentatper Bau NostrumSL.
SEGON.- Trametre el Text Refós del Pla Parcial esmentat a la Comissió Territorial
d'Urbanisme
de Tarragonaperquéprocedeixi,
si s'escau,a la sevaaprovaciódefinitiva.
TERCER.-Notificaraquestacorda Bau NostrumSL.
per partdel Srs/esregidors/es.
No es realitzenintervencions
Acte seguitel Sr. Alcaldeproposaque es passia votació,quedantla mateixaaprovadaper
unanimitat.
7.. APROVACIÓ,SI S'ESCAU,DEL CONVENIURBANISTICENTRE NAPLUN SL I
UN NOU
L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL PENEDESPER A DESENVOLUPAR
SECTOR D'ACTIVITAT ECONÓTUICIEN ELS TERRENYS DE 'LA PLANA D'EN
MORGADES''I PER A LA SUBROGACIÓDE L'AJUNTAMENTDE BANYERESDEL
SUBSCRITSENTRE
PENEDÉSEN ELS DRETSIOBLIGACIONSDELSCONTRACTES
NAPLUM SL I ELS DIFERENTSPROFESIONALSQUE HAN PARTICIPAT EN
L'ELABORACIÓDEL POUMc/08/137.
L'any 2005 NapfunSL va manifestara f'Ajuntamentde Banyeresdel Penedésla seva
disposiciói interésper desenvoluparun nou sectord'activitateconómicaen els terrenysde
"La Planad'en Morgades"situatsal nordde I'AutopistaA-7,entrela instal'lació
d'Enagas
SA i la carreteraTP-2125.
Per a desenvoluparl'anterior,NaplunSL va presentaruna propostaper a la redacciódel
Pla d'Ordenació
Urbanística
Municipal(POUM),la qual va ser aprovadaper acorddel Ple
de l'Ajuntament
en sessióde data 15 de setembrede 2005.
Naplunva encarregarI'execuciódels treballsde redacciódel POUM, assumintal seu
cárrecels honorarisi despesesderivadesde I'execuciód'aqueststreballs,produint-seper
tant,I'elaboració
d'un POUMa iniciativaprivada.
per l'órganplenari,per acorddel mateix
No obstantla seva aprovacióiniciali provisional
plenaride 2l de setembrede 2007 i fruit del interésdel nou equipde governsorgitde les
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