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Ajuntament de Banyeres del Penedès
(Tarragona)

ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 30 DE MAIG DE 2009.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el dia 30 de maig
de 2009 a les 12:30 hores, sota la Presidència del Regidor de més edat, Sr. Salvador Solé i
Alegret, 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. Ida Pilar Josefa Berdusan Farre,
Sra. Núria Figueras Tuset,
Sr. Lluís Inglada Jané,
Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
Sr. Josep Maria Abril i Palacios,
Sr. Jorge Santalla Montes
Sr. Avelino Menéndez Suárez,
Sr. Luís F. Suárez López
la Sra. Sonia Andrés Ramirez.

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

ORDRE DEL DIA
1. ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA DE BANYERES DEL PENEDÈS PER RENUNCIA
DEL SR. JOSEP MARIA ABRIL I PALACIOS C/09/080.

1. ELECCIÓ DE L’ALCALDE/ESSA DE BANYERES DEL PENEDÈS PER RENUNCIA
DEL SR. JOSEP MARIA ABRIL I PALACIOS C/09/080.
En data 25 de maig de 2009, amb RE 2498, l’Alcalde Sr. Josep Maria Abril i Palacios va fer
entrega de escrit de renuncia com Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que no
com a Regidor.
En aplicació de l’art 40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, s’ha procedit a
convocar el Ple per prendre coneixement de la renuncia com Alcalde el Sr. Josep Maria Abril i
Palacios que no com a Regidor.
Atès l’art 40.5 de Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, es procedirà a portar a
terme la designació d’alcalde/essa, segons el règim jurídic regulat a la Llei Orgànica del Règim
Electoral General 5/1985.
Atès l’art 198 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General 5/1985 de 19 de juny.
Per tot això, es proposa al Ple:
PRIMER.- Procedir a la elecció de Alcalde/essa de Banyeres del Penedès.
SEGON.- Proclamació i pressa de possessió de l’Alcalde/essa de Banyeres del Penedès.
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Sr. Solé: sol·licita al Secretari que procedeixi a explicar el procediment que seguirem per a
l’elecció d’alcalde/essa.
El secretari- interventor de la corporació de conformitat amb allò que estableix l’art. 36,2 del
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, dona compte de l’estat de tresoreria, al
qual acompanyen els certificats dels extractes bancaris que consten en el corresponent
expedient, i que a continuació es resumeix de la forma següent:
Ajuntament de Banyeres del Penedès.- 759.184,47€.
Organisme Autònom Fundació Josep Cañas.- 309.825,54€.
Societat Municipal.- Promocions i Serveis Municipals Banyeres del Penedès SLM.- 8.572,93€.
Tanmateix, es dóna compte de l’Inventari de Béns de la Corporació, dels seus Organismes
Autònoms i de les Societats Mercantils de capital íntegrament municipal.
El Secretari dóna lectura dels art 40.5 ROF, 198 i 196 de la LOREG:
Art 40.5 ROF
Vacante la Alcaldía por renuncia de su titular, fallecimiento o Sentencia firme, la sesión
extraordinaria para la elección de un nuevo Alcalde se celebrará, con los requisitos
establecidos en la legislación electoral, dentro de los diez días siguientes a la aceptación de
la renuncia por el Pleno, al momento del fallecimiento o a la notificación de la Sentencia,
según los casos.
Art 198 LOREG
En los supuestos distintos a los previstos en los artículos 197 y 197 bis, la vacante en la
Alcaldía se resuelve conforme a lo previsto en el artículo 196, considerándose a estos efectos
que encabeza la lista en que figuraba el Alcalde el siguiente de la misma, a no ser que renuncie
a la candidatura.
Art 196 LOREG
En la misma sesión de constitución de la Corporación se procede a la elección de Alcalde, de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
a) Pueden ser candidatos todos los Concejales que encabecen sus correspondientes listas.
b) Si alguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos de los Concejales es proclamado
electo.
c) Si ninguno de ellos obtiene dicha mayoría es proclamado Alcalde el Concejal que encabece
la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente Municipio.
En caso de empate se resolverá por sorteo.
En los Municipios comprendidos entre 100 y 250 habitantes pueden ser candidatos a Alcalde
todos los Concejales; si alguno de los candidatos obtiene la mayoría absoluta de los votos de
los Concejales es proclamado electo; si ninguno obtuviese dicha mayoría será proclamado
Alcalde el Concejal que hubiere obtenido más votos populares en las elecciones de
Concejales.
El Secretari exposa que els candidats a l’Alcaldia, segons les dades de les darreres eleccions
Municipals de maig de 2007 son:
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a. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya- El Sr. Avelino Menéndes Suárez.
b. Pel Partit Convergència i Unió- La Sra. Núria Figueras Tuset.
c. Pel Partit Iniciativa per Catalunya Verds- El Sr. Josep Maria Abril i Palacios,
que a la vista de la seva renuncia i en aplicació de l’art 198 de la LOREG,
passa a encapçalar la llista el grup ICV el següent de la mateixa, el Sr. Lluis
Inglada i Jané.
El President de la sessió formula als candidats la següent pregunta:
•

Sr Avelino Menéndes Suárez presenteu la vostra candidatura a l’Alcaldia de Banyeres
del Penedès?
Contesta que sí.

•

Sra. Núria Figueras Tuset presenteu la vostra candidatura a l’Alcaldia de Banyeres del
Penedès?
Contesta que sí.

•

Sra. Lluis Inglada i Jané presenteu la vostra candidatura a l’Alcaldia de Banyeres del
Penedès?
Contesta que renuncia perquè així s’havia pactat amb CiU per aconseguir tres
objectius, el rebuig al CIM, acabar amb el bipartidisme i retirar el POUM.

El Sr. President: Presentades les candidatures, es proclama candidats a Alcalde/essa els caps
de llista següents:
a. Sr. Avelino Menéndez Suarez
b. Sra. Núria Figueras Tuset
El Secretari procedeix a que s’efectuï la votació, mitjançant alçament de la ma:
a. Vots a favor del Sr. Avelino Menendez Suarez
b. Vots a favor de la Sra. Núria Figueras Tuset
Finalitzada la votació, per part de la presidència, assistida pel Secretari municipal, és procedeix
a l’escrutin, el qual dóna el següent resultat:
CANDIDATS

Sr. Avelino Menendez Suarez
Sra. Núria Figueras Tuset

VOTS OBTINGUTS
En lletra

En números

Cinc

5

Sis

6

Sr. President: A la vista de les votacions, queda proclamada Alcaldessa de Banyeres del
Penedès, la Sra. Núria Figueras Tuset del partit polític Convergència i Unió en assolir la majoria
absoluta necessària per a la seva designació i que el Secretari procedeixi a formular
l’acceptació del càrrec i el jurament o promesa del càrrec.
El Secretari procedeix a formular la següent pregunta:
Sra Núria Figueras Tuset ¿accepteu el càrrec de Alcaldessa de Banyeres del Penedès?
Sí accepto
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Sr. Núria Figueras Tuset ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec d’Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès amb lleialtat
al Rei, i guardar i fer guardar l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució, com norma
fonamental de l’Estat?
Per imperatiu legal ho prometo.
El Secretari: Amb aquesta declaració de voluntat preneu possessió del càrrec i quedeu
investida Alcaldessa de Banyeres del Penedès, amb totes les facultats, drets i obligacions que
un confereix l’Ordenament Jurídic.
Sra. Alcaldessa: Gràcies al Sr. Josep Maria Abril i Palacios i a la oposició.
La Sra. Núria Figueras Tuset pren possessió del càrrec i procedeix a presidir la sessió del Ple.
La Sra. Alcaldessa pren la paraula.
Sra. Alcalessa: Sr. Inglada vol justificar el vot?
Sr. Ingalda: contesta que ja ho ha fet.
Dóna la paraula al Sr. Menéndez.
Sr. Menéndez: enhorabona. Fa dos anys que es varen constituir els Ajuntaments i hem estat a
la seva disposició. Recordem que son la força política més votada. El Sr. Abril ha dit que volien
comprar-lo, jo ho hagués denunciat. El Síndic de Greuges mai havia actuat per les seves
conductes.
Amb vostès, Boscos ha sortit mes car i amb menys serveis, a l’Escola ja varem iniciar les
obres, però no hi ha hagut inauguració, ja varem signar el conveni per la portada de l’aigua de
l’Ebre.
Sra. Alcaldessa: Sr. Avelino, que no ha après res en dos anys? No estem en un Ple ordinari,
nomes ha de justificar el vot.
Sr. Menéndez: els 32 habitatges dotacionals estan parats, entrega amb dos anys de retard les
vivendes de protecció oficial, el POUM està parat, en parc infantils s’ha gastat 3.000 euros del
18.000 euros, la B2, primer era industrial, desprès residencial i ara mercat municipal.
Els hi hem deixat l’Ajuntament amb diners i han desaparegut, els 480.000 euros per vivendes
de protecció oficial estan parats, dels quatre pisos que donava la Cooperativa, ara nomes seran
tres.
Li desitjo sort i estem a la seva disposició.
Sra. Alcaldessa: exposa textualment:
Avui es celebra una festa a Banyeres,la festa de la Democràcia. També és la primera vegada
que dos partits, fruit del seu acord en unes eleccions municipals, fan un relleu en l’Alcaldia, d’un
cap de llista a un altre. I també, per primera vegada a la història del nostre municipi, una dona,
té l’honor d’accedir a aquest anomenat “càrrec” que jo més aviat considero i desitjo que sigui
una “dolça càrrega” com el nom de la primera escultura que el nostre fill il·lustre, Josep Cañas,
va fer a Mèxic.
Això que sigui una dona en els temps actuals ja no hauria de ser notícia, però a Banyeres sí,
per tant, només voldria fer un esment o un petit homenatge a totes les dones que han tingut
alguna representació en les moltes entitats del nostre municipi, ja que en això sí que hi ha
hagut i hi ha una gran participació femenina. També a totes les regidores de l’Ajuntament en
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temps de la democràcia, ja que abans era impensable que alguna pogués accedir-hi. I també
als homes que han apostat per nosaltres, les dones, perquè el que jo sempre he pensat és que
no hi ha d’haver diferències, i que junts, homes i dones, hem de resoldre tots els nostres
problemes i conflictes.
També voldria fer esment que aquest relleu comportarà que a Les Masies de Sant Miquel, per
primera vegada a la seva història, tinguin una Alcaldessa de Barri, en la persona de na Joana
Fernández Coll. Enhorabona igualment per aquest nomenament.
Voldria doncs agrair el suport, en primer lloc, del meu marit en Joan i els meus fills i la resta de
la meva família. També a tots els regidors de Convergència i Unió, als militants i simpatitzants
del nostre partit, als caps comarcals, provincials i nacionals. I, sobretot, al partit d’Iniciativa per
Catalunya de Banyeres del Penedès, ja que sense els seus vots de confiança vers la meva
persona, res d’això no hagués estat possible.
Agafo el relleu d’aquesta alcaldia tan estimada per mi, en un moment complicat. Vint-i-dos anys
esperant el nostre partit aquesta alcaldia del municipi de Banyeres i s’aconsegueix, en un
moment molt delicat, de crisi econòmica i de retruc social, on la gent no té feina i cada cop les
famílies tenen més dificultats per poder tirar endavant. Per això aquest any, l’equip de govern
del que formo part, hem pres les mesures pertinents de congelació de taxes i d’impostos, així
com els sous dels càrrecs electes.
També us vull transmetre la meva il·lusió i capacitat de treball, que crec que ja he demostrat
com a Regidora, i em comprometo a escoltar-vos a tots i totes i junts trobar una solució als
problemes col·lectius que tenim, tan com a comunitat, com personals, i que poden afectar a
qualsevol veí del nostre municipi. Per tant, farem el que calgui perquè encara que no tinguem
les aportacions econòmiques d’altres exercicis, posar-hi tot l’entusiasme i imaginació per poder
arribar a donar tots els serveis que oferim des de l’Ajuntament.
Per tot això, sempre em podreu trobar a l’Ajuntament, al carrer, i en la multitud d’actes que
organitza l’Ajuntament o les Entitats Culturals, Esportives, i de Veïns, ja que afortunadament
tenim un municipi viu i ple d’activitats, i, per tant intentaré que aquest Ajuntament continuï
també sent molt proper a tothom, tal i com ens havíem marcat des de l’inici, tot l’equip de
govern. L’única diferència que podreu trobar és, en els càrrecs de tinent d’alcalde i d’alcalde,
que passem a ocupar el José M. Abril i jo mateixa, però les Regidories que ja portàvem abans
quedaran igual: el José M. Abril estarà al front de Cultura i Joventut i jo continuaré portant
Educació, Benestar Social i família, Sanitat i Immigració. La responsabilitat de les altres
Regidories queda igual.
Em comprometo a defensar el nostre municipi, de qualsevol amenaça d’agressió exterior que
ens afecti i a lluitar pel Territori, sobre la implantació de plans agressius, com ara el CIM,
perquè escoltin les opinions de les persones que hi vivim i per tant ens tinguin en comte.
També us vull indicar que aquests dos anys que he estat a l’equip de govern a l’Ajuntament
com a tinent d’alcalde, m’han servit de gran ajuda i preparació per aquesta nova etapa que ara
emprenem tots dos grups de relleu d’alcaldia, per tant, crec que ha estat una bona escola per
afrontar aquest nou repte que avui comença.
Ja sé que sona una utopia, però voldria ser l’Alcaldessa de tots i totes les persones que vivim
en aquest municipi.
Bé, per acabar, convidar-vos a una copa de cava a la plaça de l’Ajuntament al davant del
nostre local que han preparat els meus companys de grup. Volia dir-vos que encara que estem
en època de crisi econòmica, han fet l’esforç de preparar amb molt de “carinyo” aquesta
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senzilla celebració, que jo els hi agraeixo i com us he dit, hi esteu tots convidats amb motiu de
mà estesa a tots el regidors i quan dic tots, són tots i totes sense cap restricció.
Moltes gràcies.
Visca Banyeres del Penedès i visca Catalunya.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 12:55 hores, donant fe de
tot allò, jo el Secretari que certifico.
Banyeres del Penedès, 30 de maig de 2009.

Núria Figueras Tuset
Alcaldessa de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès

Joan Manel Ferrera
Secretari
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