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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈ S 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 12:00 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 Sr. José María Acosta Fajardo,  
2 Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farre,  
3 Sra. Núria Figueras Tuset,  
4 Sr. Lluís Inglada Jané,  
5 Sra. Conxita Ribosa Cocinero,  
6 Sr. Salvador Solé Alegret,  
7 Sr. Jorge Santalla Montes 
8 Sr. Avelino Menéndez Suárez,  
9 Sr. Luís F. Suárez López  
10 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. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DEL SR. JOSEP  MARIA ABRIL I 
PALACIOS COM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE L PENEDÈS 
C/09/080. 

 
 
 

1. PRENDRE CONEIXEMENT DE LA RENUNCIA DEL SR. JOSEP  MARIA ABRIL I 
PALACIOS COM ALCALDE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DE L PENEDÈS 
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. 
 
El text del qual es reprodueix a continuació: 
 
D. Josep Maria Abril i Palacios, Alcalde d’aquest Ajuntament comunica els següents fets, en 
virtut dels articles 196 i 198 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral 
General, i 40 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, 
 

EXPOSA 

 
Que en el mes de maig de 2007 es van celebrar les eleccions municipals, a les que anava 
formant part com a cap de la llista del Grup Polític ICV – EUIA – EPM. 
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Que el Grup Polític al que pertanyia va obtenir dos (2) Regidors, que juntament amb els quatre 
(4) Regidors del Grup de CiU, van donar la majoria absoluta per a poder ser designat com a 
Alcalde.  

 
Que va prendre possessió del càrrec d’Alcalde i de Regidor el dia 16 de juny de 2007, després 
de complir amb les obligacions imposades per la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del 
Règim Electoral General, després d’haver estat presentades les diferents candidatures, com 
cap de Grup Polític i havent estat elegit en votació realitzada pels Regidors de l’Ajuntament.  
 
Que fruit del pacte que es va signar amb Convergència i Unió, aquesta Alcaldia havia de ser 
compartida els dos primer anys per la meva persona i els dos següents per la cap de llista del 
Grup Polític de CiU. 
Que per això manifesta la seva decisió de renunciar al càrrec d’ Alcalde que ocupa en 
l’Ajuntament de Banyeres del Penedès des del 16 de juny de 2007, sense renunciar per ell a la 
seva condició de Regidor. 
 
Por tot això, 

SOL·LICITO 
 

Que es prengui coneixement de la meva renuncia al càrrec d’Alcalde, que ostento en aquests 
moments en l’ Ajuntament de Banyeres del Penedès pel Ple. 
 
 
Rebuda la renuncia de l’Alcalde es donarà compte al Ple de l’Ajuntament per prendre 
coneixement de la renuncia. El Ple de la Corporació haurà d’adoptar acord de coneixement 
dintre dels deu dies següents a la presentació de la renuncia, atès l’art 40.4 del ROF 2568/1986 
de 28 de novembre.  
 
Acte seguit es procedirà a cobrir la vacant en la forma establerta per la legislació de règim 
electoral. 
 
Atès l’informe del Secretari. 
 
Per tot això, es sol·licita al Ple: 
 
PRIMER.- Que el Ple prengui coneixement de la renuncia del Sr. Josep Maria Abril i Palacios 
com Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès, que no com a Regidor de la mateixa 
Corporació. 
 
SEGON.- Que es procedeixi a cobrir la vacant en la forma establerta per la legislació de règim 
electoral. 
 
TERCER.- Notificar el present acord al Sr. Josep Maria Abril i Palacios. 
 
Intervencions 
 
Sr. Alcalde: vaig prendre possessió del càrrec amb l’adhesiu de “No fem el CIM” i acabo amb 
ell. És el millor per la nostra qualitat de vida encara que acabi venint per imposició de la 
Generalitat de Catalunya, hem d’intentar salvar el territori. 
Gràcies al grup CiU pel recolzament que m’han donat i per la seva confiança. 
Varem formar un grup per trencar el bipartidisme. Creiem que la feina ha estat bona però ha de 
continuar. 
Durant dos anys s’han fet moltes coses com l’ampliació de l’Escola Mare de Déu del Priorat,  
Escola Bressol, aportar un metge, arreglar la piscina, arreglar el gimnàs, editar el llibre de 
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Banyeres, s’ha executat la carretera de Llorenç a l’Arboç, Boscos es un barri més, creació de la 
Guàrdia Municipal, adquisició de Cal Fontanillas per part de la Fundació Josep Cañas, 
augmentar el personal de manteniment, pujada de sous que eren ridículs, muntar el rocòdrom, 
muntar el local de joves, constituir el Cos de Voluntaris de Protecció Civil de Banyeres, 
reformular el POUM amb dos forces polítiques, crear el mercat dels diumenges, clausura de les 
depuradores i un llarg etcètera. 
 
Cal dir que cada decisió d’aquest Alcalde s’ha pres amb el major consens. 
Ser Alcalde és molt difícil, la política es la “continuació de la guerra sense armes”. 
Fins i tot m’han intentat comprar perquè segueixi sent Alcalde. 
Es difícil ser bona persona i ser polític i per això si em torno a presentar com Alcalde m’ho 
pensaré molt. 
 
Tu em condemnes a marxar i jo et condemno a quedar-te. 
 
Gràcies per la vostra confiança, visca Banyeres i visca Catalunya. 
 
 
  
Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 12:15 hores, donant fe de 
tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 30 de maig de 2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Abril i Palacios      Joan Manel Ferrera 
Alcalde de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès   Secretari 


