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A  la  Sala  de  Plens  de  la  Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 19:00 hores del dia 
4  d’abril  de  2017,  es  reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de  l’alcalde,  Sr.  Amadeu  Benach  i 
Miquel,  amb  l’assistència  del 
secretari–interventor-tresorer,  Sr.  José 
Félix  Velasco  Martínez,  i  la  resta  de 
membres anotats  al  marge,  a  l’objecte 
de celebrar la sessió extraordinària, que 
ha estat convocada per al dia d’avui en 
legal  forma,  amb distribució  de l’Ordre 
del Dia dels assumptes a tractar i altra 
documentació dels temes a tractar.
Constituint  els reunits nombre suficient 
dels  membres de  dret  que integren  el 
Plenari,  per  celebrar  la  sessió,  en 
primera  convocatòria,  el  president  la 
declara oberta, 

SESSIÓ PLENÂRIA EXTRAORDINÂRIA CELEBRADA EL DIA 4 D’ABRIL  DE 2017 - PLN/2017/3- Pàg. 1/19



Abans de procedir al tractament de l’ordre del dia, l’alcalde dóna la  benvinguda, quan 
són les 19:00 hores del dia 4 d’abril  de 2017, a la sessió extraordinària del Ple de 
l’Ajuntament, núm. PLN/2017/3 

Nota explicativa fora de l’acta del  ple: Davant la especificitat  dels punts del  ple, el 
secretari ha oficialitzat l’audio versió CD i s’ha procedit a fer el resum pels diferents 
debats, sent a partir d’aquest ple quan es complirà en el futur el contingut de l’acord 
“Proposta d’acord del grup PDeCAT d’anul·lació, si s’escau, del protocol de transcripció 
de les actes.- Exp. 382/2017”.

A continuació es passen a tractar els assumptes inclosos en el següent
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1. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP PDeCAT D’ANUL·LACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 
PROTOCOL  D’ACCÉS  A  LA  INFORMACIÓ  PER  PART  DE  TOTS  ELS 
REGIDORS.- EXP. 381/2017

Obert  el  punt,  l’alcalde  dóna  la  paraula  al  secretari-interventor-tresorer,  que  dóna 
lectura a la corresponent proposta d’acord resolutiva, que és del tenor literal següent:

Primer: Anul·lar, si s’escau, i deixar sense efectes el Protocol d’accés a la informació  
per part dels càrrecs electes aprovat en sessió plenària de data 17 de novembre de 
2016. 



Segon: Habilitar, de forma immediata, accés telemàtic als regidors de l’oposició, prèvia 
acreditació  amb  certificat  digital,  mitjançant  la  plataforma  Gestiona  als  registres 
d’entrada i sortida així com a la resta de documentació a la qual tinguin dret d’accés 
per la seva condició de regidors. 

Tercer.- Donar compte al  Síndic de Greuges i  a l’Oficina Antifrau de Catalunya de 
l’anul·lació, si s’escau, d’aquest protocol, en referència al seu requeriment de data 3 de 
novembre de 2016, RE-3982. 

Quart.- Dur  a  terme,  si  s’escau,  les  publicacions  corresponents  al  BOP  i  tauler 
d’anuncis de la Corporació. 

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch Bea fa lectura de la part expositiva de la proposta:

Essent  coneixedors que l’Ajuntament  de Banyeres disposa de recursos informàtics 
suficients  per  tal  que  els  regidors  de  la  oposició  puguin  fer  les  consultes  de  la 
documentació a la qual tinguin dret d’accés per la seva condició de regidors, de forma 
remota o telemàtica, considerem arcaic que a dia d’avui s’hagi de fer, encara, de forma 
presencial. 

Atesa l’entrada en vigor de les lleis 39/2015 de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques i  40/2015 del  Regim Jurídic del  Sector Públic.  Ambdues 
d’aplicació des d’Octubre de 2016 i que determinen, entre d’altres aspectes, que totes 
les  comunicacions  i  relacions  amb  les  administracions  han  de  ser  digitals  i  amb 
signatura electrònica, i per tant telemàtiques.

Atès que aquest Ajuntament en data 17 de novembre de 2016 en sessió plenària va 
aprovar un Protocol per tal de regular la forma d’accés dels regidors a la documentació 
a la que tenen dret d’accedir per la seva condició, i que va ser aprovat per unanimitat 
amb el  benentès de que de forma imminent  es faria  el  necessari  perquè aquesta 
consulta es pogués fer telemàticament des de la seu electrònica o bé des de l’aplicació 
Gestiona.

Atès que ha transcorregut un termini que entenem més que suficient per tal de poder 
habilitar aquesta possibilitat sense que s’hagi dut a terme. La qual cosa obliga a fer 
aquestes consultes de forma presencial  dins dels horaris d’oficina de l’ajuntament, 
cosa inviable per a molts regidors per les seves condicions laborals. 

Entenem per tant que el sistema de funcionament actual per tal de facilitar l’accés a la 
informació als regidors de la oposició va en contra de les directrius que fixen les lleis 
39 i 40 esmentades anteriorment. 
(Fi de la lectura de la part expositiva de la proposta)



És per tot això, que es proposen aquets acords en aquest ple per tal de que aquest 
protocol sigui deixat sense efecte i s’habilitin els mitjans necessaris per tal de que els 
regidors puguin tenir dret a entrar de forma telemàtica als registres d’entrada i sortida.
En els punts tercer i quart ens hem basat en la mateixa dinàmica que es va fer sevir a 
l’hora  d’aprovar  aquest  protocol,  del  qual  es  va  donar  coneixement  al  Síndic  de 
Greuges i a l’Oficina Antifrau de Catalunya, per tant entenem que si ara s’anul·la aquet 
protocol també caldria donar coneixement als mateixos òrgans i de la mateixa manera 
que  es  va  publicar  en  el  taulell  d’anuncis  i  en  el  BOP  també  caldria,  si  escau 
anul·lar-lo, que es faci el mateix procediment que es va fer per constituir.

Sra. Anna Ordóñez Rivero: Creiem que es va apostar pel Gestiona, el qual te moltes 
possibilitats, i s’ha de treure el màxim rendiment possible per així poder conciliar la 
vida familiar i professional.

Sr. Amadeu Benach i Miquel: Abans de continuar vull exposar el següent.
Fa 9 mesos vaig assumir amb il·lusió la responsabilitat de l’Alcaldia.
Una  cosa  és  la  inexperiència,  altre  el  joc  polític  i  altre  el  numero  d’entrebancs 
incomprensibles que s’està posant des de l’oposició a la tasca diària. 
Amb el pas de tres secretaris i un número infinit de temes pendents, és bo per l’interès  
general  anul·lar  dos  protocols  de  funcionament  intern  que volien  donar  més seguretat 
jurídica i transparència?
Només  com exemple,  informar  que  s’ha  treballat  i  s’estan  tramitant  els  següents 
temes:

- 14 modificacions del Poum.
- Nou organigrama municipal
- Nova formació de Gestiona .
- Problemàtica boscos (amb més reunions).
- Pla Parcial Esteve. 
- Canvi de la gestió del Mercat.
- Registre d’entitats sense afany de lucre.
- Neteja dependències
- Expedient cal Fontanilles.
- Pressupostos i compte general de la Mancominitat.
- Usos del Puet. 

Entre altes temes com:

- Control de serveis i la seva contractació.
- Patrimoni Municipal del sol. (PMS)
- Contractació tècnics municipals.
- Tema de la Cantera i l’Abocament de residus i denuncia a la fiscalia.
- Tema de les línies elèctriques  i el pas per Saifores.

Entre d’altres temes a més del dia a dia.
Des d’aquest equip de govern i l’alcaldia demano la següent reflexió:
Existeix responsabilitat dels polítics en aquest tipus d’acords, que avui s’adopten? 
El  futur  ROM  servirà  per  consensuar  la  norma  actual  sobre  organització  interna, 
transparència, el control de l’equip de govern, i la tasca diària d’oficines. 
Reitero que porto  9 mesos com alcalde i  que ja  vàrem manifestar  en  un altre  ple,  la 
voluntat d’aquest equip de govern de continuar i acabar el ROM, que el passat equip de 



govern va aturar després de la sortida de la secretària, i del que no es va fer realitat durant 
la seva legislatura de 8 anys. 
Ara tot son presses.
D’avant d’aquestes reflexions cal la màxima comprensió i generositat de tots, perquè els 11 
regidors  emprenguem  un  nou  camí  per  millorar  el  funcionament  municipal  amb 
coresponsabilitat, eficàcia i transparència. 
Un bon inici  d’aquest punt d’inflexió serien les futures reunions per aprovar el  futur 
ROM.

Dit tot això, passaré a llegir el que opinem d’aquest punt.

No  estem  d’acord  que  vosaltres  marqueu  els  tempos,  sabent  la  dificultat  de 
l’administració i dels permisos que es requereixen. Perquè el ciutadà ho pugui veure, 
en l’actualitat s’està donant tota la informació d’entrades a traves d’un ordinador situat 
en aquesta mateixa sala, i exclusiu per els regidors en l’oposició. El curiós de tot plegat 
és que regidors a la  oposició, varen ser  conjuntament  amb nosaltres el  promotors 
d’aquest sistema. I l’esmentat sistema el va aprovar tot el Ple. El curiós és que alguns 
regidors de l’oposició no hagin vingut a mirar cap entrada des de la primera setmana 
de novembre del 2016. Això ens demostra una deixadesa per part d’ells i que en mes 
de 4 mesos no hagin mirat caps dels tres regidors del PSC cap entrada. Això ens pot 
demostrar l’interès a treballar pel poble. Nosaltres no acceptarem aquesta proposta, ja 
que estem i  seguim interessats,  i  així   ho  vàrem manifestar,  en  tirar  endavant  el 
Protocol del ROM i en el manifestat en l’acta del 17 de novembre del 2016. Igualment 
trobem no justificat fer un ple extraordinari avui, i a les portes del proper ple ordinari del 
dia  20 d’aquest  mateix  mes,  comportant  tot  això  una despesa  de 200€,  per  cada 
regidor  a  l’oposició,  més  unes  hores  de  feina  i  paperassa  per  els  treballadors. 
Resumint. Votarem en contra. 

L’alcalde pregunta si tots estan d’acord i es sotmet a votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 11

A favor: 6 dels quals 3 corresponen al grup PDeCAT i 3 corresponen al grup PSC.

En contra: 5 dels quals 4 corresponen al grup BNY i 1 correspon al grup ICV.

Abstencions: Cap

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.

2. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP PDeCAT D’ANUL·LACIÓ, SI S’ESCAU, DEL 
PROTOCOL DE TRANSCRIPCIÓ DE LES ACTES.- EXP. 382/2017



Obert  el  punt,  l’alcalde  dóna  la  paraula  al  secretari-interventor-tresorer,  que  dóna 
lectura a la corresponent proposta d’acord resolutiva, que és del tenor literal següent:

Primer.- Anul·lar, si s’escau, i deixar sense efectes el  Protocol de transcripció de les 
actes aprovat en sessió plenària de data 17 de novembre de 2016. 

Segon.- Aprovar que la transcripció literal de les actes dels Plens, malgrat puguin anar 
acompanyades per  les gravacions en  àudio,  siguin  íntegres  amb la  possibilitat  de 
poder resumir els debats i l’apartat de precs i preguntes. 

Tercer.- Habilitar els mitjans necessaris perquè es faci una única gravació oficial, tant 
pel que fa a àudio com el vídeo, de les sessions del Ple sempre supervisades pel 
secretari  municipal  que  serà  qui  vetllarà  perquè  si  es  publiquen  es  faci  de  forma 
integra al  web municipal i  amb el  logotip sobreescrit  de l’Ajuntament de Banyeres. 
Donant  fe,  en tot  moment,  de  que el  vídeo  publicat  conté  la  totalitat  de  la  sessió 
plenària sense cap mena de manipulació o omissió.

Quart.- Prohibir  de  forma  immediata  qualsevol  altre  tipus  de  gravació  dels  plens, 
donant  la  opció  a  qui  hi  estigui  interessat  a  obtenir-ne  una  còpia  ho  pugui  fer 
mitjançant descàrrega del web municipal de la gravació original feta per l’Ajuntament.

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch Bea fa lectura de la part expositiva de la proposta:

En el Ple del passat dia 17 de novembre de 2016 es va aprovar un Protocol per a la 
transcripció  de les actes en el  qual  es proposava que les actes dels  Plens fossin 
transcrites en paper únicament amb el contingut de cada proposta i reflectint el sentit 
de les votacions emeses, ometent la transcripció literal de tot el debat i les explicacions 
de vot així com de tot l’apartat de control de la sessió plenària que es du a terme en 
l’apartat de precs i preguntes. 

Una  proposta  que es va sotmetre  a  aprovació  amb la  justificació  de que la  resta 
d’apartats  omesos  romandrien  en  la  gravació  d’àudio  que  acompanyaria  l’acta 
transcrita “parcialment” en paper. 

Aquesta proposta va ser aprovada amb l’afegitó de que també serien incorporades a la 
transcripció  en  paper  de  les  actes,  les  explicacions  de  vot  que els  partits  vulguin 
manifestar, i facilitessin per escrit a secretaria .

Posteriorment hem pogut observar que aquesta operativa acordada en aquest Protocol 
no s’ha respectat tal com va ser aprovada perquè en la transcripció de les actes hem 
pogut  apreciar  que si  be  s’ha suprimit  la  totalitat  de  precs  i  preguntes i  totes les 
intervencions dels portaveus de la oposició que no eren pròpiament la seva explicació 



de vot. Hem pogut constatar que si que hi apareixen moltes intervencions de l’alcalde i 
que no eren pas explicacions de vot. 

Atès que, com ja vam manifestar en el darrer Ple, tenim seriosos dubtes de que aquest 
protocol sigui d’aplicació pel fet de que no se n’ha fet cap publicació en butlletí oficial.

Tanmateix des de l’inici del mandat actual, hem pogut ser testimonis de que un partit 
polític que es troba actualment al govern, ha monopolitzat les gravacions en vídeo de 
les sessions del Ple, preocupant-se molt de que apareguin publicades a les xarxes 
socials amb el logotip del seu partit abans de que es puguin publicar al web municipal. 
Un fet que entenem prou reprovable, i  que diu ben poc en favor de la voluntat de 
servei  d’aquesta  formació  que prioritza  la  imatge de partit  abans de la  imatge del 
poble.

Atesa la no oficialitat  d’aquesta gravació en vídeo i la possibilitat de que pugui ser 
manipulada, per no gaudir de les garanties d’autenticitat que un acte de la rellevància 
dels Plens Municipals requereix, i amb el greuge que això podria suposar de cara a la 
informació facilitada a la població.   
(Fi de la lectura de la part expositiva de la proposta)

És per tot això que sol·licitem en el ple que s’aprovin aquestes propostes, és a dir,  
anul·lar  el  protocol,  aprovar  que  les  actes  es  facin  transcrites  en  paper  amb  la 
possibilitat  de  poder  resumir  els  debats  per  a  que  no  acabin  sent  eterns  i  inclús 
l’apartat de precs i preguntes, i habilitar els mitjans necessaris per a que es faci una 
única gravació en vídeo i àudio oficial, que serà la que es penjarà a la pàgina web, i 
que qui la vulgui fer servir pugui fer servir la unica gravació que hi hagi oficial. Per tant, 
no  permetre  que  es  faci  cap  altre  gravació  dels  plens  que  no  sigui  la  propia  de 
l’Ajuntament. I aquesta és la proposta que sometem a votació. 

Sra.  Anna  Ordóñez  Rivero:  Fins  al  moment  no  s’ha  dut  a  terme  el  protocol  de 
transcripció que es va aprovar, per la qual cosa estem d’acord amb la seva anul·lació, i  
en el cas, que es faci un altre protocol i sigui consensuat, votarem a favor, sempre i 
quan  es  porti  a  terme.  “Y  con  los  argumentos  y  mentiras  que  has  expuesto 
anteriormente nos ratificamos en lo expuesto”.

Sr. Lluis Inglada: Tal com veiem nosaltres aquesta moció, la solució no passa per “ara 
aprovo,  ara  deixo  sense  efecte  el  dit”,  i  anul·lem  l’aprovat,  “perquè  tal  com  es 
desenvolupa no m´agrada”. No se si alguns de nosaltres, i m´incloc, ens pensem que 
un Ple és com una conversa de bar, on “donde dije digo, digo Diego”, i ens quedem 
tant amples. 
Una proposta de Ple i una aprovació per unanimitat és una cosa molt seriosa. 
No serveix ara no m´agrada, és a dir, ara estic al govern, m’agrada, ara no hi estic, no 
m’agrada.
El que serveix és exigir que es compleixi el protocol del punt aprovat. 
Fer-lo complir i punt, aquesta ha de ser la seva exigència com a oposició.
Els temes menors de fer servir les xarxes, es una picaresca que fan o fem servir tots, 
però és quelcom que no afecta ni ha d’afectar el funcionament del Ple. 
Que una persona  exterior  o  d´un altre  partit  vingui  i  gravi,  o  transcrigui  o prengui 



apunts, o un periodista o qualsevol persona que vingui aquí, ens ha de ser indiferent, i  
perque es publiqui abans de penjar l’oficial a la web tampoc passa res. Fa molts anys 
que estem insistint que es gravin els Plens, i si no recordo malament, vostès CIU, eren 
dels que ho demanaven quan estaven a l’oposició. 
Ara que volen, censura? Prohibir gravar Plens? I a això li diuen transparència? Tornar 
a les transcripcions escrites? Quin ridícul tornar enrere. 
Perquè s’ha d’anul·lar un protocol aprovat per unanimitat el passat 17 de novembre? 
S’ho haurien d’haver pensat abans d’aprovar el protocol. Exigir, i no anul·lar és el que 
cal. 

Sr. Amadeu Benach i Miquel: Es molt lamentable escoltar que les gravacions estan 
manipulades. Això és millor deixar-ho en mans dels advocats i presentar una denuncia 
de difamació. A principis  d’aquesta legislatura es va comentar en un Ple la possibilitat 
de gravar amb vídeo el PLE  i poder penjar-ho a les xarxes socials. Tot el Plenari, BNY; 
CIU; PSC ;IVC,  va acceptar aquest acord. Aquest vídeo el venia a gravar una persona 
gratuïtament que després editava durant més de 12 hores per exactament evitar totes 
aquestes acusacions. Aquesta persona si que és cert que es del partit del BNY, però 
un cop editat  el  vídeo el  passava a l’Ajuntament,  cedint  gratuïtament aquest vídeo 
perquè l’Ajuntament pogués fer ús i poder transcriure les actes.

Referent a que surti el logotip del BNY en el vídeo del BNY en la seva web és correcte, 
cada partit  gestiona i ho pot fer en la pàgina WEB.

Referent a les Actes, apostem per alleugerar aquest sistema i tal com va dir ACM en el 
consell comarcal del que tots hi tenim representació, el futur de les actes es la vídeo 
Acta.  I  alleugerar  tal  i  com  vàrem  manifestar  en  el  passat  Ple,  el  malestar  de 
transcriure més de 100 fulles d’acta i tenir que transcriure-les a traves d’uns auriculars. 

Aquest equip de govern votarem en contra de la vostra proposta.

Almenys que quedi tal i com ja vàrem acceptar en el protocol de transcripció de les 
actes  el  passat  mes  de  novembre.  I  només  incorporant  en  l’apartat  de  precs  i 
preguntes, l’enunciat de la pregunta, tal i com vàrem consultar a la subdelegació del 
govern i així ens ho va manifestar. Del contrari caldria fer varis tipus d’actes, una per 
les institucions, i un altre per vosaltres. Per tant, si estem d’acord en deixar l’acta com 
està i només posar en precs i preguntes l’enunciat de la pregunta, nosaltres estaríem 
d’acord, i si es al contrari estaríem en contra.

20:45 a 36:40 Debat entre regidoria de la oposició i Alcaldia sobre la transcripció de les 
actes dels plens.

41:35 al 58:10 Debat entre regidoria i Alcaldia respecte a la privacitat de les gravacions 
del plens.

Després dels debats produïts el  senyor secretari  procedix a llegir  la nova proposta 
resolutiva abans de passar a les votacions.

Sr. José Felix Velasco: 

Primer.- Anul·lar, si s’escau, i deixar sense efectes el  Protocol de transcripció de les 
actes aprovat en sessió plenària de data 17 de novembre de 2016. 



Segon.- Aprovar  que la  transcripció  de les  actes  dels  Plens,  malgrat  puguin  anar 
acompanyades  per  les  gravacions  en  àudio,  siguin  fetes  en  versió  paper  amb  la 
possibilitat de poder indicar l’explicació de vot i a l’apartat de precs i preguntes, només 
constaria l’enunciat.

Tercer.- Habilitar els mitjans necessaris perquè es faci una única gravació oficial, tant 
pel que fa a àudio com el vídeo, de les sessions del Ple sempre supervisades pel 
secretari  municipal  que  serà  qui  vetllarà  perquè  si  es  publiquen  es  faci  de  forma 
integra al  web municipal i  amb el  logotip sobreescrit  de l’Ajuntament de Banyeres. 
Donant  fe,  en tot  moment,  de  que el  vídeo  publicat  conté  la  totalitat  de  la  sessió 
plenària sense cap mena de manipulació o omissió.

Quart.- Indicar i significar que tota aquella persona que vulgui grabar el ple, ho haurà 
de  fer  demanant  sol·licitud  de  manera  prèvia  a  l‘Ajuntament,  la  qual  cosa  s’ha 
d’incloure al futur redactat del ROM. 

L’alcalde pregunta si tots estan d’acord i es sotmet a votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 11

A favor: 10 dels quals 3 corresponen al grup PDeCAT, 3 corresponen al grup PSC, 3 
corresponen al BNY (Sr. Benach, Sr. Roig i Sra. Jané) i 1 correspon al grup ICV.

En contra: Cap

Abstencions: 1 que correspon a la Sra. Berdusan del grup BNY.

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.

L’alcalde passa al següent punt.

3. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP PDeCAT D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 
REPRESA  DELS  TREBALLS  PER  A  LA  REDACCIÓ  DEL  REGLAMENT 
ORGÀNIC MUNICIPAL.- EXP. 383/2017

Obert  el  punt,  l’alcalde  dóna  la  paraula  al  secretari-interventor-tresorer,  que  dóna 
lectura a la corresponent proposta d’acord, que és del tenor literal següent:

Primer: Instar  a  l’actual  govern  municipal  que,  de  forma immediata,  reprengui  els 
treballs iniciats en el mandat anterior i es fixin reunions periòdiques amb es portaveus 
o  representats  dels  grups  polítics  amb  representació  a  l’ajuntament  per  tal  de 
confeccionar un Reglament  Orgànic Municipal  fruit  del  consens de totes les forces 
polítiques en el decurs de l’any actual.



 
INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch Bea fa lectura de la part expositiva de la proposta:

Atès que en el  mandat anterior es van iniciar els  treballs per a la  confecció d’un 
Reglament Orgànic Municipal, i que van ser interromputs en el període de campanya 
electoral municipal, no podent ser represos pel mateix equip de govern per haver-s’hi 
produït un canvi en la seva composició. 

Atès que en el transcurs de gairebé dos anys del mandat actual, l’equip de govern no 
ha volgut reprendre aquells treballs iniciats, i no s’ha fet cap manifestació en aquest 
sentit que faci preveure una represa o una nova iniciativa per tal de dotar al nostre 
Ajuntament d’aquest instrument.

Atès que la inexistència d’aquesta norma reglamentaria en el nostre ajuntament ha 
permès a l’actual govern la confecció de protocols fets a mida, per resoldre temes 
puntuals al seu interès, i fins i tot alterar la freqüència dels Plens sense cap mena de 
consens, simplement per imperatiu. 
(Fi de la lectura de la part expositiva de la proposta)

És per tot això, que proposem al ple allò que ha llegit fa un moment el Sr. Secretari, i  
que es instar al govern per que es reprenguin els treballs iniciats al mandat anterior, o 
bé, si no es reprenen, tornar a iniciar els nous treballs per tenir un Reglament Orgànic 
Municipal a l’Ajuntament de Banyeres. 

Sra. Anna Ordóñez Rivero: S’ha estat parlant des del principi del ROM, creiem que és 
la millor eina de treball que pot tenir un Ajuntament. Es va fer l’intent la legislatura 
passada i va quedar aturat per falta de secretari, vam tenir canvis de secretari i, ara 
per ara, ja tenim a un secretari a temps complert, pel qual creiem important acabar la 
seva redacció amb el concens de tot el consistori. 

Sr. Lluis Inglada: En el seu escrit de justificació de la moció, es diu: “els treballs de 
l’anterior mandat van ser interromputs per la campanya electoral”. Res més lluny de la 
realitat. No, no es van interrompre per campanya electoral, es van deixar de fer les 
reunions sense més ni  menys,  ni  cap explicació.  Perquè?  Perquè van fer  fora  de 
l’Ajuntament a la secretaria que hi havia en aquell moment. Per discrepàncies en la 
seva forma d´actuar,  ja que posava en entredit  i  censurava actuacions de dubtosa 
legalitat en el funcionament de certes gestions municipals. 

Mai hem dit que no al ROM, i és un punt que en el moment que l’equip de govern ho 
cregui oportú ho rependrà, perquè creiem que es necessari.

Creiem nosaltres, els que estem al govern, que en un ajuntament s’han de marcar 
prioritats, sobretot quan heredes una gestió amb un despropòsit de temes pendents, 
de  gestions  i  compromisos  urgents,  licitacions  més  que  caducades,  i  sense  nova 
previsió, amb negociacions de compres d’immobles no gaire transparents i que s’han 



hagut de reorientar.

El organitzar el sistema de funcionament polític (ROM), davant d´aquestes prioritats 
passa per nosaltres a segon terme.

Per tant, no creiem que estiguin en condicions d’eixir immediatesa en discutir el ROM, 
però si que els convidaria a debatre l’ordre de prioritats que te aquest ajuntament, i per 
tant el poble. 

Sr. Amadeu Benach i Miquel: Tal i com hem manifestat al començament com en algún 
altre punt, l’actual equip de govern estem i volem tirar endavant el ROM (reglament 
Orgànic Municipal),  però no estem d’acord en que vosaltres després de 8 anys al 
govern,  vingueu ara  amb exigències,  i  ens digueu que ho hem de fer  d’immediat. 
Nosaltres no serem còmplices d’aturar tota la feina que s’està fent en altres punts més 
importants i necessaris. Creiem que la pauta de treball l’hem de marcar nosaltres.

Per tant votarem en contra, llevat que es suprimeixi la frase “de forma immediata”. Per 
tant, si podem suprimir per la nostra part la frase aquesta “de forma immediata”, ja que 
estaríem tots d’acord en fer el ROM, però crec que l’equip de treball, l’hem de marcar 
nosaltres el ritme.

1.05.30  a  1.07.40  Debat  entre  regidors  i  alcaldia  respecte  a  la  immediatesa  de 
l’aplicació del ROM

Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan: M’abstindré en la resta de punts, ja que això és un pols 
de l’oposició i em sembla vergonyós i no entraré en aquest joc.

Nou debat entre regidors i alcaldia sobre la modificació de la proposta d’acord, que 
finalment queda igual com estava proposada. 

L’alcalde pregunta si tots estan d’acord i es sotmet a votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 11

A favor: 6 dels quals 3 corresponen al grup PDeCAT, 3 corresponen al grup PSC.

En contra: 4 dels quals 3 corresponen al grup BNY (Sr. Benach, Sr. Roig i Sra. Jané) i 
1 correspon al grup ICV.

Abstencions: 1 que correspon a la Sra. Berdusan del grup BNY.

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.

L’alcalde passa al següent punt.



4. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP PDeCAT D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ  DE  LA  FREQÜÈNCIA  DELS  PLENS  MUNICIPALS.-  EXP. 
384/2017

Obert  el  punt,  l’alcalde  dóna  la  paraula  al  secretari-interventor-tresorer,  que  dóna 
lectura a la corresponent proposta d’acord resolutiva, que és del tenor literal següent:

Primer: Anul·lar, si s’escau, i deixar sense efectes la resolució numero 9 del Ple de 
data 17 de novembre de 2016 mitjançant la qual es va modificar la freqüència dels 
Plens Ordinaris. 

Segon: Recuperar la freqüència bimensual dels Plens Ordinaris a partir de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució. 

Tercer.- Dur a terme, si s’escau, les publicacions corresponents als butlletins oficials i 
al tauler d’anuncis de la Corporació. 

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sr. Jordi Guasch Bea fa lectura de la part expositiva de la proposta:

Malgrat  que  la  llei  7/1985  Reguladora  de  les  Bases  de  Règim Local  estableix  la 
freqüència mínima  del Plens per a municipis de menys de 5000 habitants en quatre 
plens trimestrals anuals, els ajuntaments poden establir altres freqüències respectant 
aquests mínims.

Atès que en la sessió plenària del passat dia 17 de novembre de 2016 es va aprovar 
modificar  la  freqüència  de les sessions plenàries,  passant  de tenir  una freqüència 
bimensual  a  una  freqüència  trimestral  sense  cap  justificació  suficientment 
argumentada. 

Atès  que  es  va  escollir  un  moment  en  que  la  oposició,  principal  perjudicada  per 
aquesta  mesura,  es trobava en situació  d’inferioritat  per  la  dimissió  d’un regidor,  i 
aquest fet es va aprofitar per l’actual govern per imposar aquesta mesura aprofitant el 
vot de qualitat de l’alcalde.

Atès  que  des  del  mandat  iniciat  l’any  2006  es  va  adoptar  aquesta  freqüència 
bimensual dels plens per tal de facilitar l’acció de govern i la participació dels membres 
de la oposició en la gestió municipal. 

Atesa  la  configuració  actual  del  govern  municipal  que  exerceix  aquesta  funció  en 
minoria i per tant, representant a un nombre de votants inferior als representats pels 
grups polítics actualment a l’oposició. 



Entenem que aquesta mesura és un retrocés cap a una política totalment contraria als 
principis  de  transparència  i  participació  que  haurien  de  regir  en  totes  les 
administracions, i en especial el nostre ajuntament. 
(Fi de la lectura de la part expositiva de la proposta)

És per tot això, que proponem que s’anul·li aquella resolució i es recuperi la freqüència 
bimensual del plens tal com veniem tenint aquets dos últims mandats.

Sra. Anna Ordóñez Rivero: Una pregunta, com son els dos punts sobre el mateix tema, 
ho farem en un? Al fer els dos punts no tenim res a dir, exposarem al següent punt. 

Sr. Amadeu Benach i Miquel: Exceptuant els dos municipis més grans de la comarca, 
que consta de 14. La resta dels 12 municipis, fan els plens cada 3 mesos. Això no 
excusa que la participació  dels membres de l’oposició en la gestió municipal sigui 
millor  ni  pitjor.  Això  si  que  suposa  que  el  cost  dels  regidors  de  la  oposició 
s’incrementaria de 800 € anuals, a 1200 €. En canvi l’actual equip de govern i amb el 
nostre objectiu de ser transparents i participatius, insta a CIU i PSC  a participar dos 
dimecres al mes en una taula  rodona, on seran informats de totes les coses que s’han 
anat fent. Aconseguint així una transferència total. Aquest equip de govern votarà en 
contra de passar la freqüència de plens de cada 3 mesos a 2.

Debat  entre  regidors  i  alcaldia  on  es  diu  finalment  que  si  cal  modificar  dietes 
d’assistència es faci en un altre ple. 

Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré: La diferencia entre fer els plens cada dos mesos 
o cada tres no fa que participi més o menys l’oposició, per que tot el que ha d’anar a  
parar al ple va a parar al ple per llei, per tant, no és que parcticipi més si es cada dos 
mesos que si es cada tres. Abans de votar els demano, si us plau, una reflexió sobre 
els treballadors de l’Ajuntament, que ja estan en aquests moments bastant ofegats pel 
canvi de normatives, des de Madrid (Sr. Montoro) i amb la nova llei de transparència 
que també ha complicat molt les tasques. És per aquestes dos factors multiplicadors 
de gruix de feina, que van agraïr moltíssim el fet d’espaiar en un mes més els plens, 
encara que fossin més llargs, ja que igualment tot el que s’ha de passar pel ple, es 
passa, tant si és a dos mesos com si ho és a tres.
 

L’alcalde pregunta si tots estan d’acord i es sotmet a votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 11

A favor: 6 dels quals 3 corresponen al grup PDeCAT i 3 corresponen al grup PSC.

En contra:  3  dels  quals  2  corresponen  al  grup  BNY (Sr.  Benach  i  Sra.  Jané)  i  1 
correspon al grup ICV (Sr. Inglada).

Abstencions: 2 que corresponen al grup BNY (Sra. Berdusan i Sr. Roig).

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.



L’alcalde passa al següent punt.

5. PROPOSTA D’ACORD DEL GRUP PSC D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA 
MODIFICACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES.- EXP. 
384/2017

Obert  el  punt,  l’alcalde  dóna  la  paraula  al  secretari-interventor-tresorer,  que  dóna 
lectura a la corresponent proposta d’acord resolutiva, que és del tenor literal següent:

El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol sotmetre a 
la consideració del Ple la següent proposta:

ACORDS: 

PRIMER.-  Modificar  la  periodicitat  de  les sessions plenàries ordinàries que quedin 
establertes bimensualment  el  tercer dijous de gener,  març,  maig,  juliol,  setembre i 
novembre i si aquest és festiu el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.

SEGON.- Que la tramesa de la convocatòria i documentació que l’hagi d’acompanyar 
s’efectuï  telemàticament  per  la  plataforma  administrativa  habilitada  a  tal  efecte: 
http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat,  un  cop  els  regidors  disposin  del 
certificat digital necessari per accedir-hi a la seu.

TERCER.-  Dur a terme, si  s’escau, les publicacions corresponents al  BOP i  tauler 
d’anuncis de la Corporació. 

El  Grup Municipal  Socialista de l’Ajuntament  de Banyeres del  Penedès presenta a 
consideració del Ple de la corporació la seguent proposta: 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Ple de la Corporació en sessió organitzativa de data 22 de juny de 2015 va adoptar 
els següents acords:

“Primer.-  Que  l’Ajuntament  celebri  sessió  plenària  ordinària  cada  dos  mesos,  
concretament  el  tercer  dijous  dels  mesos de  gener,  març,  maig,  juliol,  setembre i  
novembre, i si aquest és festiu el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.

Segon.- Que la tramesa de la convocatòria i documentació que l’hagi d’acompanyar, a  
l’igual  que la  resta d’òrgans col·legiats,  s’efectuï  telemàticament,  a  les  adreces de  
correu electrònic dels regidors o per la plataforma administrativa.

El  ple  de la  corporació  amb sessió  ordinària  de data  17  de novembre de 2016  a 
proposta d’alcaldia  es va adoptar el següent acord:

“Primer.-  Modificar  la  periodicitat  de les sessions plenàries ordinàries que queden  
establertes cada tres mesos, concretament el tercer dijous dels mesos de gener, abril,  
juliol i octubre i, si aquest és festiu, el següent dijous hàbil, a les 19.00 hores.



Segon.-  Que la tramesa de la convocatòria i documentació que l’hagi d’acompanyar  
s’efectuï telemàticament per la plataforma administrativa habilitada a tal efecte:

http://banyeresdelpenedes.eadministracio.cat,  un  cop  els  regidors  disposin  del  
certificat digital necessari per accedir-hi a la seu.

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sra. Anna Ordóñez Rivero fa lectura de la part expositiva de la proposta:

Som coneixedors de que les competències de l’alcalde no li podem treure, ni es la 
nostra intenció, l’únic que pot fer el ple es la dissolució de la Junta de Govern i vostè 
senyor alcalde recuperaria les competències que té delegades a la mateixa. 

Exposició de la proposta:

Atès l’especial situació política que pateix l’Ajuntament de Banyeres.

Atesa la necessitat, derivada de la debilitat del govern, de consensuar les decisions 
polítiques amb la resta de grups municipals per assolir majories. 

Atesa l’acumulació de temes que es deriven al  Ple Municipal i  que l’alentiment del 
funcionament de l’Ajuntament pot causar greus perjudicis al poble i a la ciutadania de 
Banyeres. 

Atesa la importància d’obrir portes a les institucions públiques i millorar la informació 
ciutadana.

(Fi de la lectura de la part expositiva de la proposta)

A part de tot el que hem exposat en la nostra proposta, vull fer una mica de recordatori  
al grup de govern, al moment que es va acordar el pacte entre BNY-ICV i PSC, aquest 
tema va ser tractat en el qual el BNY ja volia posar els plens a tres mesos i el PSC i  
ICV no vam estar d’acord arribant al consens de que la única modificació era el canvi 
d’horari de les 20:00h a 19:00h perquè els ciutadans que tenien nens petits poguessis 
assistir  als  plens  sense  que  s’ha  juntes  amb els  sopars  dels  nens  i  així  ho  vaig 
defensar al ple sent la presidenta.

En el moment de la presa com alcalde en el segon ple ja ho volies tornar a canviar, 
estan encontra el PSC –ICV, es va retirar el punt. 

Aprofitant el moment en el  qual ens dimiteix un regidor i  encara no havia entrat el 
següent,  ho  vas  passar  per  ple  perquè  sabies  que  ho  guanyaries  amb el  vot  de 
qualitat, aquest acte, es va fer de mala fe.

I abans de que em puguis dir res de diners com estàs dient de portes cap en fora, 
primer al programa electoral el PSC no portava cap baixada de sou i vàrem baixar un 
10% perquè els partits del BNY I ICV si ho havien promès.



Si el interès del PSC fos el diners ens hauríem quedat a dintre del govern, donat que 
mensualment cobràvem mes del doble de lo que cobrem ara.

Amb el tema de participar i freqüència, si afecta perquè en tot moment es va dir que es 
farien  tots  els  plens  extraordinaris  que  fessin  falta,  en  el  qual  no  hi  ha  precs  ni 
preguntes, no donant veu a l’oposició.   

Per tot això proposem que es facin els plens bimensuals.

Sr. Amadeu Benach i Miquel: En aquest punt reiterem i ens manifestem igual que en el 
punt anterior, però afegim que ja que en el punt anterior s’ha aprovat la freqüència del 
plens passant de 3 a 2, nosaltres voldríem manifestar que estem en desacord, que un 
cop acceptats els pressupostos ara tinguem que modificar la partida de  800 € per 
regidor de l’oposició per poder fer un total de 4 plens, passant a 1200 € per un total de 
6 plens. Podríem acceptar aquesta proposta si es modifiqués que tal com va fer el 
consell comarcal en aquesta legislatura, de repartir la mateixa quantitat de diners, per 
exemple d’aquest  cas,  800 € anuals per 4 plens,  a 800 € anuals  per  6 Plens.  Si 
aquesta Proposta quedés acordada per la majoria, votarem a favor.

1.22.50  a  1.23.53  Debat  entre  regidors  i  alcaldia  respecte  a  la  periodicitat  i  el 
pressupost dels plens.

L’alcalde pregunta si tots estan d’acord i es sotmet a votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 11

A favor: 6 dels quals 3 corresponen al grup PDeCAT i 3 corresponen al grup PSC.

En contra: 3 que corresponen al grup BNY (Sr. Benach, Sr. Roig i Sra. Jané).

Abstencions: 2 dels quals 1 corresponen al grup BNY (Sra. Berdusan) i 1 correspon al 
grup ICV (Sr. Inglada).

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.

L’alcalde passa al següent punt.

6. PROPOSTA  D’ACORD  DEL  GRUP  PSC  DE  MODIFICACIÓ  DE  LES 
DELEGACIONS DE COMPETÈNCIES DE LA JUNTA DE GOVERN AL PLE.- 
EXP. 385/2017

Obert  el  punt,  l’alcalde  dóna  la  paraula  al  secretari-interventor-tresorer,  que  dóna 
lectura a la corresponent proposta d’acord resolutiva, que és del tenor literal següent:

ACORDS: 



PRIMER.- Deixar sense efecte el Decret 66/2015, del que es donar compte en el Ple 
de d’organització de 15 de juny de 2015 pel que fa a la delegació de competències del 
Ple a la Junta de Govern Local.

(Es substitueix deixar sense efecte per modificar el Decret 66/2015)

SEGON.- La restitució d’aquestes al Ple. Que són:

k)   Exercir les accions administratives i judicials, i  també declarar la  lesivitat 
dels actes administratius emanats dels òrgans de l'ajuntament, en matèries de 
la competència respectiva.

m)  La concertació de les operacions de crèdit  la quantia acumulada de les 
quals, en cada exercici econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost,  llevat  de  les  de  tresoreria,  que  li  correspondran  quan  l'import 
acumulat  de  les  operacions  vives  en  cada  moment  superi  el  15%  dels 
ingressos corrents liquidats en l'exercici anterior, tot això de conformitat amb el 
que disposa la Llei reguladora de les hisendes locals.

n)   Les  contractacions  i  les  concessions  de  tota  mena  quan  el  seu  import 
superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.010.121,04 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan la 
seva durada sigui superior a quatre anys i  els plurianuals de menor durada 
quan  l'import  acumulat  de  totes  les  seves  anualitats  superi  el  percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i, en tot 
cas, quan sigui superior a la quantia assenyalada en aquesta lletra.

o)   L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la 
seva  contractació  o  concessió,  i  quan  encara  no  estiguin  previstos  en  els 
pressupostos.

p)   L'adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del  pressupost  i,  en tot cas, quan sigui  superior a 3.005.060,52 
euros, i també les alienacions patrimonials en els supòsits següents:

- Quan  es  tracti  de  béns  immobles  o  de  béns  mobles  que  estiguin 
declarats  de  valor  històric  o  artístic,  i  no  estiguin  previstes  en  el 
pressupost.

- Quan  estant  previstes  en  el  pressupost  superin  els  mateixos 
percentatges i quanties indicats per a les adquisicions de béns.

r)  Les altres que expressament li atribueixin les lleis.

TERCER.-  Dur a terme, si  s’escau, les publicacions corresponents al  BOP i  tauler 
d’anuncis de la Corporació. 

INTERVENCIONS / EXPLICACIONS DE VOT

Sra. Anna Ordóñez Rivero fa lectura de la part expositiva de la proposta:



El Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès vol sotmetre a 
la consideració del Ple la següent Proposta:

Atès que el Govern de Banyeres no té la majoria del Plenari de la Corporació i, per 
tant, la Junta de Govern Local no reflecteix la realitat política de la corporació.  

Atès que l’exercici de les competències del Ple per part de la Junta de Govern, en 
l’actual situació política local, suposa una perversió de la voluntat popular expressada 
al Plenari Municipal, donat que 5 regidors no poden mai representar la majoria d’un 
plenari format per 11 regidors de 4 grups polítics.

Atès  que  aquesta  delegació  va  en  contra  del  principi  de  transparència  i  impedeix 
l’exercici de les obligacions dels regidors i grups polítics de control al govern i el dret a 
la informació, discriminant clarament els regidors i regidores de l’oposició. 

Atès que la no aprovació per Ple dels expedients podrien ocasionar un gran perjudici a 
la ciutadania.

Per tot l’exposat, demanem la modificació de les competències que están delegades a 
la Junta de Govern i tornin al ple.

(Fi de la lectura de la part expositiva de la proposta)

Sr.  Jordi  Guasch  Bea:  En  principi  coincidim,  considerem  que  es  poden  delegar 
aquestes competències en la  Junta de Govern i  té el  seu sentit  quan la Junta de 
Govern té una composició majoritària, però en el cas que ens trobem no és aquesta 
composició la que seria desitjable. Per tant entenem que aquestes competències té 
tota la llógica que es vulguin recuperar de cara al ple.

1.33.50 a 1.36.43 Debat entre regidors sobre les competències de la Junta de Govern.

Sr. Amadeu Benach i Miquel: En aquest acord estem totalment en desacord, i menys 
quan aquesta competència la va adoptar el grup de PSC en el seu mandat i ara en la 
oposició, vulgui tornar-ho a modificar.

L’alcalde pregunta si tots estan d’acord i es sotmet a votació.

VOTACIONS

Vots emesos: 11

A favor: 6 dels quals 3 corresponen al grup PSC i 3 corresponen al grup PDeCAT.

En contra: 4 dels quals 3 corresponen al grup BNY (Sr. Benach, Sr. Roig i Sra. Jané) i 
1 correspon al grup ICV (Sr. Inglada).

Abstencions: 1 que correspon a la Sra. Berdusan del grup BNY.

S’aprova el punt per la majoria legalment requerida.



I  no havent més assumptes a tractar l’alcalde–president alça la sessió a les 20.35 
hores,  de  la  qual  s’estén  la  present  acta,  que  signa  l’alcalde,  amb  mi,  el  
secretari-interventor-tresorer, que certifico.
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