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AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN  PLE DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCAT ÒRIA, 
EL DIA 11_DE_JUNY_DE 2016, SESSIÓ 5 /2016 
 
 
 
SRS. ASSISTENTS:  
 
ALCALDESSA: 
Sra. Anna Ordóñez Rivero 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sr. Amadeu Benach i Miquel  
Sr. Lluís Inglada Jané 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: 
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Sra. Núria Figueras Tuset 
Sr. Jordi Guasch Bea 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sr. Manuel López Blanco 
Sra. Maria Ángeles Sainz López 
 
SRA. SECRETÀRIA:  
Sara López Martín 

 
 
    

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres 
del Penedès, essent les 18.00 hores 
del dia 11 de juny de  2016, es 
reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 
Presidència de l’Alcaldessa, Sra. 
Anna Ordóñez Rivero, amb 
l’assistència de la Sra. Secretària–
Interventora Sara López Martín i 
demés 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 altre 
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 
Sr. President la declara oberta, 
passant-se a tractar els següents 
assumptes inclosos a la següent 

 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1. Dació de compte i acord de coneixement si s’esca u de la renúncia al 

càrrec d’Alcalde. 
2. Elecció si s’escau del nou Alcalde/essa. 
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1./ DACIÓ DE COMPTE I ACORD DE CONEIXEMENT SI S’ESC AU DE LA 
RENÚNCIA AL CÀRREC D’ALCALDE. 
 
Obert el punt, la Sra. Alcaldessa dona la paraula a la Sra. Secretària-Interventora 
que dona lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal 
següent, 
 
En data 08 de juny de 2016, amb RE 2104,  l’Alcaldessa Sra. Anna Ordóñez 
Rivero va fer entrega de escrit de renuncia com Alcaldessa de l’Ajuntament de 
Banyeres del Penedès, que no com a Regidora. 
 
El text del qual es reprodueix a continuació: 
 
 
Na Anna Ordóñez Rivero, Alcaldessa d’aquesta Corporació per elecció en la 
Sessió del Ple de data 13 de Juny de 2015, al Ple de la Corporació, 
 
EXPOSO la meva voluntat de renúncia al càrrec pels següents motius : 
 
D’acord amb el pacte signat per la Sra./rs Anna Ordóñez Rivero, Amadeu Benach 
i Miquel i Lluis Inglada Jané, representant als Srs/Sres. Ida Berdusán Farré, Joan 
Roig Sòria, Montserrat Rebollo i Marcas, Manuel López Blanco i María Ángeles 
Sainz López el dia 10 de juny de 2015 a Banyeres del Penedès.  
 
Facultat que està expressament reconeguda dins de les de l’Alcaldia per l’article 
40.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual es va aprovar el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals. 
 
SOL·LICITO del Ple, en raó dels motius al·legats, l’acceptació de la renúncia 
formalitzada al càrrec d’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, i l’inici immediat del 
procediment per a proveir la vacant d’acord amb el que disposa l’article 196 de 
la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim electoral general. 
 
Rebuda la renuncia de l’Alcaldessa es donarà compte al Ple de l’Ajuntament per 
prendre coneixement de la renúncia. 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 de la Secretària. 
 
Per tot això, es sol·licita al Ple: 
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PRIMER.- Que el Ple prengui coneixement de la renúncia de la Sra. Anna 
Ordóñez Rivero com Alcaldessa 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. 
  
Donat que el Ple es dona per assabentat, la Sra. Anna Ordóñez llegeix unes 
paraules d’agraïment.  
 

Sra. Anna Ordóñez Rivero manifesta la seva voluntat d’acomiadar-se  en 
si com Alcaldessa i de donar la benvinguda a tots els que esteu aquí, un dissabte 
a la tarda acompanyant-nos en un dia molt especial, tant als diputats/des del 
Parlament de Catalunya, diputats/des de la Diputació, Alcaldes/ses, regidors/es 
de comarca, veïns, familiars i amics. Gràcies de nou. Gràcies per estar aquí. Que 
us dic que ha estat un any i ha passat volant, sembla que era ahir que ens hi 
trobàvem en aquesta mateixa sala prenent possessió de l’Alcaldia. La meva 
renúncia ve motivada pel pacte que vam fer el passat 10 de juny del 2015 amb 
els grups del BNY i Iniciativa, un any d’Alcaldia i tres pel BNY. Va començar amb 
molta il·lusió, per poder tirar endavant tots els nostres projectes que en 
campanya us vam presentar. No ha sigut fàcil, ens hem trobat amb un munt 
d’entrebancs pel camí. He hagut a prendre a passes agegantades el 
funcionament de l’Administració. Aquests anys següents seguirem treballant per 
Banyeres i per la seva gent. Se Alcaldessa de Banyeres ha sigut una experiència 
única, gratificant i inoblidable. No em surten les paraules. L’únic que us puc dir 
és moltes gràcies. 

 
Després dels aplaudiments la Sra. Secretària explica que a continuació i 

atès amb la normativa i atès amb els acords de la Junta Electoral Central 
presidirà la sessió el regidor i tercer tinent d’Alcalde, el Sr. Joan Roig, pel motiu 
que tan el primer tinent d’Alcalde com el segon tinent d’Alcalde són possibles 
candidats a l’Alcaldia. 

 
El Sr. Roig pren seient en la presidència i després de la seva presentació 

exposa que la Sra. Secretària- Interventora 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: 
 
 La Sra. Secretària-Interventora cita les següents dades, 
 
Ajuntament de Banyeres del Penedès.- 790.341,23 €. 
Organisme Autònom Fundació Josep Cañas.- 444.917,36€. 
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Societat Municipal.- Promocions i Serveis Municipals Banyeres del Penedès 
SLM.- 70.200,98€. 
 
 

El Sr. President anuncia que la Sra. Secretària donarà lectura als art 
40.5 ROF, 198 i 196 de la LOREG,  
 

La Sra. Secretària Interventora procedeix a la seva lectura.  
 

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.  

A continuació el Sr. President cita el següent punt de l’ordre del dia.  
 
2./    ELECCIÓ SI S’ESCAU DEL NOU ALCALDE/ESSA. 
 
Obert el punt, el  Sr. Alcaldes dona la paraula a la Sra. Secretària-Interventora 
que dona lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del tenor literal 
següent, 
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En data 08 de juny de 2016, amb RE 2104,  l’Alcaldessa Sra. Anna Ordóñez 
Rivero va fer entrega de escrit de renuncia com Alcaldessa 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 
renúncia com Alcaldessa de la Sra. Anna Ordóñez Rivero 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. 
 

A continuació la Sra. Secretària Interventora procedeix amb la sessió 
establint els possibles candidats a l’Alcaldia, segons les dades de les darreres 
eleccions Municipals de maig de 2016.Per la agrupació política Un nou 
Banyeres: Amadeu Benach i Miquel. Pel Partit Convergència i Unió: Núria 
Figueres i Tuset. Pel Partit dels Socialistes de Catalunya: Manolo López 
Blanco. Pel Partit Iniciativa per Catalunya Verds: Lluís Inglada Jané  

 
 El President de la sessió formula als candidats de manera individual, la 

següent pregunta que es just contestada tot seguit,  
 
Sr. Amadeu Benach i Miquel presenteu la vostra candidatura a l’Alcaldia 

de Banyeres del Penedès? 
 
El Sr. Amadeu contesta que si. 

 
Sra.  Núria Figueres i Tuset presenteu la vostra candidatura a l’Alcaldia de 

Banyeres del Penedès? 
 

La Sra. Núria contesta que si. 
 

Sr. Manolo López Banco presenteu la vostra candidatura a l’Alcaldia de 
Banyeres del Penedès? 
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El Sr. López contesta que renuncia. 
 

 Sr. Lluis Inglada Jané presenteu la vostra candidatura a l’Alcaldia de 
Banyeres del Penedès? 
 
El Sr. Inglada contesta que renuncia. 
 

El Sr. President exposa que presentades les candidatures, es proclama 
candidats a Alcalde/essa els caps de llista següents: Amadeu Benach I Miquel i 
Núria Figueres i Tuset. 

 
Una vegada presentades les candidatures pel Sr. President la Secretària 

Interventora procedeix a la votació, mitjançant mà alçada. 
 
Procedida les votacions és procedeix a l’escrutini, el qual dona el següent 

resultat, el Sr. Amadeu Benach i Miquel obté 7, set, vots a favor dels Regidors i 
Regidores, Amadeu Benach i Miquel, Anna Ordóñez Rivero, Lluis Inglada Jané, 
Joan Roig Sòria, Ida Berdusan Farré, Manuel López Blanco i Maria Ángeles 
Sainz López i la Sra. Núria Figueres Tuset obté 3, tres, vots a favor dels Regidors 
i Regidores, Núria Figueras Tuset, Jordi Guasch Bea i Joana Josepa Fernández 
Coll. 
 
 

El Sr. President manifesta que a la vista de les votacions, queda proclamat 
Alcalde de Banyeres del Penedès, el Sr. Amadeu Benach i Miquel del partit polític 
Un nou Banyeres, BNY, 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 les següents preguntes: 
 
Sr. Amadeu Benach i Miquel ¿accepteu el càrrec de Alcalde/essa de 

Banyeres del Penedès? 
 

El Sr. Amadeu Benach i Miquel respon dient que si, accepto. 
 

Sr. Amadeu Benach i Miquel ¿Jureu o prometeu per la vostra consciència 
i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d’Alcalde/essa 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? 
 

El Sr. Amadeu Benach i Miquel utilitza la fórmula de prometo per 
imperatiu legal. 
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Una vegada formulada el jurament o promesa la Secretària-Interventora 
formula la següent declaració, 
 

Amb aquesta declaració de voluntat preneu possessió del càrrec i quedeu 
investit Alcalde de Banyeres del Penedès, amb totes les facultats, drets i 
obligacions que un confereix l’Ordenament Jurídic. 
 

Tot seguit la Sra. Secretaria manifesta que a continuació el Sr, Amadeu 
Benach i Miquel prendrà possessió del càrrec i procedirà a presidir la sessió del 
Ple. 

 
El Sr. Alcalde, Amadeu Benach i Miquel presideix la sessió i la Regidora Sra. 

Anna Ordóñez li fa entrega del basto d’Alcaldia.  
  

 
Després dels aplaudiments, el Sr. Alcalde pren la paraula, 
 
 
Autoritats, alcaldes, tinents d’alcalde, regidors i regidores, companys i 
companyes de l’ajuntament, família, amics i amigues, banyerencs i 
banyerenques. 
 
A tots molt bona tarda i gràcies per haver-nos volgut acompanyar avui aquí, a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès. 
 
L’acte d’avui té una significació especial. La té per a mi i pel grup municipal BNY, 
però també la té d’una manera col·lectiva per a tots els banyerencs i 
banyerenques.  
 
Deixeu-me, per començar, expressar l’emoció que em comporta haver 
aconseguit el repte col·lectiu d’un equip extraordinari, el BNY. Un equip jove, ple 
d’il·lusió, que durant temps ha estat treballant durament per aconseguir aquest 
repte: servir el municipi de Banyeres del Penedès amb tots els seus nuclis, des 
del govern.  
 
També vull expressar l’alegria i la felicitat que sento per convertir-me des d’avui 
en l’Alcalde del meu poble, del nostre poble. Un poble que m’ha vist néixer, 
créixer, riure i plorar i fer-me home. Sóc feliç de poder compartir, ara i aquí, 
aquests moments amb les persones que més estimo i que més m’estimen, 
gairebé tots avui aquí presents. A les persones que dec tot el que sóc.  
 
Però permeteu-me donar les gràcies a una persona que ara mateix voldria que 
estigués al meu costat, el meu pare. Gràcies per tot pare! 
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M’agradaria tenir també unes paraules de record i agraïment pels meus 
antecessors en el càrrec d’aquesta darrera etapa democràtica. 
 
Saludar, d’una manera especial, els companys de Convergència i transmetre que 
sempre em tindreu per escoltar-vos i per treballar plegats pel bé del nostre poble. 
 
També als companys de govern, del PSC i d’Iniciativa, per tot el seu suport, i per 
animar-vos a continuar treballant plegats, amb la mateixa il·lusió que ho hem 
estat fent fins ara. Juntament amb els nostres grups i partits, treballant sempre 
com un sol equip. Banyeres s’ho mereix.  
 
Avui, conscient del gran repte que tinc al davant, agafo aquest relleu amb gran 
il·lusió i alhora, amb una gran responsabilitat.  
 
Deia en Buda que “En el camí de la veritat només hi ha dos errors que un pot 
cometre: no seguir fins el final o no haver començat”. Doncs els que em coneixeu 
ja sabeu com sóc i sabeu que si començo arribo fins el final.  
 
Permeteu-me dir-vos, des d’una vessant més íntima, que el meu lema des dels 
19 anys sempre ha estat el mateix, en tots els àmbits de la meva vida, a la vida 
privada, a la feina, en les entitats culturals que he format i formo part, en el grup 
municipal que represento i que en sóc cofundador: “Ho vaig fer perquè no sabia 
que era impossible”, tal com deia en Jean Cocteau. 
 
Des d’avui, entro en una nova etapa de la meva vida, oficialment com a Alcalde, 
però que ja fa un any que estic treballant intensament per aquest poble i per tots 
els seus nuclis. Dir-vos que estic aprenent cada dia.  
 
Sóc i seré l’Alcalde de tots els banyerencs i banyerenques, del més petit al més 
gran. Lluitarem i treballarem per tots igual, aquesta és la nostra i la meva prioritat. 
Tenint en compte, tal com deia en Baltasar Gracian que “No s’ha de concedir tot, 
ni a tothom. Tant importa saber negar com saber concedir”. 
 
És un gran orgull poder rebre aquesta vara i portar el nom del meu poble allà on 
vagi per representar i defensar els drets i els interessos de tots els habitants de 
Banyeres del Penedès.  
 
 
Sóc conscient que vivim temps difícils, envoltats d’unes circumstàncies generals 
molt complexes, i que no les hem triat. Caldrà, doncs, ser més prudents i 
rigorosos que mai en la priorització dels projectes i dels recursos, perquè 
l’obligació del govern és administrar i gestionar un patrimoni que és de tothom, i 
fer-ho amb una total transparència. Ho fem i ho farem. 
 
Diuen que el futur és d’aquells que creuen en els seus somnis. Doncs nosaltres 
creiem en els nostres somnis i en el nostre futur. I farem el màxim perquè no ens 
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faltin els serveis prioritaris, com són l’atenció a les persones més necessitades 
per manca de recursos o de feina. Farem tot el possible perquè aquestes boires 
que estem vivint actualment es vagin aclarint el més aviat possible. 
 
La història està canviant, i també els nostres costums. Per tant, és la nostra 
obligació demostrar que encara podem tenir esperança en els polítics que, tal 
com deia en Luís Arroyo, “Han de sentir el que diuen. Més que dir, han de fer. I 
que han de fer i dir el que senten”. En definitiva: treballar per amor. Amor al nostre 
poble i a la nostra terra.  
 
Vull agrair també la confiança rebuda, el suport i l’estima que m’heu demostrat 
molts de vosaltres, amics i amigues, amb els vostres consells, encaixades de 
mans i abraçades. I per haver-me donat l’oportunitat de confiar en mi.  
 
Avui, tots nosaltres, l’actual Equip de Govern, renovem les nostres il·lusions i les 
nostres ganes de continuar treballant, amb les nostres virtuts i amb les nostres 
defectes, però amb uns valors humans vius i forts, amb una actitud de servei i 
amb sentit comú per treballar per cada un dels nuclis que formen el municipi de 
Banyeres del Penedès. 
 
Ens comprometem a escoltar a tothom, a atendre les dificultats dels banyerencs 
i banyerenques i també a tenir molta cura del dia a dia per aconseguir tenir un 
Banyeres molt més net i endreçat. 
 
Som molt conscients que haurem de prendre decisions difícils i dures i que no 
tothom hi estarà d’acord. Decisions que potser ens portaran a algun altre 
conflicte. Però les tractarem amb molta serenor i responsabilitat. Ho explicarem 
de la millor manera possible, i si ens equivoquem o veiem que podem millorar 
les decisions preses, ho reconeixerem i rectificarem. 
 
Ara més que mai necessitem la col·laboració de totes i de tots. De les diferents 
forces polítiques que constituïm aquest Ajuntament. Ja que, encara que sigui des 
de l’oposició, el seu paper és molt important perquè estan treballant per Banyeres 
des d’una altra òptica, la qual també és molt necessària.  
 
Necessitem també la col·laboració de totes les entitats, associacions i grups 
culturals, esportius o socials, que fan que cada dia el nostre poble sigui molt 
millor i que porten sempre el nom del nostre poble, el nom de Banyeres per a tot 
arreu. 
 
Necessitem, d’una manera especial, la col·laboració de totes les persones que, 
a títol individual, volen portar el seu granet de sorra per a construir un Banyeres 
molt més agradable i molt més de tots i de totes.  
 
I també necessitem la col·laboració de tot el personal que treballa en aquest 
Consistori, el qual està fent una molt bona feina, molt important i efectiva.  
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I tal com deia en Dalai Lama, “Els grans èxits, impliquen grans riscos”. 
 
Doncs aquest és el nostre compromís una vegada més. El compromís d’aquest 
grup municipal. Un compromís motivador, ple d’il·lusió, humilitat i amb ganes de 
millorar dia a dia la nostra societat i el nostre poble. 
 
I, finalment, dir-vos que assumeixo amb orgull, amb honor i gran responsabilitat 
el càrrec d’Alcalde del municipi de Banyeres del Penedès, amb tots els seus 
nuclis. Seré el vostre Alcalde, l’Alcalde de tots i de totes.  
 
Us vull donar el meu compromís d’estar al vostre costat i d’escoltar-vos.  
 
I també vull agrair, de tot cor, a totes les persones que han fet i que fan de mi la 
persona que sóc, amb tots els meus defectes i les meves virtuts. 
 
Moltíssimes gràcies a tothom. 
 
Visca Banyeres i visca Catalunya! 
 
 
 
 
 

 
 
I no havent-hi més intervencions per part dels Regidors, el Sr. Alcalde–

President alçà la sessió a les 18.22 hores, de la qual s’estén la present acta, que 
signa el Sr. alcalde, amb mi, la secretària-interventora, que certifico. 


