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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 16 DE GENER DE 2014 (01/2014). 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 16 de 
gener de 2014 a les 20.00 hores, sota la Presidència de l’Alcaldessa Sra. Núria 
Figueras Tuset, assistits pel Secretari – Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel 
Ferrera Izquierdo, es reuneixen els Regidors:  

 
1. Sra. Núria Figueras Tuset 
2. Sr. José Maria Acosta Fajardo. 
3. Sr. Jordi Guasch Bea. 
4. Sr. Joan Coll Molero. 
5. Sra. Joana Josepa Fernàndez Coll. 
6. Sr. Avelino Menéndez Suárez. 
7. Sra. Maria Dolores Medina Donaire. 
8. Sra. Ana Dolores Ordoñez Rivero. 
9. Sr. Jorge Santalla Montes. 
10. Sr. Lluís Inglada Jané. 
11. Sr. Jerónimo Merino Iglesias. 

 
 
 
Els reunits constitueixen quòrum suficient per a la vàlida celebració de la sessió que 
ha estat oportunament convocada per aquest dia i hora. 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 
DE NOVEMBRE DE 2013, C/13/215. 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 

DATA 23 DE DESEMBRE DE 2013, C/13/242. 
 

3. MOCIÓ  AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PEL 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, C/13/220. 

 
4. MOCIÓ PER GARANTIR LA VIABILITAT I EL SERVEI PÚBLIC DE 

L’HOSPITAL COMARCAL DE EL VENDRELL, C/13/224. 
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5. APROVAR, SI S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE 
PAU SUBSTITUT/A DE BANYERES DEL PENEDÈS C/13/221. 

 
6. MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTATS PER 

L’ONADA DE ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES I 
RAMADERES I AL MÓN RURAL, C/13/245. 

 
7. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE 

GOVERN LOCAL. 
 

8. PRECS I PREGUNTES.  
 
 
................................................................................................................................ 
 
 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 21 
DE NOVEMBRE DE 2013, C/13/215. 

Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. 
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada.  
 
 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE 
DATA 23 DE DESEMBRE DE 2013, C/13/242. 

Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta. 
No es realitzen observacions quedant per tant aprovada.  
 
 
 

3. MOCIÓ  AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS PEL 
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA, C/13/220. 

 
Un any més, aquest dia es converteix en un dia de denúncia de la violència contra 
les dones, la violència sexista i masclista, que no té treva. 
 
També hem de denunciar aquest dia de violència institucional que s’exerceix contra 
les dones a través de mesures que incideixen directament en les seves vides: la 
reforma regressiva de les normes laborals i de la llei d’avortament. 
Si en moltes parts del món les dones es troben en una situació insostenible de 
negació de drets, que les oculta, les empobreix i que les situa en continu risc, fins i 
tot institucionalitzat, de violència extrema, d’explotació sexual, d’agressions, 
violacions, assassinats i execucions, al nostre país, la deriva conservadora i 
patriarcal cap a posicions polítiques de modificació regressiva de la Llei 
d’Avortament, d’imposició de la coresponsabilitat irreal en las obligacions familiars, 
de retallades en recursos de protecció social i en programes d’igualtat, etc... segueix 
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posant de manifest més encara, que la lluita per la igualtat entre dones i homes, és 
la lluita contra la violència de gènere. 
 
El 25 de novembre, Dia Internacional contra la violència masclista, torna a estar 
marcat a les nostres agendes per recordar, condemnar i denunciar les violències a 
què quotidianament estem sotmeses les dones, d’aquí i d’arreu del món. 
 
Les violències masclistes continuen colpejant durament les vides de moltes dones 
perpetuant-se una xacra que lesiona el dret a viure sense violència. Les societats 
patriarcals arrelen els seus valors en la desigualtat i la discriminació. La cultura 
masclista alimenta la reproducció de les relacions de poder i dominació per 
perpetuar el control i la submissió vers les dones. L’assassinat, l’agressió, la 
intimidació, la coacció a les dones, expressen les múltiples formes de violència 
masclista, des de les més subtils manipulacions psicològiques o estigmatitzacions 
sexistes, fins a les agressions sexuals i el feminicidi. 
 
La llarga lluita contra la violència masclista ens ha permès dotar-nos de lleis, de 
recursos i instruments, de millores en l’atenció i l’abordatge professional. Però la 
manca alarmant de recursos i els desequilibris territorials ho converteixen en eines 
insuficients i ineficaces. Més enllà de l’actitud política reactiva, el camí cap a 
l’eradicació de la violència masclista, passa principalment per la prevenció. 
Tanmateix, la prevenció és avui en l’oblit institucional, a excepció d’alguns 
ajuntaments proactius i conscients dels risc social d’abaixar la guàrdia. Són claus les 
polítiques que posin al centre l’educació sexual i afectiva, la lluita contra el sexisme i 
la intervenció comunitària, en l’àmbit institucional, en els mitjans de comunicació i en 
la publicitat. 
Cap  agressió a la dignitat d’una dona pot restar tolerada per la societat. Cal un 
compromís social ferm per evitar, censurar i condemnar les múltiples manifestacions 
sexistes. Fets com els que es produeixen any rere any a festes multitudinàries o els 
anuncis que fan apologia del masclisme, no haurien de tenir cabuda a la nostra 
societat. Una societat que aquest any ha de lamentar 44 feminicidis. 
 
Així com la permissivitat social empara el sexisme, la invisibilitat de les violències 
masclistes impedeix prendre consciència de l’abast del fenomen. Es constata 
aquesta invisibilitat en el cas de la violència sexual, on organitzacions d’atenció a 
dones que han patit violència sexual xifren en un 20% els casos que surten a la llum 
a través de la denúncia. L’instituto  de la Mujer, fins l’any que va oferir dades (2009) 
xifrava les agressions sexuals en 6.562 a l’any, 1.304 de les quals, violacions. A 
l’estat espanyol cada 80 minuts es produeix una agressió sexual que afecta nenes i 
nens, adolescents, dones adultes i grans. Les xifres que coneixem són, tan sols, la 
punta d’un gran iceberg. 
 
La invisibilitat que defineix el fenomen queda recollida a l’enquesta sobre  violència 
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya del 2010, en la qual 
constava que el 2.9% de dones havien estat víctimes d’una agressió sexual. El 
percentatge de les agressions sexuals no denunciades oscil·la entre el 50% i el 75%, 
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segons les fonts. 
Els delictes sexuals són fruit del desig d’exercir el poder, la dominació, el control 
sobre una víctima. Cal avançar en les mesures per eradicar l’arrel de la violència 
sexual, ja siguin denunciades o invisibilitzades, condemnades per la seva brutalitat o 
socialment tolerades, si són menys explícites. 
 
La deriva conservadora i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals; els 
governs de les reformes regressives en matèria de drets sexuals i reproductius, 
regressives en matèria de drets laborals i de protecció social, regressives en 
educació i sanitat públiques i en serveis socials – serveis públics que, en definitiva, 
s’encarreguen de les necessitats de cures que tenim totes les persones al llarg de la 
vida -. I governs regressius, coherentment amb la seva lògica patriarcal, davant el 
camí pendent de les polítiques d’igualtat efectiva entre dones i homes. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Manifestar la nostra solidaritat amb les dones que han patit i pateixen 
violència masclista, a Catalunya i arreu, i condemnar totes i cadascuna d’aquestes 
violències que atempten contra les dones, contra la seva llibertat, seguretat i tots els 
seus drets. 
 
SEGON.- Instar els poders públics, a l’àmbit polític i institucional, a lluitar contra la 
violència masclista i a posar a disposició els recursos públics necessaris per a 
prevenir i actuar sobre les causes estructurals d’aquesta xacra. Continuar 
desplegant, invertir i deslliurar de les retallades de la inversió pública les polítiques 
d’equitat entre dones i homes, els serveis d’atenció a les dones i la formació 
especialitzada en perspectiva de gènere als i les professionals dels diversos sectors 
de l’àmbit públic, com seguretat i justícia, educació, comunicació, acció social i salut. 
 
TERCER.- Instar els governs a desenvolupar serveis i oferir la col·laboració pública, 
de manera efectiva, a les xarxes d’atenció i prevenció a tots els tipus de violència 
masclista existents en l’àmbit social, jurídic i de salut, tant d’iniciativa pública com 
d’entitats socials. 
 
Intervencions  
 
Sra. Alcaldessa: no es va considerar urgent i per això no es va votar, ara la tenim a 
l’ordre del dia. Varem dir en Junta de Portaveus que en la part dispositiva havia de 
posar el manifest del dia internacional contra la violència masclista per poder-la 
aprovar per part nostra. Estem d’acord amb la resolució però no en la exposició.  
Sr. Inglada: una cosa és un manifest i l’altre una moció. Si estem d’acord en les 
conclusions és l’important, no sé perquè no esteu d’acord amb la exposició. Ja us 
vaig dir que si les dones acceptaven canvis jo també però no acceptaria canvis 
polítics. No es reuneixen però fins el dijous vinent. Ja us he dit que estaria disposat a 
eliminar: “i la patriarcal van de la mà amb els governs neoliberals” i el text 
“coherentment amb la seva lògica patriarcal”.  
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Lo important és aproyar a la dona, no entenc la por d’apoyar una moció d’aquestes. 
Sr. Menéndez: una cosa es un manifiesto y la otra una moción. Son compromisos, 
los dos me parecen bastante light. Estamos por apoyar la moción de ICV. 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 (4 del grup PSC i 1 del grup ICV). 
� Vots en contra: 6 (5 del grup CIU i 1 del grup PP). 
� Abstencions: 0.  

 
Resultat: NO QUEDA APROVADA PEL PLE. 
 
 

4. MOCIÓ PER GARANTIR LA VIABILITAT I EL SERVEI PÚBLIC DE 
L’HOSPITAL COMARCAL DE EL VENDRELL, C/13/224. 

 
L’Hospital de El Vendrell és una institució pública que presta serveis a nivell 
comarcal, provincial i autonòmic. Com a tal, pertany a la Fundació Hospital de St 
Pau i Sta Tecla. Donat que és l’únic hospital de la comarca, és el punt de referència 
de tot el Baix Penedès en matèria sanitària. Per desgràcia, aquest estiu ha patit 
importants retallades.  
 
En primer lloc, cal destacar que, per l’any 2013, i amb efectes de l’1 de gener, s’ha 
produït un decrement de les tarifes del Catsalut del 4.6 % (publicades al DOGC de 
31.05.2013). Així, segons RSM Gassó, la consultora que s’ha encarregat de fer 
l’estudi econòmic de la Fundació de l’Hospital de Sant Pau i Sta Tecla,  en cas  de 
no adoptar-se cap mesura d’estalvi associada a les despeses de personal, l’any en 
curs finalitzaria amb pèrdues d’aproximadament 5 milions d’euros. Òbviament, ara 
no entrarem en el control públic que  tenen les fundacions ja que, pràcticament, 
poden gestionar diners públics sense donar gaires explicacions. Per tant, ens hem 
de creure les suposades pèrdues de 5 milions d’euros?    
 
En segon lloc, partint d’aquesta situació, la direcció de l’Hospital va obrir període de 
consultes i, donat que no va haver acord amb la part social, va aplicar grans 
retallades, per exemple, en els següents punts; 
 
Jornada i descansos. Per exemple, jornada anual de 1688 hores (grup professional 
1), 1668 hores (jornada anual torn de dia), 1562 hores (jornada anual torn de nit). 
Estructura retributiva i imports. Per exemple, - 5 % en tots els conceptes retributius, 
reducció equivalent al 50 % d’una paga extraordinària, reducció del 50% de la DPO 
(l’altre 50% només s’assoleix en cas d’equilibri pressupostari i financer) o suspensió 
dels efectes econòmics derivats de la progressió en el SIPDP i el SIP. 
Complements d’Incapacitat Temporal.  Aplicació de la Disposició Addicional sisena 
de la Llei 5/2012 de 20 març.  
 
En tercer lloc,  cal destacar la pèrdua de qualitat assistencial que ve donada per 
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l’activitat cada cop més petita del centre: allargament de llistes d’espera, disminució 
d’intervencions, sobrecàrrega de visites… .  Per exemple, s’han tancat alguns llits  
on s’aplicaven programes de CMA. També, s’han produït acomiadaments de 
personal a tota l’àrea bàsica on desenvolupa l’activitat la fundació (des de l’Arboç 
fins a Vila-seca). 
 
Finalment, hi ha alguns punts una mica foscos en la gestió del centre; obertura d’un 
Hospital pediàtric a l’Argentina, fitxatges de directius quan s’estan cancel·lant 
contractes o projecció d’un complex sanitari a la Vall del Llorito.   
 
Consegüentment, el Grup Municipal d’ICV, proposa al ple de Banyeres del Penedès, 
l’adopció dels següents acords: 

 
PRIMER.- Sol·licitar que la Sindicatura de Comptes o alguna entitat pública 
vinculada faci un informe auditant els comptes de l’Hospital de El Vendrell ja que, 
com a Fundació, no està subjecte al mateix control públic que les empreses 
públiques de la Generalitat. 

 
SEGON.- Impulsar un pla de viabilitat econòmica i d’equilibri patrimonial per tal 
d’assegurar la continuïtat de l’Hospital de El Vendrell, pla que s’haurà de presentar 
abans del 31 de gener de 2014.    
 
TERCER.- Aturar les retallades de personal ja que l’Hospital de El Vendrell és un 
dels més rentables de Catalunya, segons diferents estudis té una ratio molt baixa de 
personal/llit, i, per exemple, gestiona 75.000  visites d’ urgències/any (el servei 
d’urgències de l’Hospital de Sant Pau i Sta Tecla n’atén 55.000).     

 
Intervencions 
 
Sr. Inglada: si l’Ajuntament no és valent contra els problemes del país no anem bé. 
Hem de fer pressió allà on sigui. És en defensa de treballadors i del sistema sanitari. 
Estic disposat a eliminar el punt dos d’impulsar un pla de viabilitat. És una fundació 
sens ànim de lucre i concertada, hem d’exigir que siguin transparents i clars. 
Sra. Alcaldessa: llegeix textualment el següent: 
La Fundació Hospital Sant Pau i Santa Tecla és una entitat privada sense ànim de 
lucre que gestiona dos hospitals de la seva propietat que formen part de la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública: Hospital Sant Pau i Santa Tecla i Hospital del 
Vendrell.Els dos hospitals tenen un concert amb el CatSalut mitjançant el qual es 
cobra per la prestació dels serveis assistencials, no rebent-se cap mena de 
subvenció ni de capital ni a l’explotació. 
La Fundació rendeix comptes al Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya, que mitjançant el Protectorat exerceix les funcions de control. En aquest 
sentit sovint efectua requeriments d’aclariments i informacions addicionals als 
comptes anuals. 
També els resultats econòmics es presenten a la Central de Balanços del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i es poden. 
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Pel que fa a l’estimació del que podria passar en els resultats de l’exercici 2013, la 
Fundació va exposar als respectius comitès d’empresa dels dos centres, que es 
tornava a produir una disminució dels ingressos que per la banda de tarifes del Cat 
Salut, que ha estat el 4,6% i faltava per determinar la part corresponent al volum 
d’activitat. Es van mostrar una evolució del compte d’explotació de la Fundació des 
de l’exercici 2011 al 2013.  
La auditoria està efectuada per l’empresa RSM Gassó auditors. Aquesta firma no fa 
cap esment a les necessitats d’efectuar accions d’estalvi, ni quines, perquè no li 
correspon. 
Les xifres del 2013, que es van presentar per part de la direcció de la Fundació, eren 
el resultat d’aplicar la rebaixa dels ingressos en un 4,6% i adequar la resta de 
despeses a la seva evolució vegetativa. El resultat d’aquest escenari per al conjunt 
de la Fundació mostrava que tindria unes pèrdues esperades, en el cas de no fer les 
actuacions de minoració de despeses, de  5,5 milions d’euros. Aquesta xifra 
correspon a la reducció d’ingressos (rebaixa de tarifes Cat Salut) i creixement de 
despeses 2013 (IVA, Seguretat Social, Interessos financers, ..) . Aquest 5,5 milions 
són per tota Fundació, el sumatori de l’Hospital Tarragona, Hosp. Vendrell, Hosp. 
Lleuger Llevant. 
A partir del 8 de Juliol de 2013, per efecte de la reforma laboral relativa a la pèrdua 
de vigència dels Convenis Col·lectius en situació d’ultractivitat es va produir la 
pèrdua de vigència del Conveni Col·lectiu que es venia aplicant a l’Empresa, el 
Conveni col·lectiu de treball dels hospitals de la Xarxa Hospitalària d’Utilització 
Pública  i dels centres d’atenció primària concertats. 
 
Per tal d’afrontar aquesta situació es va iniciar un procés negociador amb les 
diverses representacions sindicals amb l’objectiu d’establir el nou marc normatiu 
aplicable, així com les condicions laborals i econòmiques que garantissin la viabilitat 
empresarial donat el context de la reducció d’ingressos existent. 
 
Un cop finalitzat el període de consultes sense acord, la Fundació va haver de 
decidir aplicar unes condicions laborals que, en essència, son equivalents a les que 
les Empreses Públiques i Consorcis ja estan aplicant per imperatiu legal i a les 
contingudes en la proposta mediadora efectuada pel  Departament d’Empresa i 
Ocupació en el decurs de les negociacions del Conveni de Sector. I en cap cas el 
50%, sinó el 5% 
  
Cal fer constar que els anys 2010, 2011 I 2012, es van produir mesures d’ajustament 
per part del CatSalut que a la Fundació li van suposar una disminució dels ingressos 
del 3’21% (l’any 2010 per reducció de tarifes); del -8% (entre reducció de tarifes i 
contractació). Aquestes minoracions no van portar reduccions de taules salarials, els 
ajustos es  van compensar amb esforç de gestió i cessió temporal de la part variable 
dels objectius 
 
Si bé és cert que part de les modificacions de les condicions laborals afecten als 
complements d’Incapacitat Temporal, la regulació que s’ha passat a aplicar és 
idèntica a la que afecta a tot el sector públic, ja que expressament s’ha establert en 
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aquesta matèria l’aplicació de la Disposició Addicional sisena de la Llei 5/2012 de 20 
de març en la redacció introduïda pel Decret Llei 2/201v3. 
 
Segons les dades del MSIQ del Departament de Salut al mes de juliol d’enguany, 
tots els indicadors de qualitat es troben igual o millor que la mitjana de Catalunya. La 
mortalitat hospitalària, complicacions, reingressos i hospitalitzacions evitables estan 
millor, mentre que els parts per cesària i les colecistectomies laparoscòpiques es 
troben al mateix nivell. Tots ells amb una tendència evident cap a la millora. 
Segons les dades publicades a la central de resultats del CatSalut, l’any 2012 
l’hospital del Vendrell es troba millor posicionat en la majoria d’indicadors que la 
mitjana de Catalunya. 
La percepció per part de l’usuari d’acord amb les darreres enquestes de satisfacció 
del mes de setembre, donen una valoració global de l’any 2013 una dècima millor 
(sobre 10) que l’any anterior en hospitalització, i tres en el serveis prestats a 
urgències, essent de 8,8 i 7,4 respectivament. 
 
Seguint les directrius del CatSalut, buscant alternatives a la hospitalització 
convencional, en els darrers anys s’ha treballat molt en aquest sentit evitant les 
hospitalitzacions potencialment evitables, els reingressos innecessaris en patologies 
cròniques i ambulatoritzant el procediments quirúrgics recomanats, millorant la 
qualitat i seguretat pel pacient. Això fa que les altes mediques i quirúrgiques amb 
hospitalització hagin disminuït des de l’any 2010. Així mateix observem (MSIQ) un 
increment del % de CMA del 58% al 2009 al 67% enguany. 
Cal remarcar que el grau de resolució d’activitat bàsica d’adults va augmentant any 
rere any, superant actualment el 73%, mantenint-se estable el global en els darrers 4 
anys al voltant del 68%.  
 
Pel mateix motiu els tractaments d’hospital de dia han augmentat un 8,5%. 
El nombre d’urgències també s’ha reduït per tal de donar compliment a les directrius 
del CatSalut, incrementant la resolució de la primària. 
 
D’acord amb la publicació del CatSalut en relació a les llistes d’espera, a 31/12/2012 
hi havia 642 pacients inclosos a la llista d’espera en els 14 procediments en garantia, 
amb un temps d’espera de 4,83 mesos. 
En els nou mesos que portem d’any hem reduït la llista d’espera un 27% (gairebé 
200 pacients). La baixada de pacients amb més de 6 mesos ha estat del 70%. 
El temps de resolució global ha baixat a 3,4 mesos, degut a un increment de 
l’activitat quirúrgica programada. 
 
L’evolució de l’activitat quirúrgica programada des del 2007 ha anat a l’alça, amb una 
estabilització els anys 2011 i 12 però amb un increment important el 2013 (increment 
projectat a final d’any del 34%). 
El CatSalut marca anualment uns nivells de compra selectiva que hem superat 
reiteradament i seguim superant enguany, per poder donar servei i resolució a la 
població del territori. La contractació de l’Hospital de Vendrell està subfinanciada, tot 
i això es manté l’activitat per no provocar llista d’espera. Per exemple, enguany en el 
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mes de setembre ja està en tram marginal en gairebé tots els procediments 
quirúrgics monitoritzats pel CatSalut (cataractes, colecistectomies, artroscòpies, 
alliberament de canal carpià, amigdalectomies, circumcisió, pròtesi de maluc, pròtesi 
de genoll, histerectomia, hallux valgus i quist pilonidal). 
 
Des dels seus inicis l’hospital del Vendrell, igual que la majoria d’hospitals de 
Catalunya, tanca llits i quiròfans d’activitat programada a l’estiu, per la falta de 
demanda. Això ens permet optimitzar els recursos i reforçar l’atenció urgent que 
augmenta en temporada estival en aquesta zona. 
 
Referent a serveis internalitzats, com són el manteniment, cuina o Rx, cal esmentar 
que ho són a entitats que pertanyen a la pròpia Fundació. Aquesta participació de la 
Fundació ha rebut el vistiplau del Departament de Justícia, doncs és obligat que les 
fundacions demanin permís per a participar en entitats demostrant que la seva raó 
millora els recursos per a que la pròpia Fundació els pugui destinar al compliment del 
seu objecte fundacional. 
 
Tot hi ser una Fundació privada, la propietària de l’Hospital de Vendrell, la Fundació 
Hospital de Sant Pau i Santa tecla, ja des del inici de l’activitat es va constituir un 
consorci , per donar veu i participació al territori on es desenvolupa l’activitat: el Baix 
Penedès i al Tarragonès. 
 
El Consorci de Serveis Bàsics de Salut, es va constituir el 19 de setembre de 2005, 
esta inscrit en el Registre de la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, amb el número 
982461007. 
 
En el seu Consell Rector hi estan representats els Consells Comarcals del 
Tarragonès i del Baix Penedès, els Ajuntaments de Tarragona i el del Vendrell, i les 
Fundacions de la Xarxa Sanitària i Social Santa Tecla.  
 
Té com a finalitats, prestar serveis bàsics de salut en els camps de l’assistència 
sanitària i social, la rehabilitació, la promoció i protecció de la salut i la prevenció de 
la malaltia. 
 
No te caràcter executiu. La Fundació Hospital de Sant Pau i Santa Tecla present en 
el Consell Rector del Consorci, que es reuneix de forma periòdica, dona compte de 
la gestió econòmica i de l’activitat dels serveis sanitaris i sociosanitaris implementats 
en el territori. 
 
Aquest mes de setembre és va traslladar a la Direcció General de Fundacions del 
Departament de Justícia un pla de viabilitat que contempla les mesures aplicades i la 
projecció d’aquestes per els exercicis 2013 i 2014, pressupostant l’equilibri 
econòmic. 
 
Queda clar que la moció no la podem aprovar. 
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Sr. Inglada: no sabia que ara fèieu de patronal. 
Sr. Menéndez: estamos de acuerdo con la moción, estar con los trabajadores y 
evitar los recortes. No tenemos base suficiente para imponer una inspección des de 
Banyeres. Las cuentas de las fundaciones, cualquier persona que tiene interés 
puede ver las cuentas en el Departament de justicia. Todo lo que sea por los 
trabajadores y rechazar los recortes en materia sanitaria todo el apoyo nuestro.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 1 del grup ICV. 
� Vots en contra: 6 (5 del grup CIU i 1 del grup PP). 
� Abstencions: 4 del grup PSC 

 
Resultat: NO QUEDA APROVADA PEL PLE. 
 
 

5. APROVAR, SI S’ESCAU, PROPOSAR NOMENAMENT DE JUTGE/SSA DE 
PAU SUBSTITUT/A DE BANYERES DEL PENEDÈS C/13/221. 

 
Que ha quedat vacant la plaça del Jutge de Pau substitut per defunció del seu titular, 
Sr. Joan Sanahuja. 

 
S’ha realitzat la convocatòria a què fan referència els articles 101.1 de la Llei 
Orgànica  6/1985, del Poder Judicial, i els articles 4 i 5 del Reglament 3/1995, de 7 
de juny, dels Jutges de Pau. 

 
El 21 de novembre de 2013 es remet al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i 
al BOP, l’edicte de al Sra. Alcaldessa, mitjançant el qual s’obre el període de 
presentació d’instàncies per a cobrir els càrrecs de Jutge de Pau substitut, al Municipi 
de Banyeres del Penedès. 

 
Al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 275 de 29 de novembre de 2013 
es va publicar l’Edicte de la Sra. Alcaldessa, mitjançant el qual s’obria un termini de 
quinze dies hàbils per tal que les persones interessades i que reunien les condicions 
legals, sol·licitessin ser nomenades Jutge de Pau substitut, per escrit dirigit a 
l’Alcaldia. Tanmateix s’ha publicat al taulell d’anuncis de l’Ajuntament i del Jutjat de 
Pau, en data 21 i 22 de novembre de 2013 respectivament. 
 
Dins del termini es van presentar les sol·licituds de: 
 

1. Sr. Josep Sanahuja Huguet, de data 28 de novembre de 2013, RE 3777. 
2. Sra. Miriam Sanahuja Pie, de data 3 de desembre de 2013, RE 3804. 
3. Sra. Andrea Guzmán Valdés, de data 16 de desembre de 2013 per correu 

administratiu,  RE 4012 de 20 de desembre de 2013. 
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Podran ser nomenats Jutges de Pau, tant titulars com substituts, aquelles persones 
que, tot i no ser llicenciades en Dret, reuneixin els requisits que estableix la Llei 
Orgànica 6/1985, d’1 de juliol del Poder Judicial, per a l’ingrés en la carrera judicial, a 
excepció d’impediment físic o psíquic per al càrrec, i que no estiguin immersos en 
cap de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per a l’exercici de les 
funcions judicials, a excepció de l’exercici d’activitats professionals o mercantils 
(article 102 de la Llei Orgànica 6/1985 i article 13 del Reglament 3/1995, de 7 de 
juny, dels Jutges de Pau). 

Durant el mandat, els Jutges de Pau estaran subjectes al règim d’incompatibilitats i 
prohibicions que regulen els articles 389 a 397 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial, en els termes aplicables. 
 
Examinat el seu currículum, atesa la seva disponibilitat, atesa la seva flexibilitat i 
proximitat física, demostrada la seva experiència professional i atesa la declaració 
jurada de no estar incapacitada per l’exercici de les funcions pròpies dels/es 
jutges/esses de pau, regulades, entre d’altres, en l’art 303 de la Llei 6/1985 de 1 de 
juliol del Poder Judicial, es valora favorablement la idoneïtat, en primer terme de la 
Sra. Miriam Sanahuja Pie per al desenvolupament de les funcions al ostentar 
titulacions a nivell de llicenciatura de Jutge de Pau i en segon terme la del Sr. Josep 
Sanahuja Huguet.  
 
Es desestima la proposta de la Sra. Guzman per la distància que rau entre el Jutjat 
de Pau i el seu domicili situat fora del terme municipal de Banyeres fet que comportà 
la necessitat d’autorització de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya, tal com estableix l’art 17 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels Jutges 
de Pau.  
 
Per tot això, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Proposar el nomenament de la Sra. Miriam Sanahuja Pie amb DNI Núm. 
39712319-J i domiciliada al C/ Francesc Macià núm. 1 de Banyeres del Penedès, 
com a Jutgessa de Pau substituta. 

 
SEGON.- De esdevenir causa impeditiva que afecti a la Sra. Miriam Sanahuja Pie, 
proposar el nomenament del Sr. Josep Sanahuja Huguet amb DNI 39638962-A com 
a Jutge de Pau substitut.  
 
TERCER.- Donar trasllat del present Acord a la Secretaria de Govern del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya. 
 
TERCER. Notificar el present acord a l’interessat. 
 
Intervencions 
 
Sra. Alcaldessa: va quedar vacant per la mort del Sr. Sanahuja, donem les gràcies 
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per l’interès de les persones que s’han presentat.  
Sr. Inglada: segueixo dient com l’anterior vegada que els procediments polítics no 
son els adequats, dels nuclis ningú s’ha enterat que sortia la plaça. Només s’ha 
publicat al tauler d’anuncis de l’ajuntament, al jutjat i al BOP però no a les cartelleres 
dels nuclis. La Sra Alcaldessa li diu a les persones que coneix, difusió i 
transparència poca, dels tres mils habitats que som quan s’han enterat? No hi ha 
hagut transparència. 
Sra. Alcaldessa: jo no li he dit a ningú, s’han presentat lliurement.  
Sra. Inglada: doncs precisament, hauria de fer difusió. Només posant-ho a les 
cartelleres ja hi havia difusió. Qui es mira el BOP? 
Sr. Acosta: pues como se ha enterado la persona de Tarragona? 
Sr. Menéndez: deberíais mirar que se publica en los tablones y que no, en todos los 
asuntos. Agradecemos a los tres candidatos que se han presentado. Es difícil 
acertar por la persona y apostar por una persona concreta. 
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 6 (5 del gruo CIU i 1 del grup PP). 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 5 (4 del grup PSC i 1 del grup ICV) 

 
Resultat: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA  
 
NOTA: Atès l’art. 101.2 de la LOPJ 6/1985 l’acord requereix de majoria absoluta.  

 
 
 
6. MOCIÓ EN SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTATS PER 

L’ONADA DE ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES I 
RAMADERES I AL MÓN RURAL, C/13/245. 

 
Des de fa anys la seguretat a les explotacions agràries i ramaders, i per extensió a 
les zones rurals de Catalunya, resta fortament qüestionada pels constants robatoris i 
agressions que pateixen les persones que hi viuen i treballen. Aquest fet ha generat 
una veritable esta d’inseguretat entre els seus habitants que pot derivar cap una 
problema de caràcter social arreu del territori. 
 
Per això es fa del tot necessari un projecte de seguretat integral que combini 
diverses mesures dissuasòries per posar fre a l’actuació dels delinqüents i poder-ne 
evitar la seva reincidència, com ara, la incautació dels vehicles que s’han utilitzat per 
delinquir. 
 
Cal que tots els grups polítics que formen part de l’arc parlamentari del Congrés de 
Diputats de l’Estat facin propostes a la reforma del codi penal, i que recullin 
l’enduriment de les penes per robatoris i actes vandàlics a les zones agràries i rurals. 
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Cal que s’incrementin les dotacions policials de Mossos d’Esquadra a les zones 
rurals i agràries. 
 
Cal que es reforcin els controls per part dels mossos d’Esquadra a les ferrovelleries, 
als mercats de segona mà i als mercats ambulants, i s’exigeixi als ferrovellers i als 
paradistes la traçabilitat dels productes o les produccions que posen a la venda, per 
evitar la compravenda del gènere robat. 
 
Cal que el sistema per emetre les denúncies sigui el més àgil possible per evitar més 
inseguretat a les persones que han estat víctimes de robatoris o actes vandàlics. 
 
Cal que s’estableixi una coordinació efectiva entre les comissaries entre Mossos 
d’Esquadra i les comissaries de la Guàrdia Urbana, on n’hi hagi, que puguin agilitar 
el processos d’identificació dels delinqüents. 
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.-  Instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats que en la 
propera reforma del codi penal s’inclogui l’enduriment de les penes en robatoris de 
productes agraris o  mitjans de protecció, i molt especialment en el casos de 
delinqüents reincidents. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat que estableixi un sistema de traçabilitat de tots 
el productes que hi ha al mercats i les ferrovelleries per fer possible la vigilància i 
dissuasió en la revenda dels productes agraris o mitjans de producció robats. 
 
TERCER.- Instar al Departament d’Interior per a què, augmenti la vigilància del 
Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i rurals del camp de Tarragona i 
s’agilitin els processos en la tramitació de les denúncies.I que es tiri endavant un 
projecte de seguretat integral que coordini les forces de seguretat per identificar els 
delinqüents i agilitat la seva detenció quan hagin delinquit. 
 
QUART.- Comunicar l’aprovació d’aquest acords al Congres dels Diputats, Ministeri 
de Justícia, Departament d’Interior i Unió de Pagesos de Catalunya.  

 
Intervencions 
 
Sra. Alcaldessa: la varem presentar la unió de Pagesos, la varem considerar adient.  
Sr. Inglada: no estic d’acord amb el plantejament, el codi penal ja es pot aplicar, el 
que cal és que els Mossos d’Esquadra cal que revisin més. Hi ha bastant deixades o 
no hi ha prous mitjans. Jo he portat coses a vendre a chatarreos, i no m’han 
demanat res, i no he tornat doncs jo venc en llocs on demanen la documentació, 
això és el que cal fer. Cal instar que es compleixi la llei, aquesta no cal que es 
reformi.  
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Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 10 (5 del grup CIU, 4 del grup PSC i 1 del grup PP). 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 1 del grup ICV. 

 
Resultat: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA  
 
 

7. DESPATX D’OFICI, DONAR COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL. 

 
 
S’ha donat compte de les actes de la Junta de Govern Local següents: 
 

- 1 i 8 d’agost de 2013. 
- 5, 12 i 19 de setembre de 2013. 
- 10, 17, 22 i 31 d’octubre de 2013. 
- 7, 14, 21 i 28 de novembre de 2013 i extraordinàries de 5, 12 i 26 de 

novembre de 2013. 
 
 
L’Alcaldessa pregunta si cap grup té alguna moció que incloure per urgència. 
El grup PSC proposa la inclusió d’una moció per urgència que es: 
 
- MOCIÓ CONTRA LA INTENCIÓ DE PRIVATITZAR O CONCESSIONAR LES 
DEPURADORES 
 
 
Votació per a la inclusió per urgència: requereix majoria absoluta: 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa 
aprovada amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 vots de PSC I ICV. 
� Vots en contra: 6 vots de CIU i PP 
� Abstencions: 0 vots. 

 
Resultat: NO PROSPERA LA URGÈNCIA, no procedeix debat i votació.  
 
 
Sr. Menéndez: queremos presentar la moción contra la reforma de la Llei Orgànica 
2/10 de salut sexual i reproductiva i interrupció voluntària de l’embaràs.  
Sra. Alcaldessa: o es presenta en temps i forma pel registre d’entrada o no 
procedirà la urgència. L’heu presentat a quart de quatre i estem en junta de govern, 
com comprendreu no tenim temps per estudiar-la.  
Sra. Menéndez: no queremos que se vote la urgencia si no es consensuada entre 
todos. 
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Sra. Alcaldessa: la treballarem conjuntament.  
 
 

8. PRECS I PREGUNTES.  
 
 
1.- Sr. Inglada: com queda el prec que vaig fer sobre la Sentència del Tribunal 
Constitucional? Es donarà lectura de l’acte anterior amb nosaltres davant? 
Sra: Alcaldessa: passa la paraula al secretari-interventor.  
Secretari-interventor: es donarà compliment a la sentència del Tribunal 
Constitucional en el seus propis termes en ser font del dret. Respecte la segona 
pregunta s’estudiarà amb detall i s’informarà al respecte.  
 
2.- Sr. Inglada: que passa amb les voreres del Priorat?. 
Sr. Guasch: s’han tallat els arbres. Està finançat amb un PUOSC, però ha passat 
del 2013 al 2014. Hem decidit aprovar el projecte, la tala d’arbres ha derivat d’aquest 
projecte.  
Sr. Inglada: és un error deixar sense arbres el Priorat. No son un problema els 
arbres. 
Sr. Guasch: son diners e? 
Sra. Ordoñez: jo soc la Presidenta i no he vist cap projecte, no sabia que es talaven 
tots els arbres, hem de procurar no deixar el Priorat sense arbres. Com Associació 
lluitarem perquè no es talin tots els arbres. Sabem que els pins de 50 anys han 
aixecat les voreres però hi ha d’altres que no i també s’estan talant.  
Sr. Guasch: tots el que vivim tenim terreny suficient per plantar els arbres que 
vulguem.  
Sr. Ordoñez: però que té que veure això, volem anar pel carrer i trobar arbres.  
Sra. Alcaldessa: ara no poden ni circular els cotxets de nens.  
Sr. Guasch: jo vaig informar que es talaven. Hi ha accidents.  
Sra. Ordoñez: vas informar que eren un quants, no tots. 
Sr. Guasch: en Assemblea vaig informar que es talarien tots els arbres.  
Sr. Menéndez: será muy duro ver el Priorat sin un árbol.  
Sra. Ordoñez: ens seiem i parlem.  
 
3.- Sr. Inglada: els local de joves el dissabte està tancat. 
Sra. Alcaldessa: sempre ha estat així.  
Sr. Inglada: i perquè no es pot obrir? 
Sr. Acosta: perquè ve gent d’altres pobles, a beure i fumar i seria un desmadre.  
Sra. Alcaldessa: això val diners. 
Sr. Inglada: A, no tenim diners pels nostres joves.   
 
4.- Sr. Inglada: quan costava el transport escolar que s’ha anul·lat? 
Sr. Coll: 21.000 euros.  
Sr. Inglada: quan cobren? 
Sra. Alcaldessa: 330 euros per part de l’Ajuntament i 330 euros per part del Consell 
Comarcal.  
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5.- Sr. Inglada: les notificacions d’Endesa poden anar amb amenaça de sanció per 
malmetre a la via pública? 
Sra. Alcaldessa: prenem nota. 
 
6.- Sr. Inglada: les Juntes extraordinàries, la gent es pensarà que sou tontos, dos 
dies abans de la ordinària feu una extraordinària pel volum de feina? quan passeu 
dos puntets de res? Qui s’ho creu això? Això ho feu per cobrar, ja es veu, però que 
descarat.  
 
7.- Sr. Menéndez: resolució de Governació de la participació en los ingressos del 
Estado, se han presentado alegaciones? 
Sr. Alcaldessa: sí s’han presentat. 
 
8.- Sr. Menéndez: respecto la conexión de agua de Enagas, esta haciendo un picaje 
directo en un ramal que costó un dineral. Y paga como cualquier vecino. Es una gran 
empresa y pagar los 350 euros como todo vecino, no es una conexión como un piso 
cualquiera tiene un gran diámetro, de 150. 
Sra. Alcaldessa: prenem nota.  
 
9.- Sr. Menéndez: no puede ser que solo haya tres crios del Priorat que se le haya 
denegado la ayuda. Debemos potenciar que los crios de los núcleos vengan aquí y 
no que se vayan a Llorenç.  
Sra. Alcaldessa: prenem nota.  
 
10.- Sr. Menéndez: molestava el safareig de la Torre de Guaita? 
Sra. Alcaldessa: no tenia cap valor ni encant. Era millor treure’l i fer un mirador.  
 
11.- Sr. Merino: Avelino, y porqué quitaste la fuente de la plaza del pueblo?  
 
12.- Sr. Menéndez: no hace falta tanta imaginación para solucionar el problema de 
los árboles del Priorat.  
Sr. Guasch: es un tema sentimental d’una família que els va plantar, però cal 
recordar que va talar els que té davant de casa seva. 
 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 21.36 
hores, donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 16 de gener de 2014. 
 
 
Alcaldessa        Secretari- interventor  
 
 
Núria Figueras Tuset      Joan Manel Ferrera 
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