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AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L’AJUN TAMENT EN 
PLE DE BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA 
CONVOCATÒRIA, EL DIA 16_DE_JUNY_DE 2016, SESSIÓ 6/2 016 
 
 
 
SRS. ASSISTENTS:  
 
ALCALDE: 
Sr. Amadeu Benach i Miquel 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sr. Lluís Inglada Jané 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: 
Sra. Anna Ordóñez Rivero 
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 20.02 hores 
del dia 16 de juny de  2016, es 
reuneix l’Ajuntament en Ple, sota la 
Presidència de l’Alcalde, Sr. Amadeu 
Benach i Miquel, 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 i 
urgent, 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. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la sess ió. 
2. Aprovació, si s’escau, de l’adjudicació del cont racte de la gestió del 

servei públic de l’explotació del bar i piscina mun icipal de les 
instal·lacions de la piscina municipal d’estiu de B anyeres del Penedès, 
mitjançant la modalitat de concessió.- Exp. C/16/09 4 

 
 
 
 
1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SES SIÓ. 
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Obert el punt, el Sr. alcalde explica que aquesta sessió ve donada degut 
a la urgència d’obrir la piscina el dia 21 de juny i a continuació dóna la paraula a 
la Sra. secretària-interventora, que dóna lectura a la corresponent proposta 
d’Alcaldia, que és del tenor literal següent: 
 
Atès l’art. 79  i l’art. 80 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, sobre les sessions 
extraordinàries i urgents, es justifica la convocatòria de sessió extraordinària 
urgent pels següents motius:  
 
Atesa la urgència d’adjudicació del contracte per a la gestió del servei públic de 
l’explotació del bar i piscina municipal de les instal·lacions de la piscina d’estiu 
de Banyeres del Penedès, mitjançant la modalitat de concessió, per tal de 
garantir la prestació d’aquest servei amb l’inici del període d’estiu.  

 
 
Per tot això, es proposa al Ple , 
 

1. Aprovar la declaració d’urgència de la present sessió.  
 
A Banyeres del Penedès, 15 de juny de 2016. 
 

A continuació es produeix les votacions aprovant-se  el punt per majoria 
absoluta, amb 7 vots a favor, dels grups polítics BNY (3), PSC (3) i ICV (1) i tres 
abstencions del grup polític CIU (3).  

 
Un cop finalitzada les votacions el Sr. Guasch exposa que en aquest cas 

s’abstindran de votar perquè tot i la imminència de les dates en que ens trobem, 
pel que fa a la obertura de la piscina, no entenen que ho hagin deixat per l’últim 
moment i a corre cuita . Tanmateix exposa que han tingut vostès tot un any per 
poder preveure i preparar aquesta licitació i no pas deixar-la per l’últim dia i l’últim 
minut com han fet. Això es conseqüència d’una falta total de previsió per part de 
l’actual govern. Una falta de previsió que acaba ocasionant possibles errors que 
després comentarem pel que fa al Plec de Clàusules, i el que és mes greu una 
despesa addicional que han d’acabar suportant tots els veïns, i una pèrdua de 
temps de tots els membres del Ple, que haguessin estat totalment prescindibles 
si s’hagués actuat amb la suficient previsió i s’hagués encabit aquest assumpte 
en un Ple Ordinari. El Sr. Guasch acaba dient que és el punt de vista i la 
justificació del vot del seu grup polític. 
 

El Sr. Alcalde exposa que podria ser que sí o que podria ser que no, que 
ells saben el que han tingut el que han tingut pel Secretari, les mancances que 
han tingut, no obstant, que ells no es volen excusar en això però el que si poden 
dir es que el procediment administratiu s’ha efectuat d’acord amb la llei, es va 
aprovar els plecs pel Ple, ja que superava la anualitat de 4 anys, s’han publicat 
els plecs correctament en el BOPT i en el perfil del contractant, s’han obert els 
sobres d’acord amb la llei i l’obertura va ser publicada, s’ha valorat els sobres 



 

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/16/117 5 3/11 

 

SESSIÓ PLENÀRIA 06/16 – EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY  DE 2016 - 
Pàg. 3/11 

AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

pels nostres tècnics i per una empresa externa, ja que hem contractat a una 
empresa externa, l’obertura va ser pública, l’empresa externa era especialitzada 
en esports i també s’ha fet una valoració per la mesa això és un tràmit que no 
s’ha fet en una setmana, sinó durant un període considerable, a corre cuita s’ha 
fet perquè la setmana vinent s’ha d’obrir la piscina.  

 
El Sr. Guasch manifesta que en cap moment diem que el procediment no 

hagi estat el correcte.  
 

 
 

2./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CON TRACTE DE 
LA GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR  I 
PISCINA MUNICIPAL DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCI NA 
MUNICIPAL D’ESTIU DE BANYERES DEL PENEDÈS, MITJANÇA NT LA 
MODALITAT DE CONCESSIÓ.- EXP. C/16/094 

 
Obert el punt, el Sr. alcalde dóna la paraula a la Sra. secretària-

interventora, que dóna lectura a la corresponent proposta d’Alcaldia, que és del 
tenor literal següent: 
 
ACORDAR L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL S ERVEI 
PÚBLIC DE L’EXPLOTACIÓ DEL BAR I PISCINA MUNICIPAL DE LES 
INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE B ANYERES DEL 
PENEDÈS, MITJANÇANT LA MODALITAT DE CONCESSIÓ (C/16 /094) 
 
 
Atès la necessitat de treure a licitació la gestió i explotació del bar i piscina 
municipals. 
 
Atès que en data 18 de maig de 2016, l’Alcaldessa va dictar l’acord d’incoació de 
l’expedient per finalització del contracte anterior. 
 
Atès que en data 19 de maig de 2016, es va redactar el plec de clàusules 
administratives. 
 
En data 19 de maig de 2016, el Ple va acorda aprovar l’expedient administratiu, 
els plecs de clàusules, va acordar sotmetre’ls a informació pública i va acordar 
obrir la licitació. 
 
Segons certificat emès pel secretari,  els plecs de clàusules administratives per 
a la contractació de la concessió de la gestió de la piscina i bar municipals ha 
estat sotmesos al públic mitjançant publicació al BOP número 99 de data 25 de 
maig de 2016. 
 
Tanmateix s’ha publicat al perfil de contractant. 
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Que durant el termini d’exposició de 8 dies hàbils NO s’han presentat 
al·legacions. 
 
Segons certificat emès pel secretari en data 06 de juny de 2016, s’han presentat 
dins de termini les següents ofertes: 
 
Núm. Entrada Nom  

1.-  2007 de 
02/06/16 

ISIDRE FARRÉS FARRÉ –CALAFELL 
ACTIVA- 

2.- 2062 de 
06/06/16 
Prèvia tramesa 
per correu 
ordinari a data 
03/06/16. RE. 
2048. 

FERROVIAL CESPA 

 
En data 06 de juny de 2016, la mesa de contractació va procedir a la obertura 
del sobre “A” documentació administrativa, comprovant que el Sr. ISIDRE 
FARRÉS FARRÉ –CALAFELL ACTIVA- no va aportar el total de documentació 
exigida en el present plec, no obstant, previ requeriment va subsanar els 
documents que hi mancaven, en el termini de dos dies hàbils, tal com consta en 
l’expedient mitjançant diligència de fe pública. 
 
Revisada la documentació de l’oferta núm. 2, FERROVIAL CESPA,  s’ha 
presentat complerta. 
 
En data 10 de juny de 2016, la mesa de contractació en acte públic va obrir el 
sobre 2, oferta tècnica, acordant-se en la mateixa sessió sol·licitar informe de 
l’enginyer per a la seva puntuació. 
 
En data 13 de juny de 2016, l’enginyer emet informe on es puntua les ofertes. 
 
En data 14 de juny de 2016, la mesa de contractació va obrir el sobre 3, oferta 
econòmica, un cop fet lectura de les ofertes econòmiques, s’acorda sol·licitar 
informe de puntuació a la mesa, per tal, de que efectuï proposta d’adjudicació.  
 
La mesa el dia 15 de juny estableix que d’acord amb els plecs, l’empresa Calafell 
activa no ha presentat tota la documentació, en concret hi manca,  
 
- Amortització de les inversions i propostes de reposició material esportiu i 

mobiliari. 
- Compte d’explotació a 6 anys.     

 
Fet no subsanable.  
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A la vista de l’anterior i d’acord amb la base vintena, que estableix que en cap 
cas es podrà declarar deserta una licitació quan existeixi alguna oferta o 
proposició que sigui admissible, la mesa de contractació proposa  a l’òrgan de 
contractació l’adjudicació de la concessió administrativa per a l’explotació i 
gestió del bar i piscina municipals e, favor de: 

.- FERROVIAL CESPA- 

 
Punts totals obtinguts per Ferrovial  37   de 60 punts.  
 
Per tot això, es proposa al Ple, 
 

PRIMER.- Adjudicar la concessió administrativa per a l’explotació i gestió del 
bar i piscina municipals en favor de l’adjudicatari FERROVIAL CESPA- i 
publicar-ho al perfil de contractant. 

SEGON.- Requerir a l’adjudicatari perquè en el termini de 10 dies hàbils 
presenti tot allò exigit en el plec.  

TERCER.- Certificat el compliment de l’obligació anterior, requerir a l’adjudicatari 
per la formalització del cotracte.  
 
QUART.- Notificar el present acord a l’empresa exclosa.  
 
A Banyeres del Penedès, 15 de juny de 2016. 
 
 
INTERVENCIONS 
 

Sr. Guasch avança que sobre aquest punt votaran en contra i justifiquen els 
motius d’aquest posicionament. 

 
En primer lloc, troben a faltar, una junta de portaveus prèvia a aquesta 

sessió. O si més no una breu reunió abans d’entrar en aquesta sala per fer-nos 
ni que fos una introducció o explicació de com han portat aquesta adjudicació. I 
que no han tingut el detall de facilitar l’informe on es valoraven les ofertes per 
saber quins criteris de valoració es complien i quins no. Entenen que els hi corri 
pressa, perquè no es poden permetre no obrir la piscina en termini, però 
aquestes presses no els eximeixen de les seves obligacions de transparència i 
consens de les quals volen fer gala.  
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En segon lloc perquè entenen que el Plec de Clàusules té certes mancances 
o punts inacabats o indefinits, ben provablement motivats per la urgència amb la 
que es va haver de preparar. Han trobat a faltar una quantificació de les 
inversions a fer per l’empresa adjudicatària. Inversions, que per altra banda, 
entenen gairebé ridícules quan se’ls exigeix poc més que obrir una finestra, 
col·locar dues persianes i comprar un ordinador, a canvi de tenir la concessió de 
les instal·lacions de la piscina durant un termini que pot arribar als quinze anys.  

 
També troben alguna incoherència pel que fa a l’àmbit de l’espai cedit, 

mentre que en l’annex 2 es marca el recinte de la piscina i dels vestidors i el bar, 
en els criteris d’adjudicació es valora la  proposta dels horaris de la pista, i per 
tant fora del l’espai cedit, amb la qual cosa queda el dubte de si la pista entra en 
la concessió o no.  

 
I en tercer lloc i, al seu parer el més important, és que no entenen i no 

comparteixen la seva decisió de fer aquesta concessió per un termini tan llarg. 
Un total de 15 anys és un termini excessivament llarg i que podria acabar 
hipotecant a futurs governs a mantenir una empresa en contra de la seva 
voluntat. O inclús més, podria condicionar a l’actual govern a mantenir-la tot i no 
estar satisfeta amb la seva gestió. I si això passes, és a dir , que es volgués 
rescindir el contracte abans de la seva finalització, es podria veure obligat a 
assumir importants indemnitzacions pel que respecta al lucre cessant que 
l’empresa adjudicatària hauria deixat de percebre. Per tant, insisteixen, que no 
veien la necessitat de lligar l’ajuntament per un termini tant llarg per tant poca 
cosa. Altra cosa seria si l’empresa adjudicatària hagués de fer una inversió 
milionària de la qual s’hagués de rescabalar econòmicament, justificant 
d’aquesta manera aquest termini, però sota el seu punt de vista aquest no és el 
cas.  

 
I per acabar i aprofitant l’avinentesa de que el tema a tractar avui és la piscina 

els feliciten per l’únic Butlletí Informatiu que han sabut treure en un any. Han 
convertit aquesta publicació informativa en una campanya de descrèdit contra 
l’anterior equip de govern, arribant a utilitzar afirmacions manifestament falses. 
¿Amb quina intenció? desacreditar, desacreditar, i desacreditar al preu que sigui.  

 
El Sr. President respon que no entrarà a parlar del Butlletí. 
 
El Sr. Guasch contesta que no entraran a parlar del Butlletí sinó d’una citació 
que hi ha en el Butlletí vers la piscina.  
 
Entre moltes altres acusacions que se’ls retreu és tenir la piscina sense 

manteniment. A la piscina es va fer una inversió importantíssima a l’anterior 
mandat, es va renovar tot el sistema cloració amb un cost importantíssim però 
necessari. I a més anualment es feien manteniments de les instal·lacions, 
lavabos, bar, vestidors, que es van deteriorant pel propi us i pel vandalisme. En 
finalitzar el nostre mandat es va deixar la piscina en condicions optimes pel seu 
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ús. Si posteriorment s’ha deteriorat potser és perquè l’actual govern no ho ha 
vetllat. 

 
Per tant tornant al tema tractat, els reiterem que el nostre vot serà en contra. 

 
Sr. Roig exposa que pel que fa a la falta de manteniment el seu govern va 

estar 5 mesos sense pagar a l’empresa que feia el manteniment. Les factures no 
estaven pagades, ja que estàveu descontents. 
 

Sr. Guasch afirma. 
 

Sr. Roig diu que llavors perquè dieu que es feia el manteniment si estàveu 
descontents. 

 
Sr. Roig insisteix que si no s’ha fet no és culpa del nostre govern,  nosaltres 

hem fet el que tenia que fer, ara és fa el manteniment correctament.  
 

Sr. Guasch contesta que hi havia una empresa que feia el manteniment més 
bé o més malament. 
 

Sr. Roig diu que no el feia. 
 

Sr. Alcalde expressa que es va deixar de pagar perquè no es feia el 
manteniment.  
 

Sr. Alcalde recalca que el govern anterior va ficar el sistema de bombeig i les 
màquines i perfecte. Ells ho han defensat sempre que era un ferrari, però aquest 
ferrari s’ha quedat abaix i pel que respecte a la resta de la piscina, exposa que 
estava la gespa deteriorada, el terra no s’havia pintat des de que es va inaugurar, 
no s’havia vorejat des de que es va inaugurar,  no hi ha un mirall en els lavabos... 
a més diu que si la gent que hi anem a la piscina no tenim dret a mirar això, el 
convida a anar-hi i li ensenyaria les fotos de com estava abans.  

 
Sra. Anna Ordóñez  exposa que al juny quan es va obrir la piscina no estava 

en condicions òptimes per obrir, ja que les papereres estaven oxidades, les 
baranes oxidades i hi havien forats en la gespa increïbles. 

 
Sr. Amadeu recalca que hi havia uns forats com el meu braç, estava 

deteriorat i que el ferrari estava abaix, la cadira de minusvàlid també hi era sense 
la rampa perquè no es va fer en el seu dia, però ja està. 

 
Sra. Anna Ordóñez manifesta que si que es va fer inversions, es va comprar 

la màquina de netejar els fons i la cadira de minusvàlids, però el manteniment de 
lo que era per obrir una piscina perquè vingués la gent no estava fet. 

 
Sr. Guasch contesta que només calia preguntar a la brigada, si us volen dir 
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les hores que hi havien destinat cada any en la piscina.  
 
Sra. Anna Ordóñez manifesta que tenim fotos de la piscina en Juny abans 

d’obrir la piscina, acte seguit el Sr. Alcalde recalca també que hi han fotos.  
 
Sr. Alcalde exposa que les hores no devien ser suficients i l’empresa que 

tenia la licitació que tenia el contracte de manteniment de la piscina no se li va 
pagar els mesos, per això, es rescindeix el contracte, per incompliment de 
contracte. 

 
Sr. Guasch estableix que quan entra una empresa que no compleix i 

vosaltres tan de bo no us hi trobeu, doncs... 
 
 Sra. Anna Ordóñez diu que ja s’han trobat. 
 
Sr. Alcalde manifesta que per això apretem les ungles. A més recalca que 

aquesta empresa per molt que estigui 15 anys té unes condicions també i sinó 
compleixen les condicions s’aniran al carrer. Nosaltres el que no volem és gastar-
nos més diners en la piscina, el que volen és donar al servei al poble, l’empresa 
tindrà uns beneficis i nosaltres cost cero, si pot ser.  

 
Sr. Guasch explica que a ells li sembla molt bé que traguem la licitació de la 

piscina i també els hi sembla molt bé que l’empresa adjudicatària tan de bo 
funcioni i ho porti en condicions. Ells el que han dit són tres punts, 

 
1. De transparència i informació. Per arribar aquest ple no els hi ha donat.  

 
En aquest primer punt el Sr. Alcalde respon que el que no s’ha donat és la 

reunió de la Junta de Portaveus i que aquesta sessió te caràcter de extraordinària 
i urgent i que la Junta de Portaveus no procedeix. Perquè això es una urgència i 
urgent no hi ha i això ho saps.  
 

El Sr. Guasch li contesta dient que en altres plens que han sortit temes 
extraordinaris o per urgència s’han convocat, s’han pogut reunir abans de la 
sessió i fer una explicació.  

 
Sr. Alcalde exposa que s’han pogut o no s’han pogut però que no procedeix 

i la Sra. Anna Ordóñez diu que haguessin vingut 10 minuts abans. 
 
Sr. Guasch contesta a la intervenció de l’Alcaldessa. 
 
Sr. Amadeu diu que vosaltres està molt bé que voteu en contra.  

 
Sra. Anna Ordóñez li explica que l’ordinador està especialitzat en saber les 

entrades de la gent per saber qui entra a les piscines al que el Sr. Alcalde afegeix 
que per saber els diners que s’ ingressaven i la gent que hi entrava.   
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Sr. Alcalde segueix exposant que  no han trobat cap document ni cap fet que 

ens digui quanta gent hi entrava a la piscina, allò ho feia aquella l’empresa i 
nosaltres alhora de licitar la piscina em tingut bàrbares problemes perquè no 
podem dir que hi ha uns beneficis x i a més pregunta que quins beneficis tenia 
l’Ajuntament?, on està això?, quanta gent hi havia? Quins beneficis tenien?. 

 
Sr. Guasch replica dient que quan es dona una concessió a risc i ventura de 

l’adjudicatari, és a risc i ventura de l’adjudicatari, l’Ajuntament li es igual si 
l’adjudicatari rep més ingressos o rep menys, si entra més gent o entra menys 
gent això es a risc i ventura.  
 

Sr. Alcalde li contesta que no obstant, ha de haver un control com a 
propietaris perquè si volem fer una altre licitació em de saber de que estem 
parlant.  

 
Sr Guasch respon dient que a l’Ajuntament li interessarà o no li interessarà.  
 
Sr. Roig troba bé que votin en contra i que diguin el que han dit però demana 

que esperin una miqueta per veure com queda, com es fa. A més afegeix que, 
poden comentar en el pròxim Ple, com ho veuen durant l’estiu. Si veieu algú bé, 
espero que ho dieu, que  
ha hagut un canvi profund no d’entrada que està mal fet, que tot està malament.  

 
Sr. Guasch li replica que no li han entès i afegeix que ell ha dit dues coses  
 
1. Que la precipitació no es bona. 

 
Després hi ha un petit debat per la paraula entre el regidor Roig i el regidor 
Guasch. Finalment el regidor Roig exposa de manera resumida, 
 

Amb el tema de la licitació portaven sis mesos però ha passat el que ha 
passat amb el Secretari i ara ha vingut la Sara i hem tingut que començar. Però 
que han treballat sis mesos.   

 
Sr Alcalde agafa el relleu i exposa que no ho podien fer fa un any perquè 

aquí hi havia una persona que fins a l’agost encara tenia la piscina, per tant, per 
incompliment i per normes s’ha tingut que justificar molt bé per treure fora a la 
persona i treure la licitació, per tant no és tan fàcil. No va bé que una persona 
que l’estiu passat et degui i ara tinguéssim un any per fer tota una licitació nova. 
Les licitacions tenen un procés.  

 
Sr. Guasch contesta a aquesta intervenció. 
 
Sr. Amadeu diu que no sabien com aniria la cosa. 
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Sr. Guasch diu que aquesta empresa ho hagi de fer malament. Ell diu que 
la precipitació no ajuda, i no ajuda en quin sentit, doncs que fer els terminis 
d’exposició al públic tan curts poder ha tallat l’opció a moltes empreses que si 
haguessin tingut més temps s’haurien presentat i hauríem tingut un ventall 
d’empreses més ampli.  

 
2. 15 anys és un termini excessiu.  

 
Sr. Roig i Anna Ordóñez diu que no són 15 anys.  
 
Sr. Guasch diu que són sis anys prorrogables fins a 15 anys. 
 
Sr. Roig diu que són prorrogables.   
 
Sr. Amadeu diu que ara el Sr. Guasch ho ha dit, i és lo que tenia que haver 

dit al principi, prorrogables. Cosa que el poble de Banyeres quan ho ha dit al 
principi no ha havia sentit, has dit 15 directament.  

 
Sr. Guasch li replica al Sr. Alcalde que se li permet llegir el que havia dit i 

ipso facto llegeix,  
 
Durant un termini que pot arribar als 15 anys. Emfatitzant el pot.  
 
Sr. Roig exposa que pot ser sigui 1 any. 
 
Sr. Guasch manifesta que si rescindeixen el procés, aquest contracte abans 

de la seva finalització... 
 
Sr. Alcalde exposa que per incompliment no. Si no compleixen una de les 

normes serà 1 any. Sinó compleixen el segon any serà 2 anys. El que no faran 
és per estalvi de diners pel poble, com el Sr. Guasch havia dit abans, fer 
licitacions cada 2 anys. Si compleix el tindrem. Els partits de govern que vinguin 
a posteriori ho tindran així de bé. Si compleix no tindrem que fer ni plecs 
extraordinaris ni més clàusules tampoc.  

 
 Sr. Guasch manifesta que celebra que aquesta empresa faci la seva feina i 

celebra que si algun dia no ho fa no ens proposi un perjudici per l’Ajuntament.  
  
Sra. Ida Berdusan exposa que el que saben segur és que l’anterior no el feia 

bé, per tant, el benefici del dubte per aquesta nova és de justícia.  
  

Sr. Alcalde explica que això són paraules textuals del vostres regidors 
d’esports, Amadeu si pots carrega-te’l. Paraules textuals pel carrer. Per tant, ara 
no em diguis que aquesta persona el feia tan bé.  

 
Sra. Núria Figueres i Sr. Guasch diuen que això no ho han dit.  



 

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/16/117 5 11/11 

 

SESSIÓ PLENÀRIA 06/16 – EXTRAORDINÀRIA I URGENT CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY  DE 2016 - 
Pàg. 11/11 

AJUNTAMENT DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
Es produeix un debat entre els regidors. 
 
Sr. Alcalde convoca al ordre preguntant si hi ha una pregunta més.  

 
 
VOTACIONS 
 

Vots emesos: vots a favor dels grups PSC (3), ICV (1), BNY (4), abstencions 
cap i vots en contra del grup CIU (3), essent aprovat per majoria l’expedient de 
l’adjudicació del contracte de la gestió del servei públic de l’explotació del bar i 
piscina municipal de les instal·lacions de la piscina municipal d’estiu de Banyeres 
del Penedès, mitjançant la modalitat de concessió.- Exp. C/16/094 
. 
 
 
EXPLICACIONS DE VOT 
 

No hi ha explicacions de vots.  
 
 
 

 
I no havent-hi més assumptes a tractar el Sr. alcalde–president alçà la 

sessió a les 20.23 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa el Sr. 
alcalde, amb mi, la secretària-interventora, que certifico. 


