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Ajuntament de Banyeres del Penedés

(Tanagona)
Municipi adherit a la Vegueria Penedés

A la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 17 de gener de 2008, a
les 20:30 hores, sota la Presidéncia de I'Alcalde Sr. José María Abril Palacios, ass¡st¡ts
per el Secretari - Interventor accidental de la Corporació, Sr. Jordi Palau Teixidó, es
reuneixen els Regidors:

- Sr. José María Acosta Fajardo,
- Sra. Sonia Andrés Ramirez.
- Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre.
- Sra. Núria Figueras Tuset,
- Sr. Lluís Inglada Jané,
- Sr. Avelino Menéndez Suárez,
- Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
- Sr. Salvador Solé Alegret,
- Sr. Luis F. Suárez López;

S'excusa I'assisténcia del Regidor Sr. Jorge Santalla Montes, per motius de salut.

Els reunits constitueixen quórum suficient per a la válida celebració de la sessió que ha
estat oportunament convocada per aquest dia i hora.

El Sr. Alcalde, abans de comengar a tractar el primer punt de I'ordre del dia informe als
membres del Ple i al públic en general que I'actual secretari interventor accidental de la
Corporació Sr. Jordi Palau Teixidó, técnic d'administració general d'aquest ajuntament
passa en comissió de serveis a un altre corporació. Tot seguit fa la presentació del Sr.
Joan Manel Ferrera, que a partir del dia 28 de gener passará a ocupar la plaga de
secretari interventor de la Corporació.

Tot seguit el Sr. Alcalde fa una breu referéncia a la página web anomenada "El tomate"
diu que és una vergonya; sortien mitges veritats, i per tant mentides.

Oberta la sessió per part del Sr. President, es passa a tractar el següent:

ORDRE DEL DIA

:::::l : i:l"Y*lll: ll l lll^Y ?: :'1:l :: :i ::::o ll:Ti"l,
APROVAR LA SOL.LICITUD DE MODÍ FICACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ PER A LA PROMOCIÓ, EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE
LES OBRES DE SUBMINISTRAMENT D'AIGUA POTABLE A LA COMARCA
DEL BAIX PENEDÉS. CIO7IO64 . . . . . . . .2
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3.- APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MOD¡FICACIÓ PUNTUAL A LA XARXA
VARIA DEL PLA PARCIAL D'ORDENACIÓ DEL SECTOR S-2 'PINETELLADA -
1" . -C107t292 . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .4

4.- APROVAR LA SOL.LICITUD D'ADHESIÓ NI CONVENI MARC DE DATA CINC
DE JULIOL DE 2OO7 SOBRE LA IMPLANTACIÓ D'UN MODEL INTEGRAT
D'ATENCIÓ CIUTNOANA EN L'AMBIT TERRITOR¡AL DE CATALUNYA.-
c t07 t314. ,  . . . . . . . .5
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Aprovació, si s'escau, de les actes de les sess¡ons anteriors ordinária de data 22 de
novembre de2OO7 iextraordinária de data 18 de desembre de 2007.

El Sr. Menéndez.- manifesta pel que fa a I'acta del 22 de novembre el grup del PSC
s'abstindrá en l'aprovació de I'acta, ja que creu que les preguntes que es van fer són un
embolic.

Pel que fa a I'acta de la sessió de 18 de desembre el grup del PSC I'aprova si es fa un
aclariment quan es fa referéncia a l'lBl del municipi de I'Arbog.

La Sra. Ribosa.- manifesta que la informació que tenen de I'Arbog és que és superior al
2o/o.

De conformitat amb les diverses converses mantingudes amb responsables de l'Agéncia
Catalana de I'Aigua i del Consorci d'Aigües de Tarragona en relació al conveni de
col'laboració per a la promoció, execució i manteniment de les obres de subministrament
d'aigua potable a la Comarca del Baix Penedés; document signat en data 24 d'abril de
2007. En I'esmentat convení es preveu que Banyeres del Penedés disposaria de 850
m3/dia amb una participació del 19,95 %.
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Vist l'acord plenari adoptat per I'Ajuntament de La Bisbal del Penedés en sessió de data
9 de novembre de 2007: en el qual es va acordar renunciar al Conveni de Col'laboració
per a la promoció, execució i manteniment de les obres de subministrament d'aigua
potable al Baix Penedés. Tanmateix, vist l'escrit d'aquest ajuntament de data 28 de
novembre de 2007 amb registre d'entrada en aquesta Corporació núm. 5299 en el qual
s'estableix que, vistes les converses mantingudes I'Alcalde de la Bisbal del Penedés i el
de Banyeres del Penedés, sota la premissa que I'aigua renunciada s'hauria de quedar a
la Comarca; dels 1.000 m3/dia de que disposava la Bísbal del Penedés es feia una
reserva de 200 m3/dia a favor de Banyeres del Penedés. Un cop s'ha estudiat
I'expedient per part de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés,

És per aixó que,

Es proposa al Ple de la Corporació I'adopció dels acords següents:

Primer.- Aprovar sol'licitar a I'Agéncia Catalana de I'Aigua i al Consorci d'Aigües de
Tarragona la modificació del conveni de col'laboració per a la promoció, execució i
manteniment de les obres de subministrament d'aigua potable a la Comarca del Baix
Penedés; document signat en data 24 d'abril de 2007; en el sentit de que I'Ajuntament
de Banyeres del Penedés es faci cárrec de 200 m3/dia dels 1.000 m3/dia als que ha
renunciat I'Ajuntament de La Bisbal del Penedés, a part de la dotació que I'Ajuntament
de Banyeres del Penedés ja tenia assignada segons el referit conveni.

Seqon.- Notificar ef present acord a I'Agéncia Catalana de I'Aigua, al Consorci d'Aigües
de Tarragona i a I 'Ajuntament de La Bisbaldel Penedés.

El Sr. Menéndez.- demana una explicació de qué es fará amb els 1000 m3 de La Bisbal.

El Sr. Alcalde.- manifesta que hem demanat 200 m3 ja que I 'enginyer municipal ha fet
l 'estudi de necessitats i creu que amb aquesta quantitat n'hi ha prou;ja que s'ha calculat
que ara es gasten 400 m3 al dia. En el cas que ens quedéssim sense els nostres
recursos d'aigua amb la que hem demanat de I 'Ebre en tindríem prou pel consum actual
i pel creixement previst.

Pel que fa a la resta de 800 m3 als que ha renunciat La Bisbal no hi ha cap moviment
que jo sápiga.

El Sr. Menéndez.- manifesta que pot ser un problema d'assumir.

El Sr. Alcalde.- manifesta que pot ser que se la quedi El Vendrell.

El Sr. Menéndez.- pregunta si aquesta situació potser que demori el projecte.
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El Sr. Alcalde.- respon que no té coneixement que aquest fet pugui demorar el projecte,
esperem que no.

Un cop discutida la present proposta, s'aprova per unanimitat els membres assistents.

DEL PLA PARCIAL

El Pla Parcial d'Ordenació del Sector S-2 "Pinetellada - 1" del terme mun¡c¡pal de
Banyeres del Penedés va estar aprovat per la Comissió d'Urbanisme de Tarragona en la
sessió de data 24 de juliol de 1996, i acordada la seva publicació per I'esmentada
Comissió en data 30 d'octubre de 1996.

En I'actualitat s'está desenvolupant el planejament de l'ámbit del Sector S-11 anomenat
"Pinetellada - 2"

D'acord amb el projecte de modificació puntual i estudis técnics previs s'ha observat la
necessitat de connectar ambdós sectors mitjanat una rambla per la part central del
sector S-11 "Pinetellada - 2", per tal de millorar la connectivitat d'ambdós sectors i del
segon sector amb les zones d'equipaments i espais lliures del primer sector. La
afectació que es produeix és de dues parcel.les del pateix propietari que el del Sector S-
11 Pinetellada - 2". Aquestes parcel'les es compensa dotant a aquest últim sector de
dos habitatges més.

Aquestes modificacions no representen cap canvi significatiu ni substancial en
I'estructura del Pla parcial d'Ordenació del Sector S-2 "Pinetellada - 1". Per tant, i
seguint les indicacions dels técnics del Servei Territorial d'Urbanisme de Tarragona, no
s'ha procedit a sol'licitar els preceptius informes als organismes oficials que han
d'informar per raó de les seves competéncies ni als ajuntaments colindants per tal que
emetin el corresponent informe.

El Ple de la Corporació en sessió de data 22 de novembre de 2007 va aprovar
inicialment la Modificació Puntual a la xarxa viária del Pla Parcial d'Ordenació del Sector
A-2 Pinetellada - 1.

Tanmateix, I'acord d'aprovació inicial s'ha publicat al BOP de Tarragona núm. 285 de
data 11 de desembre de 2007, al DOGC núm. 5026 de data 11 de desembre de 2007 i
al taulell d'anuncis de la Corporació. Així com s'ha notificat al propietari dels terrenys i
als Serveis Territorials d'Urbanisme a Tarragona. Transcorregut el termini d'informació
pública i d'acord amb el certificat del secretari de la Corporació, no s'han presentat
al' legacions.
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És per aixó que,

Es proposa al Ple de la Corporac¡ó I'adopció dels acords següents:

Primer Aprovar provisionalment la Modificació Puntual a la Xaxa Viária del Pla Parcial
d'Ordenació del Sector S-2 "Pinetellada - 1" al terme municipal de Banyeres del
Penedés, redactat a iniciativa de I'empresa Arids Catalunya SA.

Seqon.- Fer tramesa del projecte i expedient administratiu d'aquesta modificació Puntual
a la Comissió d'Urbanisme de Tarragona.

Tercer.- Notificar el present acord a I'empresa Arids Catalunya SA.

Ef Sr. Menéndez.- manifesta que en el Ple de sessió 22 de novembre el Grup del PSC
va manifestar la seva abstenció a I'aprovació inicial. Manifesta que estan d'acord en que
es desenvolupi Pinetellada 2; I'anterior Equip de Govern va deixar aquest expedient
sobre la taula ja que la Comissíó d'Urbanísme de Tarragona va fer imposicions, entre
elles que es tenia que redactar un POUM. En aquest POUM que varem aprovar
provisionalment la Corporació es va tractar Pinetellada 2.

Un cop discutit la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels grups CIU ¡ ICV ¡ 4 abstencions del grup PSC, s'aprova la present
proposta d'alcaldia per majoria absoluta.

Vist el Conveni Marc de data 5 de juliol de 2007, publicat al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya núm.4935, de27 de juliol de2007 ial Butlletí Oficial de I'Estat núm. 190,
de 9 d'agost de 2OO7; subscrit entre I'Administració General de I'Estat i I'Administració
de la Generalitat de Catalunya per a la implantació d'un model integrat d'atenció al
ciutadá en l'ámbit territorial de Catalunya.

L'objectiu d'aquest conveni marc és I'establiment progressiu d'una xarxa d'espais
comuns d'atenció al ciutadá per permeti la prestació de serveis integrats a tres nivells:
regístre, informació i tramitació.
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Vist I'escrit de la Direcció General d'Atenció Ciutadana del Departament de Presidéncia
de fa Generalitat de Catalunya, de data 3 de desembre de 2007 i núm. de registre
d'entrada 5364; en el qual ens ofereix I'oportunitat d'adhesió a aquest conveni per tal de
possibilitar aquest servei al ciutadá.

És per aixó que,

El Ple de la Corporac¡ó, per unan¡mitat dels membres assistents, acorda:

Primer.- Aprovar sol'licitar I'adhesió al Vist el Conveni Marc de data 5 de juliol de 2007
sobre la implantació d'un model integrat d'atenció al ciutadá en l'ámbit territorial de
Catalunya.

Seqon.- Notificar el present acord a la Direcció General d'Atenció Ciutadana del
Departament de Presidéncia de la Generalitat de Catalunya; iformalitzar I'adhesió.

El Sr. Alcalde fa una breu explicació de qué consisteix aquest conveni.

DESPATX D'OFICI

Per part de I'Alcaldia es dóna compte de totes les resolucions següents:

Donar compte de les actes de la Comissió de Govern de data 8 de novembre de 2007 t la
de 22 de novembre de 2007 .

El Sr. Menéndez.- manifesta que falten les actes de desembre.

ElSr. Alcalde.- manifesta que es donará compte d'aquestes actes en la propera sessió que
es celebri.

El ple de I'Ajuntament es dóna per assabentat.

PRECS I PREGUNTES.

El Sr. Menéndez.- manifesta que hi ha moltes preguntes pendents de contestar.

El Sr. Alcalde.- pregunta si són de Els Boscos aquestes preguntes.
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El Sr. Menéndez.- manifesta que falta I'informe técnic dels serveis generals de Boscos.

En segon lloc, pregunta per la zona verda de I'entrada a Boscos. Tanmateix li manifesta
al Sr. Alcalde que vo¡en respostes concretes a les preguntes que es fan als plens.

El Sr. Alcalde.- respon que el que volen són preguntes concretes.

El Sr. Menéndez.- Pregunta per les tres parcel'les que hi ha a I'entrada de Boscos, que
estaven qualificades i ara es col'loca el clavegueram.

El Sr. Alcalde.- respon que sembla mentida que vosté que ha fet el POUM no sápiga
que avui aquestes tres parcel'les no són zona verda, ara són tres parcel'les urbanes. El
propietarí d'aquestes parcel'les va voler connectar el clavegueram. Aquestes connexions
estaven previstes al projecte que vosté va aprovar, i no tenen cap cost al figurar al
projecte.

El Sr. Menéndez.- reitera la pregunta si I'ajuntament és conscient que es fan les
connexions en aquestes tres parcel.les. Pregunta si aquest fet vol dir que aquestes
parcel'les no seran zona verda.

El Sr. Alcalde.- respon que I'actual Equip de Govern si que té pensat que aquestes
parcel'les siguin zona verda, peró no es fará la permuta que tenia pensada I'anterior
Equip de Govern.

El Sr. Menéndez.- manifesta que no és justificació que estigui al projecte, ja que ho
paguen tots els velns aquesta actuació.

El Sr. Alcalde.- manifesta al Sr. Menéndez que el que cal és que vingui a signar tota la
documentació que lifalta signar.

El Sr. Menéndez.- manifesta en relació a l'lBl de I'Arbog que es va comentar que estava
al 2o/o, cal que mireu el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona que apareix la
publicació de les ordenances fiscals del municipi de l 'Arbog i apareix l ' lBl al 0,62, més
baix que el de Banyeres. Lamentem aquesta desinformació que es dona com a
argument per pujar I ' lBl a Banyeres. Primer era l ' lPC i després l ' lBl de I 'Arbog. El que
queda clar és la pujada de l ' lBl a Banyeres.

La Sra. Ribosa.- manifesta que aquesta dada ens la va donar I'Ajuntament de I'Arbog.

El Sr. Menéndez.- pregunta pel projecte de la prolongació del carrer Marta Mata que
está en exposició pública. Al projecte s'han de contemplar les propietats afectades, ja
siguin públiques o privades.

Pregunta que en el projecte es contemplen les aigües residuals i les pluvials, com acaba
a I'entrada de Boscos, ens preocupa aquesta continuitat.
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També afegeix que en aquest carrer hi ha un arbre singular, el pi de les tres branques;
demanem que es preservi.

En el POUM es preveia que el clavegueram de Banyeres passés per la part posterior de
Boscos, pregunta si es fará així.

Pel que fa al Priorat hi ha el problema de les a¡gües pfuvials, manifestat en váries
ocasions pels propietaris. Ara al carrer Ametllers a la zona verda on surt la rasa de
pluvials hi ha posat un tub gros que interromp aquesta rasa de forma transversal, cal
donar una solució.

El Sr. Solé.- respon que está controlat per I'Ajuntament ¡ I'ACA. L'enginyer municipal ho
ha revisat is'ha fet una ampliació.

El Sr. Menéndez.- manifesta que hi ha fotografies que la rasa está obstrurda.

Pel que fa al projecte de la carretera que s'ha aprovat no inclou en I'actuació ni la xarxa
de gas ni la de telecomunicacions, quan es fa un projecte d'aquestes característiques
sempre s'han de considerar.

El Sr. Alcalde.- manifesta que el poble está endarrerit són heréncies que ens hem trobat,
aquest fet no representa ni el 3% de les mancances que hi ha. Li demana al Sr.
Menéndez que es presenti de nou a les properes eleccions.

El Sr. Menéndez.- manifesta que no sap a que venen aquestes comentaris.

El Sr. Alcalde.- manifesta que només a la carretera hi ha infinitat de problemes.

El Sr. Menéndez.- pregunta si les actes que s'envien poden ser en format Word per
poder-les treballar.

El Sr. Inqlada.- respon que primer tenim que treballar en la xarxa nostra, després es pot
estudiar. Aquest fet és una altre heréncia, els regidors no disposen d'ordinadors.

La Sra. Ribosa.- manifesta que avui ha tingut entrada un escrit del grup del PSC,
d'al'legacions al pressupost. Han tingut un mes per fer I'escrit; aquests escr¡t diu que va
signat pels regidors del PSC i tant sols va signar per un. Aquest fet és un defecte de
forma, encara que diu I'escrit que es passará a signat, aquesta entrada ja está
digitalitzada i per tant sols hi constará una signatura. Pel que fa al contingut ja en
parlarem quan toqui. Cal que es sápiga aprendre a fer oposició.

El Sr. Alcalde.- avísa al Sr. Menéndez que no té la paraula.

El Sr. Menéndez.- manifesta que si s'ordenessin els debats no pesarien coses com
aquestes, no cal que ningú tregui I aparaula a ningú com es fa ara.
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El Sr. Alcalde.- manifesta que aquí ho hem vist tots el que passava, no es pot
interrompre quan parla un altre regidor.

El Sr. Menéndez.- manifesta que aquest escrit s'ha fet dins de termini, hi ha hagut festes
pel mig. Ens hem reunit i es va parlar de fer aquest escrit, peró no ha donat temps de
signar-lo. No se quin defecte de forma hi ha, tots els regidors ja ho saben.

La Sra. Ribosa.- manifesta que fer aquestes dues ratlles és un moment.

El Sr. Alcalde.- Tal i com va manifestar en anteriors sessions, dona lectura al conveni
signat amb Habitatge de la Generalitat, en elqual es regula el centre de dia.

El Sr. Menéndez.- manifesta que va entendre que es passaria per aquest ple el nou
conveni.

El Sr. Alcalde.- manifesta que hi ha un conveni signat per vosté. Després de tants anys
vosté el que es pensa que continua essent l'alcalde el que tindria que fer és anar al
psicóleg, ja que está contínuament interrompin el ple, deixi parlar sense interrompre.

El Sr. Menéndez.- manifesta que no pot ser que es facin aquest tipus de
desqualificacions personals.

DILIGÉNCIA.- per fer constar que el Sr. Menéndez, el Sr. Suárez, la Sra. Andrés i la Sra.
Berdusan abandonen la sala de plens a les 21:20 hores.

El Sr. Alcalde.- dona lectura al conveni signat amb Habitatge de la Generalitat de
Catalunya en relació a la construcció d'habitatges dotacionals. Fa una breu explicació de
les obligacions que contrau I'Ajuntament amb aquest conveni.

El Sr. Alcalde.- fa una explicac¡ó de l'estat actual de les negociacions sobre el POUM i
tal com s'ha previst que quedi el polígon J.

El Sr. Alcalde.- fa una explicació de I'estat del Logis Penedés, fa una explicació de la
última reunió que s'ha mantingut amb Cimalsa.

Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 21:40 hores,
donant fe de tot alló, jo el accidental que certifico.

Vist i Plau
L'Alcalde.

Banyeres del Penedés, 1

6\'6wÉ.
+ (}s.
K""Fl

Pfaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDES - NIF P4302000G


