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ACTA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EN SESSIÓ 
ORDINÀRIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 21 DE MARÇ DE 2013 (02/2013). 
 
 
A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedès, essent el 21 de març  
de 2013, a les 20.05 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. 
 
 
Els Grups municipals conjuntament proposen la introducció d’un punt a l’ordre del dia: 
 
MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EVITI COBRAR EL 
IMPOST D’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA 
(ANTIGUA PLUSVALUA) ALS AFECTATS PER LA DACIÓ EN PAGAMENT DE DEUTE 
HIPOTECARI O SUBHASTA PER EXECUCIÓ HIPOTECARIA. 
 
Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art 
103 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmet la 
seva inclusió a votació, amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 CIU, 4 PSC, 1 ICV i 1 PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per, UNANIMITAT DELS PRESENTS.  
 
 
Els Grups municipals conjuntament proposen la introducció d’un punt a l’ordre del dia: 
 
MOCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS RECLAMANT EL 
PAGAMENT IMMEDIAT DELS DEUTES ACUMULATS PER LA GENERALITAT DE 
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CATALUNYA I DEMÈS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AL TERCER SECTOR I A LES 
ADMINISTRACIONS LOCALS EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA 
DEPENDÈNCIA. 
 
Atès l’art 83 del Reglament d’Organització i Funcionament del ens Locals 2568/1986 i l’art 
103 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 2/2003 es sotmet la 
seva inclusió a votació, amb el següent resultat: 

� Vots a favor: 5 CIU, 4 PSC, 1 ICV i 1 PP. 
� Vots en contra: 0. 
� Abstencions: 0. 

 
Resultat: aprovació per, UNANIMITAT DELS PRESENTS.  
 
 
 
 
Acte seguit es passa a tractar el següent. 
 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 17 DE 
GENER DE 2013, C/13/012 

 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 28 

DE FEBRER DE 2013, C/13/043. 
 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT DE L’ALBORNAR, C/13/065. 

 
4. RATIFICAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PUOSC I AL PAM PEL 

PERÍODE 2013-2016, RATIFICAR L’APROVACIÓ DE LA SEVA PROGRAMACIÓ, 
C/12/230. 

 
5. DONAR COMPTE DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS CONTENCIÓS 

ADMINISTRATIU CONTRA L’ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE 12 
DE GENER DE 2010 PEL QUAL S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PLA 
TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA I NO RECÓRRER LA 
SENTÈNCIA C/08/197. 

 
6. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EVITI 

COBRAR EL IMPOST D’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (ANTIGUA PLUSVALUA) ALS AFECTATS PER LA 
DACIÓ EN PAGAMENT DE DEUTE HIPOTECARI O SUBHASTA PER EXECUCIÓ 
HIPOTECARIA. INCORPORADA PER URGÈNCIA.  

 
7. MOCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 

RECLAMANT EL PAGAMENT IMMEDIAT DELS DEUTES ACUMULATS PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I DEMÈS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AL 
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TERCER SECTOR I A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. INCORPORADA PER 
URGÈNCIA. 

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

GOVERN LOCAL. 
 

9. PRECS I PREGUNTES.  
 
 
................................................................................................................................ 
 

1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA 17 DE 
GENER DE 2013, C/13/012 

 
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta, no es 
realitzen i per tant queda aprovada.  
 

2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI DE DATA 28 
DE FEBRER DE 2013, C/13/043. 

 
Atès l’art 91 del ROF l’Alcaldessa pregunta si cap regidor té observacions a l’acta, sí es 
realitzen: 
 
A l’acta hi figura la següent intervenció: 
Sra. Alcaldessa: de la mancomunitat ens varem repartir diners, enguany estem canviant els 
estatuts, pel fons de reserva, ens podrem repartir entre els ajuntament. Estem treballant amb 
Idiada perquè ens paguin una quota per petites obres que no demanen permís d’obres. Com 
fa Aqualeon o Port Aventura, d’aquí venen les entrades de diners. 
 
El Sr. Santalla demana que aparegui a l’acta que ell va demanar que constés en acta allò 
que ja apareix a l’acta, per tant s’afegeix quedant de la següent manera: 
 
Sra. Alcaldessa: de la mancomunitat ens varem repartir diners, enguany estem canviant els 
estatuts, pel fons de reserva, ens podrem repartir entre els ajuntament. Estem treballant amb 
Idiada perquè ens paguin una quota per petites obres que no demanen permís d’obres. Com 
fa Aqualeon o Port Aventura, d’aquí venen les entrades de diners. 
 
S’afegeix:  
 
Sr. Santalla: que conste en acta que la Alcaldesa dice que Idiada no pide permisos de obra. 
 
Sense cap més observació queda aprovada.  
 
 

3. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA 
MANCOMUNITAT DE L’ALBORNAR, C/13/065. 

 
En data 3 d’agost de 1990, els Regidors dels Ajuntaments de la Bisbal del Penedès, 
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Banyeres del Penedès i Santa Oliva, desprès dels treballs preliminars, es constituïren en 
Assemblea de Regidors i per unanimitat de tots el membres assistents, que eren disset dels 
vint i set que la formaven, per tant amb el quòrum legalment establert varen aprovar el 
estatuts. 
 
Els estatuts varen ser publicats al BOP de Tarragona núm. 223 de 26 de setembre de 1990. 
 
Amb posterioritat, s’incorporà a la Mancomunitat el municipi d’Albinyana. 
 
El panorama actual, d’ençà a la constitució de la mancomunitat fa més de vint anys ha 
canviat tant en el aspecte econòmic com jurídic. 
 
A més, d’altres modificacions responen a pràctiques que es venien fent des de fa molts anys 
i per tant, pel correcte funcionament i seguretat jurídica, cal incorporar als estatuts.  
 
Aquest fet comporta que els membres de la mancomunitat estimin convenient realitzar una 
sèrie de modificacions als estatuts per adaptar-los a temps actuals, a la vista dels acords 
adoptats per els seus membres en reunió celebrada el 30 de novembre de 2011. 
 
En data 15 de desembre de 2011, l’Assemblea General de la Mancomunitat de l’Albornar va 
aprovar inicialment una sèrie de modificacions als estatuts. 
 
L’acord anterior va ser sotmès a informació pública, mitjançant publicació al DOGC núm. 
6036 de 2 de gener de 2012 i al BOP de Tarragona núm. 2 de 3 de gener de 2012. 
 
Tanmateix es va sol·licitar informe a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació en data 22 de desembre de 2012. 
 
La Direcció General va emetre informe que va ser enregistrat en data 27 de febrer de 2012. 
 
Tot i haver-se aprovat inicialment una sèrie de modificacions, tal com s’ha dit en ares al 
principi de publicitat, transparència i unitat procedimental, es creu convenient, aprovar-les de 
nou afegint unes altres que s’han considerat oportunes en decurs d’aquests mesos entre els 
membres de l’Assemblea General. 
 
En data 8 d’agost de 2012, l’Assemblea General va acordar per unanimitat dels presents 
aprovar inicialment la modificació dels estatuts. 
 
Que l’acord d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts de la mancomunitat acordada 
per l’Assemblea General en data 8 d’agost de 2012, ha estat exposada al públic pel termini 
de 30 dies mitjançant publicació al BOPT de data 20/08/2012 i al DOGC de data 21/08/2012, 
 
Tanmateix s’ha publicat anunci d’informació pública als quatre taulells d’anuncis dels 
respectius Ajuntaments mancomunitats, segons consta als certificats emesos pels 
corresponents secretaris/es i que obren a l’expedient. 
 
Que durant el termini d’informació pública no s’han presentat al·legacions, segons certificat 
emès pel secretari de la Mancomunitat.  
 
Que s’ha sol·licitat informe al Consell Comarcal del Baix Penedès, i a la Diputació de 



     

CODI EXP. NÚM. DOC PAG. 

C/13/064 02 5/22 

        
Ajuntament de Banyeres del Penedès                      
                    (Tarragona)     

 
 
 

Plaça Ajuntament, 6 - Telèfon 671350 - Fax 671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDÈS - NIF P4302000G 

Tarragona. 
 
Que en data 31 de gener de 2013, l’Assemblea General va aprovar la modificació dels 
Estatuts. 
 
Que en data 22 de febrer s’ha emès informe favorable de la Direcció General de 
l’Administració Local del Departament de Governació i Relacions Institucionals.  
 
Que atès l’art 120 del TRLMRLC RDL 2/2003, els estatuts –modificacions- s’han d’aprovar 
per acord del Ple dels Ajuntaments, adoptat per majoria absoluta.  
 
Per tot l’anterior, es proposa al Ple: 
 
 
PRIMER.- Aprovar la modificació dels següents articles dels estatuts de la mancomunitat 
que queden redactat de la següent manera: 
 
Art. 1.3  
Formen part de la Mancomunitat de l’Albornar els municipis d’Albinyana, Banyeres del 
Penedès, la Bisbal del Penedès i Santa Oliva. 
 
Art. 17.1 
A fi i efecte de practicar la redistribució dels impostos obtinguts per cada municipi, dins de 
l’àmbit territorial de la mancomunitat, els Ajuntaments mancomunats aportaran els ingressos 
derivats del impost de construccions, instal·lacions i obres. Per la correcta gestió del impost, 
serà la Mancomunitat qui liquidarà l’import, però aplicarà el tipus de gravamen corresponent 
al municipi en quin territori s’assenti la construcció, instal·lació o obra en ares al compliment 
del principi de territorialitat del impost. El ingrés del impost es farà efectiu a la hisenda de la 
Mancomunitat.  
 
Art. 18.2 
El romanent resultant de l’apartat anterior es distribuirà a parts iguals.  
 
 
Art. 19 
1. S’estableix un fons de reserva que haurà d’estar constituït mentre subsisteixi la 
mancomunitat. Serà dotat anualment amb el deu per cent de la distribució bruta als 
municipis, fins que el fons cobreixi la xifra de quaranta mil euros. 
2. El fons serà indisponible. 
 
Art. 23.2 
Les sessions que no puguin celebrar-se en primera convocatòria ho seran en segona, trenta 
minuts desprès.  
 
Art. 24.2 
2. Quan l’ordenament jurídic imposa la publicació en el taulell d’anuncis aquest serà el taulell 
d’anuncis municipal del municipi que ostenta la presidència i la secretaria intervenció de la 
mancomunitat, i les obligacions derivades, s’entendran complimentades amb la sola 
publicació en aquest sense que sigui preceptiu la publicació en els taulells d’anuncis dels 
altres municipis mancomunats.  
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Art 30 Separació unilateral. 
 
En cas que un Ajuntament vulgui deixar de formar part de la Mancomunitat caldrà que per, 
majoria absoluta dels seus membres de dret del corresponent Ple, així s’acordi i que 
l’Assemblea General de la Mancomunitat ho ratifiqui per acord adoptat per majoria absoluta 
dels seus membres de dret. 
 
Si prospera la separació unilateral, l’Ajuntament sortint haurà de satisfer una penalització de 
150.000 euros a la Hisenda de la Mancomunitat a més de la pèrdua del dret a percebre la 
part corresponent del fons de reserva o de la Tresoreria de la Mancomunitat.  
Aquest import de penalització té la naturalesa de ingrés de dret públic i serà exigible, en cas 
d’impagament, per via de constrenyiment sens perjudici de la via jurisdiccional pertinent. 
 
 
SEGON.- Notificar el present acord a la Mancomunitat perquè coordini la finalització de la 
tramitació amb el Departament de Governació.   
 
Intervencions: 
 
Sr. Menéndez: exposa textualment: 
Hemos sido los precursores, no en balde en esta casa se celebro el Pleno de Constitución 
convocados el conjunto de  Concejales de los diversos municipios y  por unanimidad de los 
asistentes, hace ya más de 20 años, de que la Mancomunitat se crease para facilitar la 
instalación de la Pista de Pruebas en nuestro territorio, simplificar el procedimiento 
urbanístico para facilitar esa instalación, gestionar los recursos económicos que se 
derivarían de implantación, evitar peculiaridades, particularidades personalistas,  en la 
distribución geográfica y de recursos del complejo, facilitar acceso por autopista al interior de 
la Comarca del Baix Penedès. 
 
Existía un compromiso social de todos los participantes en propiciar la contratación de 
personas de un conjunto formado por los 4 municipios en el propio complejo y zonas 
industriales adosadas derivadas del mismo. 
En definitiva para el necesario bien económico, ocupación, social  y para generar un enorme 
potencial estratégico de la Comarca, sobretodo Banyeres ha sido solidario con la Comarca. 
Ahora, con los más de 20 años de tiempo transcurrido, como se argumenta en la propuesta, 
per que s’ha canviat tant en el aspecte econòmic com jurídic. Seguretat jurídica 
incuestionable, que es necesario afrontar, se presenta al pleno de Banyeres la propuesta de 
modificación de estatutos.  
 
Esencialmente nos centraremos en los aspectos económicos porque los demás aspectos de 
los objetivos previstos ya apenas tienen la importancia o incidencia requerida y que en su 
día fortaleció la unión. 
Aspecto económico, resulta que desaparecen bajo el control y gestión de redistribución la 
Mancomunidad los tributos de IBI e IAE.  
 
IAE.- resulta que ayer se nos contesta desde l’Ajuntament de Banyeres, desde esta casa, 
que respecto el IAE, aclarar que en el padrón del municipio de Banyeres no figura IDIADA 
como contribuyente. 
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Al solicitar el GMS, Ingresos por IAE en Banyeres y/o Mancomunitat durante los años 2009 
a 2012, ambos incluidos. Empresas ubicadas en el recinto de la Mancomunitat por las 
cuales Banyeres ingresa IAE resulta que Banyeres tiene ocupadas al menos 90 Ha, más del 
27% del territorio en el complejo de Idiada, mucho terreno afectado,  y resulta que Banyeres 
a fecha de hoy no tiene ingresos de IAE por las actividades generadas en el complejo de la 
pista de pruebas. Ni se sabe lo que se recauda por los demás municipios, especialmente 
Santa Oliva, que probablemente sea el único recaudador del IAE. 
En los estatutos actuales que ahora se proponen modificar por el equipo de gobierno de CiU 
+ PP establece que el IAE se reparte a partes iguales entre los 4 municipios. 
En la propuesta de modificación de estatutos que ahora se presenta por CiU + PP, coalición 
que por cierto también gobierna en Santa Oliva, el IAE no se reparte porque simplemente 
desaparece entre las competencias de la Mancomunitat. 
En definitiva como no se controla el IAE, pues desaparece y todos contentos. Lamentable 
esta actuación. 
Han sido bastantes las veces que hemos insistido en la necesidad de regularizar esta 
situación y también los requerimientos a BASE para que inspeccionase este tributo en la 
Mancomunitat. Ya en aquellas fechas estaban trabajando en ello, al menos así nos lo decían 
ante nuestras reiteradas insistencias (a BASE). BASE ha descansado, por eso. 
Ahora la solución salomónica es que desaparezca y Vds como si nada?. Lo anulamos y ya 
está y Banyeres sin ingresos por este impuesto IAE. 
 
IBI.- Impuesto municipal por excelencia. En este caso si recaudamos en Banyeres, como 
municipio, concretamente en 2012 : 52.976,9 €. Casi 9 millones de las antiguas pts. y para 
este año, al menos, la misma cantidad. 
Con los estatutos actuales ocurre que no se dispone de datos económicos, no se conocen 
en la Mancomunitat ni en l’Ajuntament de Banyeres,  de si estas cantidades son las que 
tendrían ser  precisamente porque no se dispone de datos del los otros 3 municipios de la 
Mancomunitat. 
Si es de dominio visual que en el término de Santa Oliva se ubican las edificaciones que 
estimativamente más incidencia recaudatoria, valor catastral, han de tener en el IBI.  
Hace años conjuntamente con la Secretaria de la Bisbal  hicimos un estudio de varios años 
y derivó en una regularización y un Ajuntament, aunque no le gustó, aportó dineros a los 
demás fruto de la redistribución de la recaudación en base a los actuales estatutos. 
Con los estatutos que se propone modificar, quedaremos con lo nuestro y las 
incorporaciones que procedan de nuevas construcciones en nuestro término municipal, que 
es lo que venimos recaudando. 
Como no tenemos datos y no se gestiona IBI alguno por la Mancomunidad actual, en la 
propuesta de modificación pues, ¡para que!, lo hacemos desparecer y ya está.  
Eso es lo que Vds con la ignorancia de datos por no haber elaborado o disponer de  ningún 
estudio sobre el IBI, es lo que proponen a este Pleno municipal.  
 
ICIO. Este impuesto se mantiene, el único que se mantiene y se reparte a partes iguales 
entre los 4 municipios. 
Tasas nuevas construcciones. 
Parece ser que no se cobran en los últimos años.  A nivel del resto del municipio si las 
cobramos para cualquier obra y son con las que se financian los técnicos y personal que las 
gestionan a nivel del municipio y debería ser de la Mancomunitat en este caso. 
Históricamente  desde 1991, se cobraba y era el sustento para la gestión del propio ente. 
Vemos que se han dado licencias para nuevas construcciones en Idiada o están en trámite 
según se detalla: 2009, 0 obras, 2010, 2 obras, 2011, 1 obras, 2012,  1 obras, 2013, 1 obras 
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En todos los casos habría que actualizar con los costes las tasas para construcciones. 
Aspecto socio/laboral, resulta que para contratar personas trabajadores, cada municipio tira 
para si, si se instalan en su territorio y para los demás ya se verá como. Caso actual, de 
ahora mismo, con la instalación de una planta para pequeños autos, pero que ya venia 
ocurriendo. 
Presupuesto Mancomunitat, para este año se preve un coste de funcionamiento de lo que es 
el órgano de la Mancomunidad que asciende a  17.200 €.,  de los cuales casi su totalidad, el 
85%, son para indemnizaciones. 
Por cierto vemos, en la bases del Presupuesto 2013, que Vds mismos han aprobado hace 
muy poco, que las indemnizaciones por la asistencia de los cargos electos a las Asambleas 
de la Mancomunitat se han multiplicado por más de 6 veces, a como estaban bajo nuestra 
gestión. 
 
Reducción funciones, o sea, con los nuevos estatutos prácticamente la Mancomunidad se 
reduce a solo gestionar el ICIO, esto es 0, 1 o 2 obras al año como vemos en los últimos 4 
años, y para ello más de 17.000 € de gastos y además Vds mismos se multiplican por más 
de 6 veces la indemnización para sus asistencias a las Asambleas.  
En definitiva cobran más por dedicarse a menos, según los estatutos que ahora proponen. 
 Las tasas y los ingresos financieros del fondo de reserva y otros capitales deberían ser lo 
suficiente, en principio,  para financiar la gestión de la Mancomunitat.  
Conclusión, renuncien a toda la propuesta económica de las modificaciones y al incremento 
de las indemnizaciones para Vds mismos y procuren que cobremos del IAE, como 
Ajuntament y, al menos, saber si lo que cobramos del IBI es lo más adecuado para 
Banyeres.  
 
Alternativas, traspasar la gestió de la Mancomunitat  a la Diputació de Tarragona. 
Como el follón de fondo está en la falta de transparencia por  localismos insolidarios para 
evitar contribuir conforme a los estatutos actuales y como una de las políticas locales, por 
razones lógicas, siempre ha sido el alejar los temas recaudatorios decisivos proponemos se 
gestione la posibilidad de que la Diputació de Tarragona asuma las funciones de la 
mancomunitat. 
La Diputació tiene a Base lo que implica la información de todas las recaudaciones de los 4 
municipios. 
Facilita la gestión y la eficacia de esta no tiene nada que ver con la actual que motiva la 
modificación por temas económicos. 
Además con ello vamos en la tendencia que el gobierno del estado parece ser impondrá en 
breve tiempo 
 
Disolución de la  Mancomunidad. 
Visto lo visto, eso si, vista la situación y por donde van las voluntades actuales de los 
municipios implicados, y su propuesta, les proponemos consideren la Disolución de la 
Mancomunidad, si es que antes el gobierno del PP no  nos la hace disolver, en ello parece 
están y que pudiera ser de inmediato.  
Con sus comportamientos cargamos de razones a las exigencias del PP para la nueva 
legislación relacionada con las administraciones locales. 
Con el eventual traspaso a la Diputación, que insistimos estudien y consideren, e incluso la 
Disolución, previa gestión del IAE en este caso, a buen seguro obtendremos gestión más 
ágil, más económica y más ingresos para los municipios, objetivos básicos de cualquier 
empresa y administración, que con la alternativa que se presenta hoy al Pleno. 
Voto en contra propuesta. En todos los casos nosotros, por los motivos expuestos, 
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votaremos en contra de la propuesta planteada, insistiéndoles en que  retiren la propuesta 
del Ordre del Dia d’aquest Ple Razones no nos faltan,  argumentadas quedan. 
 
 
Sra. Alcaldessa. Els membres van estar d’acord, s’han fet ajustos com que el fons de 
reserva passa de 150.000 euros a 40.000 euros de manera que ens ho podrem repartir 
entre els quatre municipis.  
Entre d’altres, també aplicarem l’ICIO corresponen al cada municipi doncs era un 
requeriment legal. Es nota que no hi ha cap regidor socialista, Sr. Avelino ha tingut molts 
anys per passar-ho a la Diputació i no ho ha fet. 
 
Sr. Guasch: Idiada demana llicència d’obres, però hi ha de menors que no en demana i ho 
volem regularitzar al igual que determinades obres ja realitzades.  
 
Sr. Inglada: de l’art 24.2 no entenc perquè no es publica en tots els butlletins municipals, 
per major transparència i publicitat. S’ha passat alegrement de l’informe desfavorable de la 
Diputació.  
L’IBI i IAE estan per cobrar-los, aquí per tres rajoles es paga i ells no.  
Al pressupost apareix 50.000€ quan son 25.000€? 
 
Sra. Alcaldessa: perquè també es contemplen els de l’any passat.  
 
Sr. Menéndez: las elecciones son cíclicas, cuantos años lo lleva Banyeres? Hay que ser 
eficaces. 
 
Sra. Alcaldessa: ningú ho vol portar perquè ho estem posant en solfa. 
 
Sr. Guasch: la mancomunitat rotava d’Ajuntament en Ajuntament i tornava igual que quan la 
deixaves, no es feia res més. 
 
Sr. Inglada: això és molt greu, potser s’hauria de dissoldre sinó funcionava. Quan li toca a 
un altre Ajuntament li toca.  
 
Sr. Menéndez: en los estatutos no se cambia la rotación del secretario y el problema es que 
perdían el hilo.  
 
Sr. Merino: Avelino tu cobrabas el IAE? 
 
Sr. Menendez: no.  
 
Sr. Merino: formula una pregunta al secretari respecte si l’Ajuntament de Banyeres del 
Penedès pot cobrar l’IAE d’IDIADA. 
 
Secretari: l’IAE té un component territorial que fa que si be la seu social es radica en el 
terme de Santa Oliva i per tant és aquest Ajuntament on radica la matricula del impost i per 
això té dret a cobrar-lo, no treu que l’activitat es desenvolupa també a d’altres termes i el 
Reglament, sense haver-ho estudiat amb profunditat, permetria participar en el impost.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 
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� Vots a favor: 5 del grup CiU, 1 del grup PP. 
� Vots en contra: 4 del grup PSC i 1 del grup ICV. 
� Abstencions: 0. 

 
RESULTAT: APROVAT PER MAJORIA ABSOLUTA. 
 
 

4. RATIFICAR LA SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ AL PUOSC I AL PAM PEL 
PERÍODE 2013-2016, RATIFICAR L’APROVACIÓ DE LA SEVA PROGRAMACIÓ, 
C/12/230. 

 
 
Atès les bases reguladores i d’execució del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per al 
període 2013-2016 i sobre la convocatòria única pel PAM de la Diputació de Tarragona pel 
mateix període, publicades al DOGC núm. 6263 de 28 de novembre de 2012. 
 
Atès que s’ha de fer la planificació quadriennal tant del PUOSC com del PAM pel període 
2013-2016. 
 
Ateses les bases reguladores de les línies de subvenció PUOSC i PAM pel període 2013-
2016. 
 
La Junta de Govern Local en data 21 de febrer de 2013 va adoptar acord de sol·licitud de 
subvenció PUOSC i PAM 2013-2016.  
 
Per tot això, es proposa el Ple: 
 
PRIMER.- Ratificar la sol·licitud pel PUOSC quadrienni 2013-2016 línia d’inversió de la 
manera següent: 
 
Inversió  Any % de subvenció que es 

sol·licita 
Adequació de les voreres del 
Priorat de Banyeres 

2013 80% 

Substitució de llumeneres 
del Priorat de Banyeres 

2014 80% 

Substitució de llumeneres 
als sectors de Pinatallada, 
barri de cristaleria camí de 
l’Arboç 

2015 80% 

Construcció Centre Cívic 
Casa Roja 

2016 80% 

 
SEGON.- Ratificar sol·licitar subvenció PUOSC quadrienni 2013-2016 línia de manteniment 
o conservació de la manera següent: 
 
Concepte Any Import  
Manteniment o conservació  2013 34.055,40 
Manteniment o conservació  2014 34.055,40 
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Manteniment o conservació  2015 34.055,40 
Manteniment o conservació  2016 34.055,40 
 
 
TERCER.- Ratificar sol·licitar subvenció PAM quadrienni 2013-2016 programa de despesa 
corrent de la manera següent: 
 
Concepte Any  Import  
Despesa corrent  2013 77.972,36 
Despesa corrent 2014 77.972,36 
Despesa corrent 2015 77.972,36 
Despesa corrent 2016 77.972,36 
 
 
Intervencions:  
 
Sr. Guasch: comenta les obres que s’han sol·licitat, els imports varen ser facilitats als 
regidors de la oposició. Demanarem el 80% del cost.  
 
Sr. Menéndez: exposa textualment: 
Veamos, nos presentan, eso si para ratificar, las solicitudes de subvenciones para el 
PUOiSC y PAM para los próximos 4 años. 
Es curioso, Vds las aprueban, porque tienen competencias, como nos lo han recordado, en 
la JJ GG del 21 de febrero pasado. El plazo de presentación de solicitudes finalizó el 
27/02/2013. Hace 22 días. Que Vds han cumplid.. Hemos tenido un Pleno extraordinario el 
28 febrero pasado, el día siguiente del plazo de finalización  de presentación solicitudes. No 
han incluido este punto en el Orden del Día. Su estrategia injustificable, a tiempo pasado 
parece ser clara 
Partimos de la base de que todas las inversiones generalmente son mejoras para el pueblo, 
unas más prioritarias que otras, unas más sostenibles que otras y otras casi insostenibles y 
no argumentadas como hemos visto en los presupuestos aprobados para este año. 
Es evidente que las obras que se solicitan  han de tener nuestro soporte apoyo. 
Otra cosa son  las solicitudes para programa de despesa corrent del PAM, línia de 
mantenimenlo conservació del PUOiS 448.111 €  en total, a razón de 112.108 € anuales 
para cada uno de los 4 años. 
Por 1ª vez se solicita al programa PAM cuatrienal dinero corriente en vez de subvención 
para inversiones. 
Aquí tenemos que estar más escépticos, considerando la inclusión de obras también 
necesarias como por ejemplo las que ya hemos señalado para soterrament línea tensión AT 
adosada al CEIP, sustitución red de agua potable en el núcleo de Saifores, entre otras 
Supramunicipales, el finançament de les actuacions de caràcter supramunicipal presentades 
pels consells comarcals i les mancomunitats intermunicipals pot arribar fins al 95% del cost 
total de l'actuació 
 
Mancomunitat l’Albornar, Banyeres aún preside la Mancomunitat de l’Albornar donde en 
anteriores peridos habiamos dispuesto de dineros via PUOiS. Para este periodo no han 
previsto nada. No han solicitado nada. Pont cami titularitat de Banyeres sobre el vado de la 
riera del Papiolet en la zona noroeste del perimetral de Idiada de gran utilización comarcal. 
En su día presupuestado en 333.152 €. En la anterior legislatura tampoco habían 
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presentado nada dentro de este programa. 
Aclarar que la nueva xarxa de carreteras de la Diputacio tiene prevista incluir este camino 
perimetral dentro de su programa pero que nos hace falta para desarrollar más fácilmente la 
zona industrial del Pouet. 
 
Comarcales, por otra parte tampoco conocemos hayan solicitado ante el CC CC BB PP 
proyecto de ámbito comarcal alguno para Banyeres como por ejemplo acondicinamiento 
camino por els 4 termes desde Santa Oliva a l’Arboç que en tramos está prácticamente 
intransitable. También el camí de Banyeres a l’Arboç i la Gornal por el interior. 
Prácticamente intransitable. 
Apoyaremos estas solicitudes, pero permítannos que conste en acta nuestra argumentación 
y discrepancia. 
Incluso el acondicionamiento de la Riera de Banyeres, que denominan de Sant Miquel, 
podría haber encajado en este proyecto comarcal afectando a Sant Jaume, Banyeres y 
Santa Oliva y como proyecto verde comarcal. 
 
En fin nos presentan un programa tarde, fuera de tiempo sobre el que Vds ya habían 
aprobado y enviado a la Gencat y habiendo tenido tiempo para tratarlo con antelación. 
No obstante, tratándose de inversiones locales necesarias, otorgamos nuestro apoyo. 
 
 
Sra. Alcaldessa: no tenim obligació de passar-ho pel ple, però ho hem considerat important.  
 
Sr. Inglada: hem d’estar agraïts?, estic d’acord amb les obres, on anirà la despesa de 
manteniment del PUOSC i PAM? 
 
Sr. Merino: els diners del manteniment del PUOSC en ho atorguen directament, no ho 
podem repartir nosaltres. 
 
Sra. Alcaldessa: si nomes fem inversions no podrem pagar el manteniment, necessitem 
tenir liquidesa.  
 
Sr. Coll: va ser una qüestió meva personal el demanar per despesa corrent, per tenir diners 
líquids. 
  
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

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

 
RESULTAT: UNANIMITAT.  
 
 
 
 

5. DONAR COMPTE DE LA DESESTIMACIÓ DEL RECURS CONTENCIÓS 
ADMINISTRATIU CONTRA L’ACORD DEL GOVERN DE LA GENERALITAT DE 12 
DE GENER DE 2010 PEL QUAL S’APROVA DEFINITIVAMENT EL PLA 
TERRITORIAL PARCIAL DEL CAMP DE TARRAGONA I NO RECÓRRER LA 
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SENTÈNCIA C/08/197. 
 
En data 3 de febrer de 2010 es va publicar al DOGC l’acord del Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 12 de gener de 2010 pel qual s’aprova el Pla Territorial Parcial del Camp de 
Tarragona. 

 
En data 26 de març de 2010 l’Alcaldessa dictà el Decret D/10/049 atorgant poder per a plets 
per a interposar recurs contenciós administratiu contra l’esmentat acord. 

 
En data 31 de març de 2010 té entrada en el Registre General de la Sala Contenciosa 
Administrativa del TSJ de Catalunya escrit d’interposició del recurs contenciós administratiu 
contra l’esmentat acord. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat en data 1 de juliol de 2010, va ratificar la 
interposició del recurs contenciós administratiu contra l’acord del Govern de la  Generalitat 
de Catalunya de 12 de gener de 2010 pel qual s’aprova el Pla Territorial Parcial del Camp de 
Tarragona. 
 
En data 29 de gener de 2013 ha recaigut sentència desestimatòria de les pretensions de 
l’Ajuntament 
 
la Junta de Govern Local s’ha donat per assabentat en data 21 de febrer de 2013 i ha 
acordat no recórrer la sentència.  
 
Per tot això, es proposa al Ple: 
 
PRIMER.- Donar compte de la desestimació del recurs contenciós administratiu contra 
l’acord del Govern de la Generalitat de 12 de gener de 2010 pel qual s’aprova definitivament 
el Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. 
 
SEGON.- Donar compte que no es recorrerà la sentència. 
 
 
Intervencions: 
 
Sr. Menéndez: fue ir por un camino sin salida gastando miles de euros para ir por vía 
judicial contra un plan superior.  
 
S’ha donat compte. 
 
 

6. MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS EVITI 
COBRAR EL IMPOST D’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (ANTIGUA PLUSVALUA) ALS AFECTATS PER LA 
DACIÓ EN PAGAMENT DE DEUTE HIPOTECARI O SUBHASTA PER EXECUCIÓ 
HIPOTECARIA. INCORPORADA PER URGÈNCIA.  

 
Sra. Alcaldessa: intentarem reclamar-ho a la entitat bancària.  
 
Atès l’art 94.3 del ROF el secretari-interventor sol·licita la paraula a la Sra. Alcaldessa que li 
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atorga per informar que, sense haver pogut estudiar el tema a fons, pot ser contrari a dret 
reconèixer un benefici fiscal al marge de la Llei –en aquest cas el Reial Decret 6/2012- donat 
el principi de reserva de Llei en matèria tributària, a banda de la afectació en l’Ordenança 
Fiscal,  il·lustració que poso de manifest als Srs/es Regidors/es de la Corporació.  
 
Sr. Merino: creo que lo que decimos está en el artículo 12 del Real Decreto 6/2012.  
 
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

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

 
RESULTAT: UNANIMITAT.  
 

7. MOCIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS 
RECLAMANT EL PAGAMENT IMMEDIAT DELS DEUTES ACUMULATS PER LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I DEMÈS ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AL 
TERCER SECTOR I A LES ADMINISTRACIONS LOCALS EN MATÈRIA DE 
SERVEIS SOCIALS I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA. INCORPORADA PER 
URGÈNCIA. 

 
 
La Taula d’Entitats del Tercer Sector Social i la Confederació d’Associacions Empresarials 
del Tercer Sector han denunciat el passat mes de desembre que entre totes les 
administracions se’ls deuen 640 milions d’euros, dels quals 435 milions corresponen a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Malgrat que el deute global de les Administracions amb el Tercer Sector Social ha disminuït 
durant els darrers deu mesos, passant de 900 M a 640 M d’€, encara continua essent molt 
elevat. I, en el cas de la Generalitat, l’arribada del Fons de Liquiditat Autonòmic no ha 
comportat l’abonament dels deutes més importants. 
 
El deute del departament de Benestar Social i Família ascendeix a 280 milions d’euros, dels 
quals correspon en un 29% a subvencions, en un 28% a concerts, en un 22% a contractes i 
en un 20% a convenis, tots impagats. 
 
Aquest impagaments tenen un impacte directe en la qualitat de vida de l’usuari, ja que 
poden empitjorar-ne l’atenció i posa està en risc la sostenibilitat de les organitzacions i 
l’atenció dels col·lectius més vulnerables de la societat. En són un exemple les dificultats 
que travessen les entitats, ja que el 90% ha hagut d’endarrerir el pagament de nòmines als 
seus professionals durant el 2012. Això s’hi afegeix que un 51% de les entitats han hagut de 
fer ajustaments en les plantilles durant aquest any, un 20% han hagut de portar a terme 
acomiadaments i un 24% ha adoptat altres mesures, com la no substitució de baixes o 
jubilacions, la reducció salarial o la reducció de ràtios. 
 
Malgrat que totes les entitats del Tercer Sector Social han buscat solucions per poder seguir 
atenent les 1,7 M de persones que el sector atén avui a Catalunya, el deute acumulat i 
persistent de les Administracions està tenint un impacte directe en el funcionament de les 
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entitats i està posant en risc la viabilitat dels serveis, la sostenibilitat de les organitzacions, 
l’estabilitat en l’ocupació i, en conseqüència, la qualitat de l’atenció als col·lectius més 
vulnerables de la nostra societat. 
 
Des del Ple de l’Ajuntament de Banyeres, considerem necessari un compromís ferm per 
arreglar aquesta situació dramàtica i garantir la sostenibilitat econòmica de les entitats sense 
afany de lucre que presten serveis en l’àmbit del benestar i la qualitat de vida de les 
persones més vulnerables de la societat. 
 
Per aquest motius, es proposa al Ple de la corporació els següents acords: 
 
 
PRIMER.- Demanar a la Generalitat de Catalunya i demàs administracions públiques que 
aprovi de manera urgent un pla de retorn del deute acumulat amb les entitats socials i 
normalitzi el pagament de les subvencions i contactes, assegurant el cobrament periòdic de 
les mateixes. 
 
SEGON.- Eixugar el deute que la Generalitat de Catalunya manté amb les administracions 
locals catalanes, a fi i efecte que aquestes puguin donar compliment als pagaments de les 
entitats del tercer sector social català. 
 
TERCER.- Iniciar de forma immediata gestions amb els bancs per garantir l’accés a línees 
de crèdit que permetin afrontar la situació d’endeutament i necessitats de finançament. 
 
QUART.- Assumir els costos financers de les entitats del Tercer Sector derivats de retards 
en el pagament de les subvencions i contractes de la Generalitat de Catalunya. 
 
CINQUÈ.- Agilitar l’emissió dels certificats de reconeixement de deute per part de les 
administracions públiques catalanes. 
 
SISÈ.- Complir el model de concertació dels serveis d’atenció a les persones amb les 
entitats del Tercer Sector Social previst a la Llei de Serveis Socials de Catalunya aprovada 
per unanimitat dels grups parlamentaris al Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Desenvolupar les 50 mesures del Pla de Suport al Tercer Sector Social mitjançant 
un acord de govern que concreti calendari i assigni partides pressupostaries a les mesures 
contemplades al mateix. 
 
Intervencions. 
 
No es realitzen.  
 
Acte seguit, l’Alcaldessa sotmet a votació la present proposta quedant la mateixa aprovada 
amb el següent resultat: 

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

 
RESULTAT: UNANIMITAT.  
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8. 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 de data: 
 

• 10, 17, 25 i 31 de gener de 2013. 
• 7, 14, 21 i 28 de febrer de 2013. 

 
 

9. PRECS I PREGUNTES.  
 
1.- Sr. Inglada: en Joan Jané ha presentat la seva dimissió com a membre del Consell 
Rector de la Fundació Josep Cañas i m’ha demanat que llegeixi un escrit: 
Ara fa 5 anys que, després del canvi que hi va haver a l’Ajuntament, el regidor de 
cultura Lluís Inglada em va venir a trobar a casa perquè tornés al CR de la FJC amb 
el vistiplau del ple de l’Ajuntament. 
Li vaig dir que sí, perquè pensava que s’iniciava una nova etapa i tenia il·lusió per 
tornar i treballar conjuntament. Vull recordar que, sense cap mena d’ajut per part de 
la FJC, des de que va morir en Josep Cañas vaig organitzar 20 exposicions, 
xerrades per el seu centenari i la publicació del llibre de Mèxic en català i castellà. 
Li he demanat al mateix Lluís, que us llegeixi aquest escrit, els motius perquè, ara, 
he deixat el CR de la FJC ja que crec que també ho heu de saber els representants 
del poble de Banyeres. 
En qualsevol associació, els estatuts, són una peça clau a l’hora d’organitzar-se i 
aconseguir els objectius proposats. 
Els estatuts actuals, que daten del 1990, els van fer entre 2 persones, a corre-cuita, 
tenint com a model els del Patronat d’Esports del Vendrell i sense tenir en compte la 
voluntat del donant: el senyor Josep Cañas. 
Ja sé que la FJC és un “organisme autònom local”, però teniu present que la seva 
obra, el patrimoni que ens ha deixat, sobrepassa les fronteres del terme municipal de 
Banyeres ? 
Què volia en Josep Cañas ?   
La seva voluntat, era que a la FJC, també en formessin part institucions com ara 
l’Ajuntament del Vendrell, la Diputació o la mateixa Generalitat, el mateix que passa 
en moltes altres fundacions semblants, o entitats com ara l’Institut d’Estudis 
Penedesencs. 
També volia que hi fossin persones de confiança o personalitats com ara la Marta 
Mata –en pau descansi-, o el seu amic l’antropòleg en Claudi Esteva. Avui segur que 
estaríem tots d’acord en que la Rosa Maria Calaf, per exemple, també hi fos. 
I no penseu que si els tinguéssim no ens ajudaria a potenciar també la FJC ? 
No patiu, no fa falta comprar més cadires. El fet de SER-HI, institucions i persones, 
ja seria un prestigi per la mateixa FJC, encara que no vinguessin a totes les 
reunions, i ens obririen moltes portes fora de Banyeres.  
Doncs, durant aquests 5 anys, a les reunions del CR he intentat poc a poc de fer 
veure que havíem d’anar per aquí i fa un any vaig presentar un organigrama de com 
creia jo que hauria de ser la FJC. Era tan sols una proposta, per parlar-ne, un punt 
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de partida, per no partir de zero. 
Sento dir que m’havia equivocat. Després de tants anys, la pròpia inèrcia allò que es 
fa tant sovint de “copiar i enganxar” –pràctica molt estesa entre alguns funcionaris-, 
feia que la renovació dels estatuts no era una qüestió important. 
Durant tot un any no es va trobar cap moment per parlar-ne i ara, crec sincerament 
que tampoc hi ha la voluntat de fer-ho. 
No puc entendre que, una cosa que no val diners, que serviria per enfortir la FJC i, al 
mateix temps, el museu i la difusió de la seva obra no sigui una qüestió prioritària. 
O no hem potenciat la nostra FJC tan sols amb el fet que l’IEP en formés part ?  
Gràcies a ella i el fet de publicar un llibre conjuntament ens ha obert les portes per 
anar a poblacions de la nostra comarca a explicar qui era en Josep Cañas.  
Tant costa veure això ?  Només es tracta de sumar si n´és de senzill i després de 23 
anys, voleu dir que no és hora d’actualitzar-los i renovar-los ?  
Estic tip i fart de sentir a gent de Banyeres que el Cañas és i era un desconegut. 
Vosaltres creieu que es coneix a un artista si la seva obra està en un magatzem? On 
es troben els 700 Rostres propietat de l’Ajuntament del Vendrell ? Podem trobar els 
seus llibres a les llibreries d’arreu ?  (ni tan sols hi són a les de Banyeres). Es fan 
postals i guies turístiques amb fotos de la seva obra i no es posa el seu nom. On es 
troben les 3 obres seves del Cañas al MNAC (Museu Nacional d’Art de Catalunya) 
?al magatzem. 
 
Durant els anys 90, l’exposició símbols de Catalunya, organitzada per la Generalitat, 
va anar per moltes ciutats del nostre país. La presidia una gran foto de la Sardana 
de Josep Cañas, però no hi era el seu nom. Al costat hi havia una “sardana” del 
Picasso on el nom era més gran que la foto. Sabeu que el comissari de l’exposició 
no sabia qui era en Cañas. Es va fer un dossier de 200 pàgines. Sabeu que no 
figurava el seu nom. On és el problema ? 
L’any 1992 es va fer una exposició a la capella de Santa Àgata durant dos mesos 
que la va inaugurar el conseller de Cultura. No va entrar cap càmera de televisió. El 
mateix any, a Gènova, al Palau  Ducal, s’exposen 25 pintures seves en l’exposició 
“Due Mondi a confronto”.  Cap notícia a la premsa d’aquí.  On és el problema ? 
I parlant de la TV una persona que té la Creu de Sant Jordi, que surt a l’Enciclopèdia 
Catalana, que ha deixat petjada a Amèrica, no pot ser notícia ni el dia de la seva 
mort ? 
Els aniversaris, són un bon moment per donar a conèixer el què va fer una persona, 
oi? 
Enguany és el 50è aniversari de la col·locació del monument Als Castellers de 
Vilafranca. No s’hauria d’aprofitar l’ocasió per fer una comissió amb entitats 
vilafranquines, -el seu Ajuntament al capdavant-  colles castelleres, la ràdio i mitjans 
de comunicació per fer això donar a conèixer el nom de Josep Cañas ? 
També és el 50è aniversari de la mort de Carmen Amaya, tenim l’escultura i el motlle 
fet. Ens posarem en contacte amb la comissió organitzadora ? 
 
El 75è aniversari dels bombardejos de Barcelona per part de l’aviació republicana, 
tenim la Niobe i la fotografia d’ell amb l’escultura grossa que va fer amb fang i que es 
va fer malbé quan va anar al front a la Batalla de l’Ebre. Ens posarem en contacte 
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amb la comissió organitzadora ? 
 
El centenari de Salvador Espriu, tenim cartes d’ell adreçades a Josep Cañas, les 
difondrem ? 
 
Precisament, per donar-lo a conèixer des de fa més d’un any que funciona la web de 
Josep Cañas en diversos idiomes, per cert, gràcies Roberto per la feina. Hi heu 
entrat alguna vegada ? 
 
Donar a conèixer el Cañas, vet aquí un dels objectius principals de la FJC i què hem 
fet per donar a conèixer que una obra seva “El Dinamiter”, fa pocs mesos, va ser una 
de les tres obres d’artistes catalans, seleccionades pel Museu Reina Sofia de Madrid 
per fer una exposició sobre la Guerra Civil ?  Ho sabíeu ? 
 
Estic tip i fart de sentir que la FJC és una fundació petita. 
Vosaltres, regidors, regidores, la pròpia Alcaldessa-Presidenta de la FJC, us heu 
preguntat mai, quin és el patrimoni que ens va deixar en Josep Cañas ? 
No entenc que, per una banda, es compri Cal Fontanilles, per cert, va costar 5 
vegades més que quan es va vendre per primera vegada i sense el pati, es faci un 
projecte de reformes de l’edifici i de la museïtzació per un valor de 2 milions d’euros  
i per l’altra, per una escultura de pedra, el Sant Jordi que teniu a l’entrada de 
l’Ajuntament, que costa 12.000 euros, estem hores i hores per decidir-nos. 
Penso que teniu l’obligació d’explicar a la gent de Banyeres què representa pel 
nostre poble el patrimoni que ens va deixar en Josep Cañas, si més no, per justificar 
el pressupost municipal que es destina cada any a la FJC. 
Ja fa anys que es fa un inventari de l’obra que ens va deixar. Costa molt posar-la a 
la web perquè la gent ho sàpiga ? 
Sap la gent que tenim 250 escultures que es poden fer reproduccions i vendre-les, 9 
de cadascuna? Saben que podem fer reproduccions de les seves obres pictòriques? 
Sabeu el valor que suposa tot això?  Us posaré un exemple: Llibre de Mèxic en 
català 60.000 euros. Llibre de Mèxic en castellà 20.000 euros. Escultures que teniu 
als despatxos de l’Ajuntament o la mateixa del cementiri 15.000 euros. 
 
Sense necessitat de tocar un sol euro del pressupost de l’Ajuntament, sense cap 
subvenció, es podrien invertir per allò que dèiem abans:  donar-lo a conèixer 
O és que el projecte de futur que volia l’Ajuntament comprant Cal Fontanilles no era 
aquest ?   
I és clar, ensenyar a tothom les obres que no cabien a casa seva, al Museu, i que 
estan al magatzem per manca d’espai. 
 
Sé perfectament que el moment actual no és el millor per comprar obres d’art, ni del 
Cañas, ni d’altres artistes, però sabeu que per Internet, es fan subhastes 
internacionals ? Heu sentit parlar de que hi ha països emergents ? 
 
Hem fet alguna cosa per acollir-nos a la llei de Mecenatge ?  Per demanar ser una 
entitat sense ànim de lucre ?  Per fer el que han fet altres Ajuntaments de sol·licitar 
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l’1 % cultural ? tenim 2 autopistes que passen pel nostre terme municipal. 
Un artista que ha plasmat els símbols de Catalunya sardanes, castells, Sant Jordi, 
no podem almenys intentar-ho difondre aquesta obra entre les associacions 
sardanistes o les colles castelleres del nostre país ? 
Estic cansat de dir-ho a les reunions i a la gent del carrer però, el que em fa més 
mal, és la gent que diu tranquil·lament això,  “que som una fundació “petita”” però 
que no mogui un dit per fer-la més gran. 
 
El Museu: n’hi ha prou d’obrir-lo cada diumenge ? 
Voleu dir que, a més d’obrir-lo, la nostra/vostra obligació, no seria saber si també té 
visitants ? 
A la darrera reunió del CR, la Directora, ho va dir davant de tothom que el Museu 
rebia pocs visitants. I la causa no deu ser el preu de l’entrada, oi? 
O no és preocupant que hi hagi diumenges i diumenges que no hi vagi ningú ?  I què 
fem ? 
 
A la majoria de museus tenen “els AMICS del museu”, el nom o l’adreça electrònica 
de la gent que està interessada en l’obra d’aquell artista. Enviem periòdicament als 
amics de Josep Cañas, algun correu per informar-los de les activitats que es fan? 
Per cert els vostres fills, els vostres nets, els nens de l’escola, van a visitar el Museu 
? Es fa alguna activitat per ells, allà, o a l’escola, per donar a conèixer qui era Josep 
Cañas ?   
No se’l va nomenar en un ple com aquest, fill il·lustre del nostre poble ?  Els nens de 
Banyeres no han de conèixer els personatges il·lustres del seu poble ?   Fa poc, uns 
quants, van anar a visitar la Ràdio municipal. I doncs ?  És que la inversió que fa 
l’Ajuntament en el museu municipal Josep Cañas no hauria de repercutir també amb 
els mateixos nens de l’escola ? 
Fa uns mesos l’Ajuntament va organitzar una fira per potenciar el comerç del poble.  
Al mateix temps, es va fer una exposició al Museu d’algunes peces trobades fa 50 
anys a la necròpolis ibèrica de Can Canyís. Era la primera vegada que s’exposaven 
al nostre poble. 
A la conferència que vam fer els arqueòlegs, van explicar que tenim a les Masies les 
restes d’un dels poblats ibers més importants del nostre país.  
No creieu que si l’exposició es fa al Museu, que està oberta 15 dies, no l’haurien 
d’haver visitat els nens de l’escola ? 
O és que els nens de Banyeres no han de conèixer, tampoc, el patrimoni cultural del 
seu poble ? 
O és que, aquests actes, no potencien el Museu ?  Durant el diumenge de la fira, va 
visitar el museu més gent que durant mesos. 
I si una persona, la mateixa directora del museu ha d’explicar això, el patrimoni 
exposat no creieu que hauria d’haver assistit també a la xerrada dels arqueòlegs per 
informar-se ? 
O és que els diners públics invertits en aquesta activitat no s’haurien de mirar de 
treure’n profit en les circumstàncies actuals. 
Aquest és el camí no ?  Si es fan activitats, també hi haurà més gent que visitarà el 
museu. 
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Fent això, farem exactament el que volia el mateix Josep Cañas, que el Museu fos 
un focus cultural pel nostre poble. 
I si la gent li costa anar al museu, no patiu, fem que la gent es trobi l’obra d’en Cañas 
sense voler. O no és un bon reclam pel museu el fet de tenir una escultura al carrer, 
encara que sigui al cementiri, o a l’entrada de l’Ajuntament. 
Penso que és una bona idea posar una escultura seva al carrer i, amortitzar la 
inversió, fent-ne de petites per vendre i que la gent tingui una peça del Cañas a casa 
seva. O és que la gent del nostre poble no està contenta de tenir a casa seva les 
reproduccions que s’han fet de làmines o d’escultures d’ell ?  I no és una manera de 
donar-lo a conèixer ? 
Com també està força bé la iniciativa d’intentar que hi hagi un lligam entre els 
comerciants del poble i el Museu. O no serien els millors ambaixadors ells, que estan 
en contacte amb la gent ? 
I el fet de fer una exposició per la Festa Major on estem ara. No ajuda a que la gent 
conegui l’obra d’en Cañas i estigui interessada en visitar el Museu ? 
El que sí que he constatat és que, la gent que no coneixia al Cañas, una vegada 
acaba de visitar-lo... està impressionada per la seva obra. Doncs, deu ser això no ? 
Fer que la gent entri al museu. 
 
També estic tip de sentir que només “menjo” Cañas 
Em sembla que ja fa anys que em coneixeu i he col·laborat voluntàriament en moltes 
activitats d’aquest poble, el mateix Lluís us pot dir què vaig cobrar per coordinar el 
llibre que es va fer de Banyeres. 
El que, també és veritat, que una persona que has conegut, que has estat molt de 
temps al seu costat, que has passat amb ell les darrers anys de la seva vida, li fas 
companyia en la darrera nit abans de morir i que ha fet una donació molt important 
per al teu poble li tinguis una estimació especial. 
I sempre hi ha detalls que ajuden potser a parlar d’una manera més apassionada o 
amb un to de veu que pot molestar. Ho reconec i demano disculpes tot i que trobo de 
molt poca sensibilitat el fet que es faci un acte de Josep Cañas al costat de casa 
teva, que estiguis cobrant un sou per un càrrec de la FJC. i que no hi vagis. O el fet 
de que, amb les poques reunions que es fan de la FJC, en una es digui que hem 
d’acabar en una hora determinada perquè el secretari en tenia una altra.  
Ara, sempre hi ha una gota que fa sobreeixir el got. Que es vulgui proposar el 
canviar de lloc l’única peça del Museu de casa seva que va posar ell, el Bacus, això 
és massa, per mi. Quina manca de sensibilitat.  
En el pregó de la Festa Major que va fer fa 20 anys al balcó de l’Ajuntament, vau 
sentir que deia que “els arbres de la Torre s’haurien d’esquilar” No, no és cap Déu 
qui va suggerir això, tan sols era fill d’una família de pagesos i un artista. És trist, 
però, que no es vegi que la torre, un símbol mil·lenari del nostre poble quedi tapat, 
que estigui amagat des de fa 30 anys. 
Potser deu ser això. Com que venia d’una família humil, tothom es veu capaç de 
“passar” de la seva voluntat. Segurament, si hagués fet la donació sent un notari, 
com el cas del senyor Deu al Vendrell, l’hauríeu respectat més en tots els sentits.  
Per tot plegat, he perdut la il·lusió que em va fer tornar a la FJC tot i que penso que 
no us he defraudat. A la web podeu veure, què he fet durant aquest temps. 
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Desitjo tota la sort del món a la persona que em substitueixi i no patiu, deixo la FJC, 
com ja vaig fer fa anys per altres motius però des de casa continuaré fent el que he 
fet durant més de 30 anys, treballar perquè la gent conegui Josep Cañas, la persona 
i la seva obra.  
 
Sra. Alcaldessa: s’ha pactat amb el propietari de l’escultura del Sant Jordi que li comprarem 
per 10.000 euros, demanava 15.000 euros. Ens hem reunit amb l’Ajuntament de Vilafranca 
del Penedès, Institut d’Estudis Penedesencs i farem una exposició pels 50 anys dels 
castells. Em dol que es digui que no es fa res. 
No hi ha cap Consell Rector que es no digui al Director del CEIP que els nens facin sortides 
al Museu Cañas.  
En Joan Jané ha demanat cobrar, i ha cobrat quan mai se li havia pagat res.  
El que li passa es que volia ser el Director del Museu i per problemes amb el Departament 
d’ensenyament no li van autoritzar la compatibilitat. 
També, mentre la Mònica estava en excedència no hi havia problemes i al tornar s’ha 
enfadat, però era de llei que pogués tornar.  
No ha aprofitat tot el que se li ha donat. Ja li vaig dir que no em fes avorrir al Cañas.  
Està dolgut perquè no ha pogut ser el Director del Museu. 
És difícil tractar amb ell. 
L’any passat va cobrar i aquest any ha tornat a passar la minuta.  
 
2.- Sr. Menéndez: hay pregunta pendiente de los contenedores de ropa, no se ha informado 
al respecto.  
 
Sr. Merino: te contestaré por escrito. La empresa está implantada a nivel comarcal y 
provincial.  
 
3.- Sr. Menéndez: Parece que hay dos pisos vacíos de la Promoción de Camí de l’Arboç, 
pedimos que se gestionen para desnonats, al igual que los de la Cooperativa. 
Ha habido importantes fugas de agua. 
Como funciona la distribución de agua entre depósitos?  
 
Sr. Guasch: explica el sistema de distribución, l’aigua es barreja en un 50% amb la del CAT 
i pous. L’aigua del CAT arriba tractada, hi ha un sistema de cloració. El dipòsit té dos 
sortides, un cap a Casa Roja i Priorat i l’altrepel nucli, St. Miquel, Saifores i Boscos.  
L’any passat varem demanar un inventari de la xarxa d’aigua i aquest any demanarem un 
Pla Director. Hi ha hagut dos fuites a la Avda. Catalunya. 
 
Sr. Inglada: falta tancar el circuit.    
 
Sr. Guasch: es pot però tindrem problemes de pressió.  
 
Sr. Coll: tenim molts impagats per l’aigua, varem enviar cartes pels que tenen 
endarreriments i del total una part ha regularitzat els deutes però hi ha altres que no. 
Enviarem una altre carta que si no contesten podem arribar a tallar el subministrament com 
a últim recurs.  
 
Sr. Inglada: quan de temps? 
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Sr. Coll: tres o quatre anys.  
 
4.- Sr. Inglada: tinc entès que hi ha un assessor a l’Ajuntament? una persona que va dient 
que assessora a l’Ajuntament. Que costa?  
 
Sr. Merino: col·labora en el àrea de promoció econòmica. Te contestaré por escrito.  
 
5.- Sr. Inglada: no he vist les partides al pressupost del Pla Local de Joventut. 
 
Sr. Acosta: sí hi son. 
 
6.- Sr. Santalla: es verdad que en la Radio no se pueden hacer programas que no sean en 
catalán?  
 
Sra. Alcadessa: no, va haver pares que va protestar perquè l’entrevista va ser en castellà. 
Es recomana que sigui en català.  
 
7.- Sr. Menéndez: como puede ser que en una Junta de Gobierno se conteste sobre la 
bandera que quan és festiu, al balcó de l’Ajuntament per no fer-se malbé. No es discrimina 
cap bandera doncs sempre es disposa d’elles de forma simultánia, sense que prevalgui una 
sobre l’altre. El día de la Constitución y el 12 de octubre no están en el balcón, y en la Fiesta 
Mayor está cruzada tapando una a otra. 
 
Sra. Alcaldessa: per la Festa Major, Tres Tombs i Sta. Eulàlia està posada.  
 
Sr. Menéndez: se dice una cosa y en la práctica se hace otra.  
 
8.- Sr. Merino: quiero hacer dos ruegos y una aclaración. El primer ruego es que 
deberíamos tratar qué podemos hacer des de Banyeres para los desahucios y el segundo, 
activar el ROM, os pasaré el del Vendrell que ha sido consensuado por todos los grupos.  
La aclaración, que desde el Consell Rector y el área de promoción económica se ha 
participado  para el cincuenta aniversario.  
 
 
 
 
 
Sense mes temes a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió essent les 22.10 hores, 
donant fe de tot allò, jo el Secretari que certifico. 
 
Banyeres del Penedès, 21 de febrer de 2012. 
 
 
Alcaldessa       Secretari- Interventor  
 
 
 
 
Núria Figueras Tuset      Joan Manel Ferrera 
 


