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AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT EN PLE DE 
BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBRADA EN PRIMERA CONVOCAT ÒRIA, 
EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015. 
 
SRS. ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Anna Ordóñez Rivero 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sr. Amadeu Benach i Miguel 
Sr. Lluís Inglada Jané 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: 
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas 
Sra. Núria Figueras Tuset 
Sr. Jordi Guasch Bea 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sr. Manuel López Blanco 
Sra. Maria Ángeles Sainz López 
 
SR. SECRETARI: 
Josep Guinovart Mallafrè 

 
 
 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 19.00 hores del dia 
24 de novembre de  2015, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Anna Ordóñez 
Rivero, amb l’assistència del Sr. 
secretari–interventor Josep Guinovart i 
Mallafrè i demés membres anotats al 
marge, a l’objecte de celebrar la sessió 
ordinària, que ha estat convocada per al 
dia d’avui en legal forma, amb 
distribució de l’Ordre del Dia dels 
assumptes a tractar, així com còpia de 
l’acta de la sessió anterior 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, la Sra. 
Presidenta la declara oberta, passant-se a 
tractar els següents assumptes inclosos a 
la següent: 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA 

EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015.- Exp. C/15/144 
2. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015.- Exp. C/15/157 
3. DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVERN L OCAL DELS MESOS 

D’AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 2015 
4. DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA   
5. DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES ELECCIONS 

AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT CONVOCADES PEL PROPER 20 DE 
DESEMBRE DE 2015.- Exp. C/15/165 

6. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PACTE D’ALCA LDE/ESSES.- Exp. 
C/15/185 

7. RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 
DATA 29 D’OCTUBRE DE 2015, D’APROVACIÓ DE LA SOL·LI CITUD DEL RÈGIM 
ESPECIAL DE REINTEGRAMENTS DE SALDOS DEUTORS DE LA LIQUIDACIÓ 
DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT  DE L’ANY 2013 
(DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA DEL REIAL DECRET-LLEI  17/2014).- Exp. 
H/13/001 

8. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 8/2015, DEL TIPUS 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT.- Exp. H/15/122 

9. APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL PER SONAL LABORAL DE 
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L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I DEL SEU ORGA NISME AUTÒNOM 
DE L’EXERCICI 2015.- Exp. L/15/025 

10. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈNCIA D EMOCRÀTICA DE 
CATALUNYA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER  LA INDEPENDÈNCIA 
(AMI) 

11. MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAME NT DE BANYERES 
DEL PENEDÈS EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L’IVA CULTU RAL QUE AFECTA A 
LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÉS A LA CULTURA EN 
L’ÀMBIT LOCAL 

12. PRECS I PREGUNTES 
 
 
1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ ORDINÀRIA 

CELEBRADA EL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2015.- EXP. C/15/144. 
 

Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de 
l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, celebrada amb caràcter 
ordinari el dia 17 de setembre de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents si tenen 
alguna objecció que fer-hi,  

El Sr. Guasch, portaveu del Grup de CiU, manifesta que: Sobre aquesta acta, en 
principi hi estem d’acord si es rectifica el que sembla ser un error material. Sembla que 
han desaparegut tots els interrogants finals a cada una de les nostres preguntes, amb la 
qual cosa pot donar a interpretació de que no son preguntes sinó afirmacions. Entenem 
que cal esmenar aquests errors.  

 
La Sra. alcaldessa li manifesta que ho han entès com a preguntes. 
 
Sotmesa a votació i amb l’esmena avantdita d’incorporació dels interrogants, per 

unanimitat dels membres que van assistir-hi, s’acorda la seva aprovació. 
 
 
2./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACTA DEL PLE EN SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2 015.- 
EXP. C/15/157. 

 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de 

l’acta redactada pel Sr. secretari–interventor de la sessió anterior, celebrada amb caràcter 
extraordinari el dia 29 de setembre de 2015, la Sra. Presidenta pregunta als presents si 
tenen alguna objecció que fer-hi,  

El Sr. Guasch, portaveu del Grup de CiU, manifesta que: En aquesta acta passa el 
mateix que en l’anterior, han desaparegut tots els interrogants finals a cada una de les 
nostres preguntes, amb la qual cosa pot donar a interpretació de que no són preguntes sinó 
afirmacions. Entenem que cal esmenar aquests errors. En concret hi trobem a faltar 22 
interrogants. 

 
Sotmesa a votació i amb l’esmena avantdita d’incorporació dels interrogants, per 

unanimitat dels membres que van assistir-hi, s’acorda la seva aprovació. 
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3./ DONACIÓ COMPTE DE LES ACTES DE LA JUNTA DE GOVE RN LOCAL 
DELS MESOS D’AGOST, SETEMBRE I OCTUBRE DE 2015 

 
Havent-se distribuït juntament amb la convocatòria d’aquesta sessió, còpia de les 

actes de les sessions de la Junta de Govern Local, redactades per Secretària–Intervenció 
de les sessions celebrades els dies 6 i 12 d’agost, 3, 10, 17 i 24 de setembre, 1, 8, 15, 22 i 
29 d’octubre, els membres de la corporació es donen per assabentats. 

 
El Sr. Guasch manifesta que en l’apartat de precs i preguntes ja exposaran algunes 

preguntes que tenen. 
 
 

4./ DONACIÓ COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA  
 

Obert el punt, la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. secretari-interventor, que 
dóna lectura al resum dels decrets dictats per l’Alcaldia, des de l’últim ple ordinari 
celebrat, essent el següents: 

 
NÚM 

DECRET DATA SOTASIGNANT RESUM 

D/15/101 21/09/2015 Alcaldessa Avocació i Resolució cessió material - R/15/294 

D/15/102 28/09/2015 Alcaldessa Convocatòria Ple extraordinari 29.9.2015 (sessió 11/2015) 

D/15/103 02/10/2015 Alcaldessa Aprovar modificació de crèdit 7/2015 transferència entre 
partides -H/15/098 

D/15/104 07/10/2015 Alcaldessa Delegació funcions alcaldia per celebració de matrimoni 
civil 

D/15/105 07/10/2015 Alcaldessa Declarar com a Residu Sòlid Urbà un vehicle abandonat – 
C/15/008 

D/15/106 23/10/2015 Alcaldessa Aprovar devolució parcial paga extraordinària desembre 
2012 - L/15/052 

D/15/107 27/10/2015 Alcaldessa Liquidació complementària de l'Exp. O/14/107 Sra. L. S. M. 

D/15/108 28/10/2015 Alcaldessa Prestació Servei transport persones amb problemes de 
mobilitat - C/15/151 

D/15/109 02/11/2015 Alcaldessa Reserva de llocs especials per col·locació gratuïta de 
cartells eleccions al Congrés i al Senat -C/15/164 

D/15/110 06/11/2015 Alcaldessa Reintegrament PIOT sinistre punt de llum  

D/15/111 06/11/2015 Alcaldessa Cost efectiu serveis prestats any 2014 - H/15/107 

D/15/112 16/11/2015 Alcaldessa No convocar el Ple ordinari 19.11.2015 per motius de 
calendari electoral 

 
El Sr. Guasch manifesta que es donen per assabentats, i en precs i preguntes ja 

exposaran algunes preguntes que tenen. 
 
 

5./ DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LES MESES ELECTORALS PER LES 
ELECCIONS AL CONGRÉS DELS DIPUTATS I AL SENAT CONVO CADES 
PEL PROPER 20 DE DESEMBRE DE 2015.- EXP. C/15/165 

 
A fi de donar compliment amb allò que s'indica en els articles 25 i 26.4 de la vigent 
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Llei Orgànica 5/1985, del règim electoral general, una vegada complertes totes les 
formalitats legals establertes, es procedeix al sorteig públic per a la formació de les meses 
electorals que es constituiran el proper dia 20 de desembre de 2015, per a les eleccions 
convocades mitjançant el Reial Decret 977/2015, de 26 d’octubre, de dissolució del 
Congrés de los Diputats i del Senat i de convocatòria d’eleccions, resultant designades 
les persones que s'expressen i per als càrrecs que es detallen. 

 
SECCIÓ: 1 - MESA: A 

 TITULARS: 
PRESIDENT: GARCIA AGUD, MARIA JESÚS DNI: 37385234E 
1r VOCAL: CAMARA RUIZ, RUBEN  DNI: 47749215L  
2n VOCAL: CURADO SANABRIA, JOSE ANTONIO  DNI: 39697 549D 

 
SUPLENTS: 

DEL PRESIDENT: IGLESIAS MARTIN, PIEDAD  DNI: 38143292T 
DEL PRESIDENT: JANE CARALT, ROSER  DNI: 39718772A 
DEL 1r VOCAL: ENTRENAS FERNANDEZ, JORGE DNI: 46545389J 
DEL 1r VOCAL: GALIMANY MARTORELL, LLUIS  DNI: 77784670G 
DEL 2n VOCAL: ALGAR JEREZ, MANUEL  DNI: 52426980K 
DEL 2n VOCAL: FACI SECAS, ROSALIA  DNI: 77778079Z 

 
RESERVES ADDICIONALS: 

DEL PRESIDENT: FIGUERAS TUSET, NURIA DNI 39643552Q 
DEL PRESIDENT: FARRÉ FIGUERAS, ORIOL  DNI 39722704W 
DEL PRESIDENT: CAMPO DEL BALADA, JORGE  DNI 46613142P 
DEL PRESIDENT: LAGUNAS MARTINEZ, INMACULADA  DNI 39735013Y 
DEL PRESIDENT: FIGUERAS ROVIRA, MONICA  DNI 48003929P 
DEL PRESIDENT: CLAVERIAS MEDINA, SUSANA  DNI 39720661Y 
DEL PRESIDENT: FIGUERAS JANE, JOSEP  DNI 39654946W 
DEL 1r VOCAL: FERNANDEZ FAIOES, BEATRIZ FATIMA DNI 12753521K 
DEL 1r VOCAL: CABELLO HERMOSILLA, JOAQUINA DNI 53065309P 
DEL 1r VOCAL: FERNANDEZ RIO DEL, LUIS MIGUEL DNI 77783317P 
DEL 1r VOCAL: FERNANDEZ RIO DEL, JOSE IGNACIO DNI 39689549J 
DEL 1r VOCAL: HERNANDEZ ROMAN, ALICIA DNI 04140882P 
DEL 1r VOCAL: FIGUERAS ROMAGOSA, LIDIA DNI 77117315V 
DEL 1r VOCAL: GARCIA POVEDA, LUIS DNI 11359958M 
DEL 2n VOCAL: GOMEZ SALOR, ROCIO DNI 52428793V 
DEL 2n VOCAL: COSTA ZARRAGA, ELISABET  DNI 38139530X 
DEL 2n VOCAL: ALMENDAREZ RULL, PEDRO  DNI 39668277Q 
DEL 2n VOCAL: ARRANZ RUIZ, SERGIO  DNI 39712378A 
DEL 2n VOCAL: ALVAREZ RUA, PABLO MARIO  DNI 39676098V 
DEL 2n VOCAL: GARCIA NAVARRO, JORDI  DNI 44424086T 
DEL 2n VOCAL: CAMARA GALLEGO, JOSE FERNANDO  DNI 36975224X 

 
SECCIÓ: 1 - MESA: B 

 TITULARS: 
PRESIDENT: RUIZ GOMEZ, REMIGIA DNI 13886640E 
1r VOCAL: MENDEZ MORENAS DE LAS, JOSEFINA  DNI 3400 0752J 
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2n VOCAL: MENDEZ GARCIA, FRANCISCO  DNI 44186433Y 
 
SUPLENTS: 

DEL PRESIDENT: PALLAROL TENA, SUSANNA  DNI 38144587F 
DEL PRESIDENT: MARIA MANCILLA, SILVIA  DNI 38144763E 
DEL 1r VOCAL: MARQUEZ FERNANDEZ, JOHN  DNI 47746816N 
DEL 1r VOCAL: REBOLLO MERCHAN, JOSE DNI 39662031A 
DEL 2n VOCAL: MARTINEZ SAYALERO, JESUS MARIA DNI 37781535X 
DEL 2n VOCAL: VILANOVA FIGUERAS, JOSE M  DNI 39651805N 

 
RESERVES ADDICIONALS: 

DEL PRESIDENT: PINZON CUBILLOS, MARIA FERNANDA  DNI 53293259M 
DEL PRESIDENT: OLIVA TUERO, FERNANDO JOSE  DNI 39713851G 
DEL PRESIDENT: RAFOLS VILANOVA, JOSEP  DNI 39660997G 
DEL PRESIDENT: ROBLES FIGUERAS, DAVID  DNI 39724593M 
DEL PRESIDENT: RUIZ BORDALLO, MARIA LUISA  DNI 39707008S 
DEL PRESIDENT: MARQUEZ GIL, MANUELA  DNI 77314832X 
DEL PRESIDENT: RICOMA VALERO, MARTA  DNI 39709006N 
DEL 1r VOCAL: RULL BRAVO, JOSE LUIS DNI 77312810N 
DEL 1r VOCAL: VENTURA MILLAN, SANDRA DNI 79290745Q 
DEL 1r VOCAL: SIMON CUEVAS, JOSE MARIA DNI 44185704J 
DEL 1r VOCAL: MALDONADO GUTIERREZ, PEDRO DNI 39728120J 
DEL 1r VOCAL: MARTIN RODRIGUEZ, ELISABET DNI 45499719S 
DEL 1r VOCAL: PALAU JANE, JOSEP DNI 39687362B 
DEL 1r VOCAL: SANCHEZ RODRIGUEZ, LAURA DNI 47786429L 
DEL 2n VOCAL: ONDOÑO SANCHEZ, ANGEL DNI 46634895A 
DEL 2n VOCAL: TUERO FEITO, M ASCENSION  DNI 11357511L 
DEL 2n VOCAL: ROBLES MARTIN, JOAN MANEL  DNI 47844444M 
DEL 2n VOCAL: SILVA JIMENEZ, JOSEFA  DNI 31814365Y 
DEL 2n VOCAL: MEDINA DONAIRE, MANUEL  DNI 39696606D 
DEL 2n VOCAL: ROIG PRADES, MONTSERRAT  DNI 77288433S 
DEL 2n VOCAL: PARDIÑAS REY, MARIA ESTHER  DNI 46688228E 

 
SECCIÓ: 2 - MESA: A 

TITULARS: 
PRESIDENT: GUILLEN GOMEZ, JOSE ANGEL DNI 39651926H 
1r VOCAL: FERNANDEZ VIGARA, JOSE LUIS  DNI 38557309V 
2n VOCAL: IGLESIAS PEREZ, EMILIANO  DNI 07939581G  

 
SUPLENTS: 

DEL PRESIDENT: FERNANDEZ CALDEIRO, FERNANDO DNI 17142300D 
DEL PRESIDENT: CASTILLO BARRERO, ANTONIO  DNI 46018935Y 
DEL 1r VOCAL: BATET CAMACHO, NATIVIDAD  DNI 37674146P 
DEL 1r VOCAL: GARCIA ORDOÑEZ, ENCARNACION  DNI 39723037J 
DEL 2n VOCAL: GARRIDO PAVIA, JORDI  DNI 38085969Q 
DEL 2n VOCAL: CUBERO GRANADOS, LAURA MARIA  DNI 44418738B 

 
RESERVES ADDICIONALS: 
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DEL PRESIDENT: CAMPO-COSSIO GALLEGO, MARIA BELEN  DNI 39713386E 
DEL PRESIDENT: BUJALDON CARBO, GISELA  DNI 48006122Q 
DEL PRESIDENT: BOLTA NOVELLON, IVET  DNI 79282455Y 
DEL PRESIDENT: LOPEZ MONTES, SAIDA  DNI 44019393S 
DEL PRESIDENT: COLORADO RAMIREZ, JULIAN  DNI 38105552A 
DEL PRESIDENT: BORDES DURAN, MARTA  DNI 46626409G 
DEL PRESIDENT: LINARES CESPEDOSA, CARME  DNI 47966566C 
DEL 1r VOCAL: CUESTA ALVAREZ, MARIA DE LAS NIEVES DNI 51342381X 
DEL 1r VOCAL: DIAZ MATEO, MIGUEL DNI 38447439H 
DEL 1r VOCAL: GARCIA FERNANDEZ, FERNANDO DNI 45642004E 
DEL 1r VOCAL: DIAZ SONET, GERARD DNI 77789727R 
DEL 1r VOCAL: CASTAÑO FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL DNI 39677352Y 
DEL 1r VOCAL: ANILLO LOPEZ, MARIA JOSEFA DNI 38421434A 
DEL 1r VOCAL: ALVAREZ PEREZ, RAFAEL DNI 38150789E 
DEL 2n VOCAL: CAPELLADES GALLART, MONTSERRAT DNI 38481965K 
DEL 2n VOCAL: BURRUECO DONCEL, RAFAEL  DNI 52206566Q 
DEL 2n VOCAL: HERNANDEZ BELLANCO, OSCAR  DNI 48008791V 
DEL 2n VOCAL: BUSQUETS VAZQUEZ, IVAN  DNI 43542467V 
DEL 2n VOCAL: GONZALEZ PEREZ, SERGIO  DNI 39442730F 
DEL 2n VOCAL: BUILS ARIÑO, JOSE MARIA  DNI 37638916Z 
DEL 2n VOCAL: LIMA SORIANO, SANDRA  DNI 43537032X 

 
SECCIÓ: 2 - MESA: B 

TITULARS: 
PRESIDENT: MORALES GOMEZ, SANTIAGO DNI 07966422G 
1r VOCAL: MUNTE ESTEVE, ALBERT  DNI 37326516T 
2n VOCAL: OSORIO GARCIA, JULIA DNI 14838986F 

 
SUPLENTS: 

DEL PRESIDENT: RODRIGUEZ BUENO, JULIAN DNI 39699696V 
DEL PRESIDENT: SORIA SANDOVAL, SERGIO  DNI 52399943D 
DEL 1r VOCAL: TAPIA ROMAN, SILVIA  DNI 47612807R 
DEL 1r VOCAL: RODRIGUEZ JUL, CONSUELO  DNI 36570930X 
DEL 2n VOCAL: RAMIREZ FLORES, ANTONIA  DNI 41075200Y 
DEL 2n VOCAL: ZABAY BENITEZ, FRANCISCA DNI 37376258Q 

 
RESERVES ADDICIONALS: 

DEL PRESIDENT: TORRES BENAIGES, AGUSTIN  DNI 39707991D 
DEL PRESIDENT: ROPERO MUÑOZ, PRUDENCIO  DNI 35032762J 
DEL PRESIDENT: VARGAS BONO, ENCARNACION  DNI 47152607P 
DEL PRESIDENT: SICART CASELLAS, AUSIAS  DNI 47766798F 
DEL PRESIDENT: SALDAÑA JIMENEZ, NOEMI  DNI 37390676J 
DEL PRESIDENT: NASARRE VELASCO, RAMON  DNI 37669420C 
DEL PRESIDENT: SEVILLANO RUIZ, RAFAEL  DNI 77787655E 
DEL 1r VOCAL: MIGUEL TORRONTERAS, RAFAEL DNI 30044785T 
DEL 1r VOCAL: PLANA RAMON, MARIA WALESKA DNI 77787144V 
DEL 1r VOCAL: PEREZ RIVERO, MANUELA DNI 28452904H 
DEL 1r VOCAL: SADURNI RAFECAS, ARNAU DNI 39682071X 
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DEL 1r VOCAL: VALBUENA PERAL, MARIA VIOLETA DNI 39662441E 
DEL 1r VOCAL: SAEZ MARTI, NEUS DNI 39695192K 
DEL 1r VOCAL: RAYAS JURADO, MANUEL DNI 39701677C 
DEL 2n VOCAL: SORIGUE VENTOSA, PERE DNI 77779596J 
DEL 2n VOCAL: MARTI AUBANELL, LAURA  DNI 38141216V 
DEL 2n VOCAL: OLVERA MARIN, GABRIEL EDUARDO  DNI 47844118R 
DEL 2n VOCAL: RODRIGUEZ ORTIZ, FLORA  DNI 33963126S 
DEL 2n VOCAL: SADURNI CALAF, FELIX  DNI 77783238K 
DEL 2n VOCAL: SANTOS CARREÑO, ANTONIO  DNI 39721530R 
DEL 2n VOCAL: RAVELLA GALIMANY, GEMMA JOVITA  DNI 7 7784174Z 

 
Tanmateix, s’acorda comunicar el present acord als nomenats i a la Junta Electoral 

de Zona. 
 
 
6./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PACTE 

D’ALCALDE/ESSES.- EXP. C/15/185 
 

Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 
19 de novembre, relativa a l’adhesió al pacte d’alcaldes/alcaldesses, que és del tenor 
literal següent: 
 

“Proposta de l’alcaldia 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PACTE D’AL CALDE/ESSES.- Exp. 
C/15/185  
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes/esses”, una de 
les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita 
contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes 
amb moltes ciutats europees. 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els 
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables. 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, 
a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat 
que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els 
seus esforços. 
L'Ajuntament de Banyeres del Penedès té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de 
programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la 
promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les 
propostes de la UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% 
del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. D’altra banda, l’Ajuntament també 
vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per 
respondre als efectes del canvi climàtic. 
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
PRIMER.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès fa seus els objectius de la Unió Europea per 
l’any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 
20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
(PAES), un pla local per promoure l’eficiència energètica i les energies renovables;  
SEGON.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es compromet a elaborar el seu Pla d’Acció 
d’Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d’un any des de la data d’adhesió al Pacte. 
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L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una proposta 
de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d’aquestes 
tasques es disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del Pacte 
a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant assistència tècnica.  
TERCER.- Així mateix, l’esmentat PAES inclourà també l’avaluació dels possibles riscos i 
vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les mesures d’adaptació 
prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d’adaptació, tot proposant un ordre de prioritats.  
QUART.- L’Ajuntament de Banyeres del Penedès es compromet també a elaborar un informe 
biennal per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a 
informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que 
consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes/esses per l’Energia sostenible a Europa.  
CINQUÈ.- Facultar l'alcaldessa perquè signi el formulari d'adhesió al Pacte.  
SISÈ.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona, per fer possible les tasques 
de suport i coordinació dels municipis de la província que s’hi adhereixin, qui al seu temps ho 
comunicarà al Comissari de Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model 
establert).  
Banyeres del Penedès, 19 de novembre de 2015” 
 

El Sr. Guasch manifesta, qualsevol iniciativa que comporti millores al medi 
ambient sempre serà ben rebuda per part nostra. El que si que consideraríem adient és que 
en l’elaboració del PAES (Pla d’Acció d’Energia Sostenible) que comporta l’adopció 
d’aquest acord i, per tant, la inclusió de Banyeres en el Pacte d’Alcaldes, es comptés amb 
la participació del nostre grup. 

La Sra. alcaldessa, li respon que i tant. 
 
Sotmesa a votació, s’aprova per unanimitat. 
 
 

7./ RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA  DE GOVERN 
LOCAL DE DATA 29 D’OCTUBRE DE 2015, D’APROVACIÓ DE LA 
SOL·LICITUD DEL RÈGIM ESPECIAL DE REINTEGRAMENTS DE  
SALDOS DEUTORS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA 
PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT DE L’ANY 2013 (D ISPOSICIÓ 
ADDICIONAL DESENA DEL REIAL DECRET-LLEI 17/2014).- EXP. 
H/13/001 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 

16 de novembre, relativa a la ratificació de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, 
de data 29 d’octubre de 2015, d’aprovació de la sol·licitud del règim especial de 
reintegraments de saldos deutors de la liquidació definitiva de la participació en tributs 
de l’Estat de l’any 2013 (Disposició addicional desena del Reial decret-llei 17/2014), que 
és del tenor literal següent: 
 

“Proposta d’alcaldia 
DE RATIFICACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 
29 D’OCTUBRE DE 2015, D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD  DEL RÈGIM ESPECIAL DE 
REINTEGRAMENTS DE SALDOS DEUTORS DE LA LIQUIDACIÓ D EFINITIVA DE LA 
PARTICIPACIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT DE L’ANY 2013 (D ISPOSICIÓ ADDICIONAL 
DESENA DEL REIAL DECRET-LLEI 17/2014).- Exp. H/13/0 01  
 
La Junta de Govern Local, a la sessió que va tenir lloc el passat 29 d’octubre de 2015, va aprovar 
el següent acord: 
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“APROVAR LA SOL·LICITUD DEL RÈGIM ESPECIAL DE REINTE GRAMENTS DE SALDOS 
DEUTORS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPA CIÓ EN TRIBUTS DE L’ESTAT 
DE L’ANY 2013 (DISPOSICIÓ ADDICIONAL DESENA DEL REI AL DECRET-LLEI 17/2014).- 
Exp. H/13/001  
El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques ha comunicat a aquest Ajuntament la liquidació 
definitiva de la participació en els tributs de l’Estat corresponent a l’exercici 2013, de la qual 
resulta un import a reintegrar de VINT-I-UN MIL SET CENTS SETANTA-TRES EUROS I 
NORANTA CÈNTIMS (21.773,99 €).  
La Disposició addicional desena del Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures 
de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter 
econòmic, disposa:  
“1. El reintegrament dels saldos que resultin a càrrec de les entitats locals en la liquidació 
definitiva de la participació en tributs de l’Estat corresponent a l’any 2013 podrà fraccionar-se en 
un període de 10 anys, excepcionant el règim de reintegraments aplicable amb caràcter general 
i contingut a la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per l’any 2015.  
2. L’aplicació de l’excepció recollida en l’apartat 1 anterior requerirà la presentació de la sol·licitud 
per les Entitats Locals, que haurà de ser aprovada pel Ple de la Corporació i es remetrà per 
l’interventor o el secretari-interventor al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques per 
mitjans telemàtics i amb signatura electrònica amb anterioritat a 1 de novembre de 2015.  
En el cas de què les Entitats Locals no presentin la sol·licitud en el termini abans citat se’ls hi 
aplicaran els reintegraments d’acord amb el règim general establert a la Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat per l’any 2015, regularitzant amb càrrec a l’entrega a compte del mes de 
novembre els reintegraments que s’haguessin d’haver aplicat en l’entrega corresponent al mes 
d’octubre.  
....”  
En virtut d’aquesta regulació, els ajuntaments –en règim de variables- que s’acullin a allò disposat 
a la Disposició addicional desena del RD-Llei 17/2014 començaran a reintegrar en l’entrega a 
compte corresponent al mes de gener de 2016 a raó de 1/120 de l’import de la liquidació definitiva 
de l’exercici 2013, durant el període gener a juliol de 2016, i a 31 de juliol de 2016 es compensarà 
el saldo de la liquidació definitiva de l’exercici 2014 amb el saldo que, a aquesta data, quedi 
pendent de la liquidació de l’exercici 2013 i el reintegrament en mesos posteriors dependrà del 
saldo pendent després de realitzar l’esmentada compensació. En tot cas, en un període màxim 
de 3 anys.  
En el cas que l’Ajuntament no realitzi aquest tràmit es farà una retenció d’un 25% (o un import 
menor si amb aquest s’extingeix el saldo deutor) de l’entrega a compte corresponent al mes de 
desembre de 2015 i així successivament en les entregues a compte dels mesos de març 2016, 
juny 2016,  
setembre 2016, desembre 2016 ... fins la total devolució del saldo deutor de la liquidació definitiva 
de l’exercici 2013 i, a finals de juliol de 2016, percebran el total import de la liquidació definitiva 
de l’exercici 2014.  
Atès que aquest Ajuntament considera positiu acollir-se a l’excepció prevista a la Disposició 
addicional desena del RD-Llei 17/2014 i així evitar el reintegrament trimestral corresponent al 
25% de l’entrega de la participació en tributs de l’Estat que, en el nostre cas, afectaria als mesos 
de desembre 2015, març 2016 i juny 2016.  
La Junta de Govern Local aprova, per unanimitat, l’adopció dels següents acords:  
PRIMER.- Aprovar la sol·licitud del règim especial de reintegraments de saldos deutors de la 
liquidació definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, previst a la Disposició 
addicional desena del Reial Decret-Llei 17/2014.  
SEGON.- Facultar al secretari interventor perquè tramiti aquesta sol·licitud per mitjans telemàtics 
davant el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.  
TERCER.- Ratificar aquest acord pel Ple de la Corporació a la propera sessió que celebri, en 
compliment de l’apartat segon de la Disposició addicional desena del RD-Llei 17/2014.”  
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
PRIMER I ÚNIC.- Ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 29 d’octubre de 2015 pel 
qual s’aprova la sol·licitud del règim especial de reintegraments de saldos deutors de la liquidació 
definitiva de la participació en tributs de l’Estat de l’any 2013, previst a la Disposició addicional 
desena del Reial Decret-Llei 17/2014.  
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Banyeres del Penedès, 16 de novembre de 2015.”  
 
 Seguidament la Sra. alcaldessa demana al Sr. secretari-interventor, que tingui a bé 
explicar-ho una mica, que informa: 

Resulta que l’any 2013 el Govern Central va fer una previsió d’ingressos que no 
es va realitzar, va quedar per sota, aleshores, als ajuntaments ens havia anat fent bestretes 
a compte d’acord amb la seva previsió, per la qual cosa al liquidar l’exercici 2013, tots 
els ajuntaments que havíem cobrat més del que ens tocava, tenim l’obligació de reintegrar 
aquest import, i en lloc de fer-ho en quatre trimestres, fer-ho amb 120 mensualitat, 
aleshores ens acollim al pagament fraccionat a 120 mesos i d’aquesta manera els quatre 
trimestres inicials no tindran la minva de recursos que tindríem amb la participació dels 
tributs de l’estat de l’exercici corrent. 

 
Sotmès a votació, és ratificat per unanimitat. 

 
 
8./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈ DIT 8/2015, 

DEL TIPUS SUPLEMENTS DE CRÈDIT.- EXP. H/15/122 
 

Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 
19 de novembre, relativa a l’aprovació de l’expedient de modificació de crèdits 8/2015, 
que és del tenor literal següent: 
 

“Proposta de l’Alcaldia 
D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDI T 8/2015, DEL TIPUS 
SUPLEMENTS DE CRÈDIT.- Exp. H/15/122  
Antecedents  
1. Per providència de l’Alcaldia de data 17 de novembre de 2015 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit núm. 8/2015 mitjançant suplements de crèdit.  
2. La Regidoria d’Hisenda, en data 19 de novembre de 2015, ha proposat les partides i els imports 
que s’han de modificar.  
3. El secretari interventor ha emès informe favorable.  
Fonaments de dret  
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
i als articles 34 a 38 del RD 500/1990.  
2. Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi 
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, l’Alcalde ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit.  
El finançament1 es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.  
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple.  
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a 
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector 
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària.  
Per aplicació de l’article 21.1 de l’encara vigent RD 1463/2007, de 2 novembre, pel qual s’aprova 
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el Reglament de desenvolupament de l’anterior llei d’estabilitat, no serà necessària l’elaboració 
d’un pla econòmic financer quan les modificacions de crèdit estiguin finançades amb romanent 
de tresoreria per a despeses generals, ja que, serà al final d’exercici quan caldrà determinar la 
seva procedència.  
1 Excepcionalment, amb operacions de crèdit i amb les limitacions que s’estableixen a l’article 177.5 del TRLRHL.  
Per tant,  
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
PRIMER.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit núm. 8/2015, del tipus suplement de 
crèdit, per import de 26.000,00 €, que cal finançar mitjançant romanent de tresoreria per a 
despeses generals, d’acord amb el següent detall:  
Despeses que cal finançar:  
1/ Suplements de crèdit:  
Aplicació 

pressupostària 
Nom Consignació 

inicial 
Proposta 

d’increment 
Consignació 

definitiva 
1610 227.06 Estudis i treballs tècnics 3.000,00 24.000,00 27.000,00 
9200 226.01 Atencions protocol·làries i representatives  5.000,00 2.000,00 7.000,00 
TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 26.000,00 €  
Total altes crèdits : 26.000,00 €  
Finançament que es proposa:  
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals:  
Concepte  

pressupostari 
Nom Consignació 

inicial 
Proposta 

d’increment 
Consignació 

definitiva 
87000 Romanent de tresoreria per a despeses 

generals 101,860,26 26.000,00 127.860,23 
Total finançament : 26.000,00 €  
SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies 
hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es 
presenten reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, 
comptat des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.  
Banyeres del Penedès, 19 de novembre de 2015” 
 
 Tot seguit la Sra. alcaldessa, informa que aquestes modificacions de crèdit, la 
primera que són estudis i treballs tècnics, són vint-i-quatre mil euros, per un estudi que es 
farà de les fuites d’aigua, donat que actualment estem perdent un setanta per cent de 
l’aigua que subministrem; i la d’atencions protocol·làries, o protocol, que són dos mil 
euros, és l’import de les factures de l’any passat de les cistelles de Nadal que es van 
comptabilitzar a l’exercici d’enguany i llavors perquè estiguin bé, s’ha fet una 
modificació, perquè són de l’any passat i no d’aquest. 
 

Passat a votació el Sr. Guasch, demana la paraula i manifesta, sobre aquesta 
modificació de crèdit hi ha un parell de coses a comentar.  

En primer lloc sobre la partida de 24.000 euros. A diferència del que ens van 
explicar a la Junta de Portaveus, on se’ns va informar que es destinaria a revisar els 
comptadors per detectar els fraus en el subministrament d’aigua, hem pogut comprovar 
posteriorment que el projecte té una funció més enllà d’aquest simple objectiu de detectar 
fraus. És un projecte bastant complert, que també comporta altres treballs destinats a la 
optimització de la infraestructura municipal per al subministrament d’aigua. No tenim 
cap objecció al respecte i ens sembla bé que es duguin a terme actuacions d’aquest tipus 
perquè van en la mateixa direcció de gestió del servei que s’havia iniciat al mandat 
anterior, amb l’elaboració de l’inventari de la xarxa, la redacció del pla director, i la 
implantació de mesures preventives i de control com la implantació de precintes, 
comptadors parcials, i telegestió dels dipòsits i pous, i la trobem bé, cap problema. 

Ara bé, pel que fa a la segona partida, de protocol d’alcaldia, no hi estem d’acord, 
perquè tot i que digueu que es van pagar els lots de Nadal amb càrrec al pressupost 
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d’enguany, aquesta partida ja ha estat contada en que es pagaran els lots de Nadal de l’any 
anterior i no hi estem d’acord simplement perquè torna a trencar la tendència aplicada als 
mandats anteriors en el quals es va mirar de reduir substancialment el cost de la partida 
de protocol i, per tant, no trobem lògic que es vulgui incrementar. 

I un altre factor, i no menys important, una pregunta adreçada al Sr. secretari, 
doncs és més tècnica, és la correcció de la partida d’on provindran els crèdits 
suplementats. Sobre aquesta procedència els voldríem fer una pregunta: S’ha aprovat la 
distribució de superàvits d’acord amb la previsió que en fa l’article 32 de la Llei 
d’Estabilitat Pressupostària i de Sostenibilitat Financera ? Perquè si no és així, entenem 
que no se’n pot disposar. 

 
Sr. secretari-interventor li respon que està aprovada. 
 
Sr. Guasch,  perquè si no fos així no se’n podria disposar, d’acord. Per tant no 

votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit per la discrepància amb la segona partida. 
 
Sra. alcaldessa, pregunta al Sr. secretari-interventor si pot fer-li alguna altra 

explicació, envers la partida del protocol en termes comptables, qui manifesta, que sí, 
essent el següent: 

 
Sr. secretari-interventor, teòricament el pressupost és la imatge fidel del que 

s’executa durant l’exercici, si bé és cert que hi ha la pràctica de que les factures que 
arriben normalment a primers de l’any següent s’imputin a l’exercici següent mitjançant 
un expedient extrajudicial de crèdit, aleshores, és clar que en el moment que nosaltres 
liquidem el pressupost tenim durant tot el mes de gener, totes les factures que es reben, 
nosaltres automàticament les podem reconèixer com obligació a 31 de desembre i fer la 
última fase de comptabilització, que seria la de pagament, amb càrrec al pressupost de 
resultes, perquè ja ho tenim disposat i obligat, diguem-ne, llavors clar, el que passa si 
nosaltres el mes de gener no fem aquestes disposicions d’obligacions, automàticament 
ens correspon fer el reconeixement extrajudicial de crèdit per aquella despesa que 
podríem dir que és de l’any anterior. Clar, si tenim nosaltres que en aquell moment que 
diem que vaig fer el 2015 que pertanyia al 2014, agafem i tot així intentem solucionar-ho 
mitjançant modificació de crèdit, en el decurs de l’any s’ha fet alguna modificació de 
crèdit precisament per aquests motius, no, perquè s’han alliberat ròssecs de partides que 
s’havien fet incorporacions d’exercicis anteriors, llavors això no deixa de ser operació 
més, diguem-ne tècnic–econòmica, amb la qual el que es pretén és que el que es va 
consignar en el moment de l’aprovació del pressupost quedi alliberat per despeses 
d’aquest exercici. 

 
Sra. Figueras, ja sé que ho has explicat molt bé, però jo només volia fer un incís 

perquè això de protocol a mi em toca de prop, d’inicial de 2011 eren 5.000,00 i només es 
van comptabilitat 3.961, l’any 2012 4.500 i només es van gastar 2.596, l’any 2013 tenim 
4.500 i es van gastar 3.571, l’any 2014 5.000 i es van gastar 4.400, per tant nosaltres, 
m’explico, seran 7.000 al final, no seran 5.000, seran 7.000€. I, per tant, nosaltres el que 
volíem saber era el del protocol de l’Alcaldia acabar de dir-ho, per això votarem en contra, 
només això. 

 
Sra. alcaldessa, però si l’estàs passant d’un a un altre, tampoc l’estàs abaratint. 
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Sr. Figueras, no però a veure el pressupost de l’any vinent quin import serà. 
 
Sr. Benach, exacte, ja es veurà. 
 
Sra. alcaldessa, ja ho veurem, serà lo mateix, 
 
Sotmès a votació, amb el vot en contra del tres regidors de CiU i el vot favorable 

de la resta, s’aprova. 
 
 
9./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL  PERSONAL 

LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I D EL 
SEU ORGANISME AUTÒNOM DE L’EXERCICI 2015.- EXP. L/1 5/025. 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la proposta de l’Alcaldia, de data 

19 de novembre, relativa a l’aprovació de la massa salarial del personal laboral de 
l’Ajuntament de Banyeres de Penedès i del seu Organisme Autònom per a  l’exercici 
2015, que és del tenor literal següent: 

 
“Proposta d’alcaldia  

 D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÈS I DEL SEU ORGA NISME AUTÒNOM PER 
A L’EXERCICI 2015.- Exp. L/15/025  
En l’expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral de 
l’Entitat corresponent a l’exercici 2015.  
ANTECEDENTS  
1. Per provisió d’aquesta Alcaldia de data 2 de juny de 2015, es va iniciar l’expedient per a 

l’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat 
corresponent a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informe per part de la 
Secretaria Intervenció Municipal. � 

2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2015 va ser aprovat inicialment pel Ple en 
acord de data 11 de desembre de 2014, el qual va esdevenir definitiu, una vegada exposat al 
públic sense reclamacions, en data 7 de gener de 2015 . � 

3. En data 18 de novembre de 2015 s’ha emès informe de la Secretaria Intervenció municipal 
sobre el procediment legal aplicable, en el qual s’acredita que l’import de la massa salarial del 
personal laboral de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ascendeix a 408.146,47 euros i 
de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas a 17.670,80 euros , i � 

- en el cas de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès es justifiquen els motius pels quals aquest 
import ha incrementat respecte el meritat per aquest personal en l’exercici 2014, considerat en 
termes d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació, tant pel que fa al número d’efectius 
com a la seva antiguitat, que són:  
• Increment de la jornada laboral de la mestre Directora de l’Escola Bressol municipal al 100%, 

amb motiu de la reducció de jornada de la treballadora que estava ocupant la direcció, 
treballadora que ha passat d’una jornada del 100% a una jornada del 60% percebent el 80% 
de les retribucions. � 

• Increment de la jornada laboral de l’auxiliar informàtic, que durant un mes se li va ampliar la 
jornada laboral al 100% i que des del mes d’octubre fins desembre de 2015 ha passat de 10 
a 20 hores, per atendre de manera adequada els continguts de la pàgina web de l’Ajuntament. 
� 

• Increment de la jornada laboral de l’auxiliar d’enginyeria, que des del mes d’agost de 2015 ha 
passat a realitzar una jornada del 100%, com a conseqüència de noves tasques de 
coordinació que s’han assignat a aquest treballador i que requereixen aquesta major 
dedicació d’hores. � 
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No s’ha computat en l’import de la massa salarial de l’exercici 2015 la previsió de despesa que 
figura al pressupost vigent, amb motiu de la incorporació de personal a l’Escola Bressol municipal 
(dues monitores de menjador escolar), amb una jornada laboral de 15h/setmanals, atès que no 
es preveu la incorporació fins l’exercici 2016.  
- i en el cas de l’organisme autònom Fundació Josep Cañas no s’ha incrementat respecte del 
meritat per aquest personal en l’exercici 2014, considerat en termes d’homogeneïtat pels dos 
períodes de comparació, tant pel que fa al número d’efectius com a la seva antiguitat.  
FONAMENTS DE DRET  
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 

sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases 
de Règim Local (LBRL), introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal 
laboral del sector públic local, obliga a les corporacions locals a aprovar anualment la massa 
salarial del personal laboral del sector públic local respectant els límits i les condicions 
establertes amb caràcter general en la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat. 
� 

2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals 
de l’Estat pel 2015, disposa que la massa salarial del personal laboral, que no pot tenir 
increment pel 2015, està integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les 
despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2014, en termes d’homogeneïtat 
pels dos períodes objectes de comparació respecte a efectius i antiguitat, excloses les 
prestacions i indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la Seguretat 
Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions motivades per trasllats, suspensions o 
acomiadament. � 

3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la seva directa vinculació 
al Pressupost anual i a la plantilla de personal, l’aprovació de les quals correspon a aquest 
òrgan municipal d’acord amb els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim 
Local de Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril (LMRLC), i 168.4 de 
la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març 
(LHL), llevat l’excepció prevista a la disposició addicional 16a LBRL, introduïda per 
l’esmentada LRSL. � 

4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu electrònica i al Butlletí 
Oficial de la província en el termini de vint dies, conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis 
LBRL. � 

Per tot l'exposat, aquesta Alcaldia proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:  
PRIMER.- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a l’exercici 2015, 
la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2014 per aquest personal, tant respecte a 
efectius com a antiguitat, ascendeix les quantitats següents:  
Ajuntament de Banyeres del Penedès: 408.146,47 euros Organisme autònom Fundació Josep 
Cañas: 17.670,80 euros  
SEGON.- Fer públic aquest import en la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí Oficial de 
la província en el termini de vint dies.  
Banyeres del Penedès, 19 de novembre de 2015” 
 

El Sr. Guasch manifesta, només una pregunta adreçada al secretari, si per aprovar 
aquesta massa salarial, prèviament s’han tingut d’adequar la plantilla de personal, perquè 
això representa unes modificacions respecte a la plantilla de personal aprovada, en quant 
a retribucions i a horari de treball, no? 

 
Sr. secretari-interventor, a veure, en principi la plantilla diguem-ne no s’ha 

modificat, sinó que s’han modificat el percentatge de dedicació d’aquest personal, si hi 
havia un empleat que per exemple feia 10 hores i ha passat a fer-ne 20, amb un decret de 
l’Alcaldia s’ha regularitzat aquest increment i llavors s’incrementa la massa salarial, 
perquè queda justificat en termes d’homogeneïtat. Aquella persona que feia 10 hores ara 
n’està fent 20, se l’ha de retribuir. 
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Sr. Guasch, això està clar. Llavors aquest increment d’horari s’ha de reflectir a la 
plantilla de personal? 

 
Sr. secretari-interventor, en principi aquest increment d’horari ha sigut puntual, 

ha estat per Decret de l’Alcaldia o acord de la Junta de Govern, amb la qual cosa es diu 
aquest senyor durant aquest període farà un increment de jornada per això, això i això, ha 
estat motivat i teòricament i jurídicament s’ha complert la finalitat d’aquest canvi. 

 
Sr. Guasch, així de les tres modificacions que abans heu comentat, n’hi ha dues 

que han estat per circumstàncies puntuals, però n’hi ha una que sembla ser que té el 
caràcter de definitiu o de continuïtat, llavors aquesta continuïtat? 

 
Sra. alcaldessa, quina? 
 
Sr. Guasch, la última, la del tècnic. 
 
Sra. alcaldessa, la del tècnic està fins el dia 31 de desembre. 
 
Sr. Guasch, fins el dia 31 de desembre, doncs val, ja està. 
 
Sr. alcaldessa, això ja va passar per un ple. 
 
Sr. Benach, em sembla que ja ho havíem dit això. 
 
Sra. alcaldessa, és fins el dia 31 de desembre. 
 
Sr. Guasch, per això ho preguntem, si són puntuals, perquè n’hi ha dues que si 

que són puntuals, però la tercera? 
 
Sr. Benach, em sembla que t’ho vaig explicar jo, que el que omplia la Bir allà, ho 

omplia ell per ocupar el “puesto” de la Bir. 
 
Sra. alcaldessa, sí. La de la directora de l’Escola Bressol no és puntual 
 
Sr. Guasch, potser sí, però a vegades hi ha alguna cosa que et pot passar per alt. 
 
Sotmès a votació, amb l’abstenció dels tres regidors de CiU i el vot favorable de 

la resta, s’aprova. 
 
 
10./ MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL CONVERGÈN CIA 

DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ D E 
MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA (AMI). 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la Moció presentada pel Grup de 

Convergència i Unió, d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), 
que és del tenor literal següent: 
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“MOCIÓ D’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNIA (AMI) 
 

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal constitucional en relació a l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya  que va comportar una modificació de continguts que retallaven 
l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgit un moviment entre els municipis de Catalunya que 
va comportar la declaració de municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, 
recollint d’aquesta manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 

Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació  és un principi fonamental dels drets 
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides , com també al 
Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics  ratificat per l’Estat Español el 27 de juliol de 
1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els ̀ pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut 
d’aquest dret determinen lliurament el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural. 

Tots els pobles poden, per les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs 
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen 
de la cooperació econòmica internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus 
mitjans de subsistència. 

Els Estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar 
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a l’autodeterminació 
i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides.” 

Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril , regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i promoure 
els seus interessos comuns i genèrics. 

Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, d 28 d’abril , disposa en el seu Títol XI, article 133 a 136, que els ens locals 
tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa l’esmentat Decret 110/1996. 

Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la 
Independència  (AMI) i el text dels seus Estatuts, que s’adjunten, el Grup Municipal de 
Convergència i Unió proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS 
1.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per a la Independència, constituïda a Vic en data 14 

de desembre de 2011. 
2.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
3.- Faculta el/la Sr/a Alcalde/ssa per a signar els documents necessaris per a l’efectivitat dels 

precedents acords. 
4.- Delegar en l’Alcalde/ssa o Regidor/a ________ per representar aquest Ajuntament davant 

l’Associació amb totes les facultats previstes en el Estatuts. 
5. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per la 

Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic i també a la direcció General 
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.” 

Segueixen els estatuts. 
 
Sra. alcaldessa, pregunta al Sr. Guasch, si vol fer alguna explicació de la moció. 
 
Sr. Guasch, manifestant que la volia llegir ell, però ja ho ha fet el secretari. 
 
Sra. alcaldessa, passem a votació: Vots a favor? 
 
El Sr. Inglada, demana la paraula. 
 
Sra. alcaldessa, si vols fer una justificació de vot, després de la votació, no? 
 
Sr. Inglada, d’acord. 
 
Sra. alcaldessa, vots a favor? quatre, abstencions? Tres, vots en contra? Quatre. 
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No s’aprova. 
 
Sra. Figueras, pregunta, no es torna a votar això? 
 
Sra. alcaldessa, no, hi ha quatre no, quatre sí, tres abstencions. No s’aprova. 
 
Sr. Guasch, pregunta com es resol això, amb el vot de qualitat, suposo. 
 
Seguidament la Sra. alcaldessa dóna la paraula al Sr. Inglada. 
 
Sr. secretari, pregunta el vot de qualitat és que no. La Sra. alcaldessa diu que el 

vot de qualitat és que no. 
 
Sr. Inglada, en aquest ple es planteja formar part d’una entitat, perquè sí, i pagar 

unes quotes, les que siguin amb diners també perquè sí, aquesta entitat no representa cap 
benefici per a l’Ajuntament, no assessora en temes de funcionament municipal, no forma 
regidors per complir les seves tasques municipals, no assessora en termes urbanístics, ni 
en temes socials, aquesta entitat, crec jo, que és una entitat creada per regidors d’Unió, 
no se sap amb quina finalitat, a part de refugiar-se darrera la bandera de la independència. 
Crec que ja en tenim prou de vividors, que se n’aprofiten dels sentiments dels altres per 
viure ells amb l’esquena dreta. Els sentiments els portem cadascun dins nostre i no 
necessitem fer-ne bandera política, la nostra lluita està en procurar que la nostra gent 
visqui cada vegada millor en el dia a dia i procurar construir un futur municipal i social 
millor. Tenim un poble que necessita molta ajuda, una comarca que encara no hem pogut 
fer que ens la sentim nostra, tots els que hi vivim, i que tenim problemes comuns sense 
resoldre, però que cada poble ha d’arreglar pel seu cantó. Som una societat especialitzada 
en crear comissions, vegueries, consells comarcals, diputacions, àrees metropolitanes, 
consells assessors, fundacions i això són moltes cadires que s’escalfen amb diners nostres. 
I dic jo, ja n’hi ha prou, no ajudem a viure a més vividors, ajudem a sobreviure als que 
ho necessiten de debò. Per això el meu vot ha estat en aquest sentit. Lluitar per la 
independència de l’Estat Espanyol que ens escanya, això sí estic d’acord i a nivell 
particular, però en cas de posicionament municipal en aquest sentit, crec que s’ha de dir 
en consulta popular. 

Pertànyer a una nova entitat que no ens aporta el que necessitem municipalment, 
no ho considero bo, considero abans de fer això, seria més raonable fer-nos de la 
Federació de Municipis, de la qual vam marxar, sense causa justificada i que sí que aporta. 

Ara estem amb una i abans sí que havíem estat a les dues, les dues ens aportaven 
i ara estem sols en una. 

Aquesta és la decisió del meu vot. 
 
Sra. alcaldessa, algú vol fer alguna justificació més. 
 
Sr. Blanco, la justificació del sentit de vot que ha votat el PSC, és a dir, que 

l’objectiu d’aquesta associació és canviar el marc jurídic, per tant és un objectiu polític. 
Aquí sí ens atenem a que la voluntat d’aquest govern és tractar temes socials, que entenc 
que l’adhesió a aquesta associació no ens ajudarà a res. A més s’haurà de pagar una quota 
i entenc que no és pertinent. 

Aprofito també la circumstància amb la línia que comenta Lluís, per a dir que 
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aquest tipus de qüestions, tenint constància del context que tenim, potser hauríem de 
parlar d’un context més ampli que és una consulta popular. Però es una consideració, una 
reflexió que deixo per a posteriors ocasions. 

 
Sr. Guasch, són les vostres justificacions, jo crec que la justificació ja la vam dir 

en un altre ple, la justificació econòmica per no adherir-nos crec que és absurda. 
 
Sra. alcaldessa, no és només econòmica. 
 
Sr. Guasch, per això dic es desestimi per aquesta documentació és absurda, que 

ni hagi altres, les entendré o no, les compartiré o no, però aquesta no la comparteixo ni 
entenc. Entenc que hi hagi partits que tinguin una simpatia per aquesta organització i 
altres que en tenen per altres; entenc que no hi hagi gent que pugui valorar o sospesar que 
ens aporta això de forma immediata, la nostra postura és que l’Associació de Municipis 
per la Independència està lluitant darrera de molta gent, doncs per fer una mesura més de 
pressió per aconseguir la llibertat del poble de Catalunya i deslligar-se totalment del poble 
Espanyol. I aquesta és una forma més de reflectir-lo i estem segurs i convençudíssims de 
que no és una aportació que la rebrem ara de seguida, però que sí s’aconsegueix aquesta 
fita, tots els municipis de Catalunya en sortiran beneficiats, i evidentment els ciutadans 
de Catalunya. 

Es el nostre parer, suposo que tant respectable com qualsevol altre. 
 
 

11./ MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJU NTAMENT 
DE BANYERES DEL PENEDÈS EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L’IVA 
CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE 
PROXIMITAT I A L’ACCÉS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCA L 

 
Pel Sr. secretari–interventor es dóna compte de la Moció presentada pel Grup 

Socialista de l’Ajuntament de Banyeres del Penedès en defensa de la rebaixa de l’IVA 
cultural que afecta a la creació i producció de proximitat i a l’accés a la cultura en l’àmbit 
local, que és del tenor literal següent: 
 
“MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L'AJUNTAME NT DE BANYERES DEL 
PENEDÈS  

EN DEFENSA DE LA REBAIXA DE L'IVA CULTURAL QUE AFEC TA A LA CREACIÓ I 
PRODUCCIÓ DE PROXIMITAT I A L’ACCÈS A LA CULTURA EN  L’ÀMBIT LOCAL 

D'acord amb el que preveu el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Banyeres del Penedès desitja 
sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció:  
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada de l'Impost 
sobre el Valor Afegit (IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb excepció del sector 
del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%. Aquesta mesura no ha tingut 
l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per a la creació i l'accés de la cultura de la 
majoria de la nostra ciutadania.  
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de Diputats com del 
Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüent a Interpel·lació de reforma per 
rebaixar l’IVA sobre el sector de la cultura, però foren ambdues derrotades per la majoria absoluta 
del PP.  
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a sector 
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d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la mateixa per part de 
la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi augmentat significativament, 
doncs l’escàs creixement d’aquest impost indirecte, ha quedat reabsorbit per la caiguda de les 
bases impositives i per tant dels ingressos per IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat 
una disminució de la demanda i, conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.  
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda mostra de 
miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe sobre el foment de 
nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en moltes ciutats i pobles, i per tant 
afectant a l’economia local de molts municipis com el nostre.  
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en la seva 
funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper principal, són 
també directament perjudicades amb aquesta mesura.  
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la pujada de l’IVA 
cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament 
de Banyeres del Penedès presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la 
MOCIÓ instant al Govern d'Espanya a:  
1. Rebaixar l'IVA modificant l’article 23 del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures 

per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, procedint a reclassificar 
els béns, activitats i consum de continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), 
establint el seu tipus en el 10% -i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres 
àmbits d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament adreçades al 
públic infantil-. � 

2. Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del reconeixement 
d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini amb desgravació fiscal, durant 
el període de vigència de la seva protecció fiscal. � 

3. Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment d'un IVA 
reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la Unió, amb l’objecte 
d’assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i promoció de la creació i el consum 
cultural. � 

4. Aquesta Moció del Ple serà tramesa a les Corts Generals, al Ministeri de Cultura, al Parlament 
de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i Associació de Municipis de 
Catalunya, i a les entitats i associacions culturals del nostre municipi. � 

Signat: Portaveu del Grup Municipal Socialista Anna Ordóñez Rivero”  
 

La Sra. alcaldessa manifesta que hi ha hagut un error, doncs el portaveu del grup 
Socialista és el Manolo i no ella. Tot manifestant si volen afegir alguna cosa. 

 
La Sra. Figueras, manifesta que s’adhereixen a la moció. 
 
Sotmesa a votació, la proposta és aprovada per unanimitat, adoptant-se els acords 

que s’hi esmenten. 
 
 

Tot seguit la Sra. alcaldessa, manifesta que es passa a Precs i Preguntes. 
El Sr. Guasch, pregunta sinó es tenia d’afegir un punt a l’ordre del dia. 
La Sra. alcaldessa, li manifesta al Sr. secretari el de la biblioteca. 
Sr. Benach, el vam parlar l’altra dia a la Junta de Portaveus. 
El Sr. secretari manifesta que s’ha quedat damunt de la taula. 
La Sra. alcaldessa informa que s’ha d’aprovar, sinó no ho podrem fer. 

 
 Tot seguit es passa a votar, de conformitat amb l’establert en l’article 83 del RD 
2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats local, la inclusió a l’ ordre del dia del següent 
punt, per raó d’urgència: 
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12.- Aprovació, si s’escau, de l’adhesió de la Biblioteca Municipal als 
equipaments bibliotecaris integrats en el Sistema de Lectura Pública de Catalunya, 
aprovant-se, per unanimitat, la seva inclusió, passant-se a continuació a tractar 
l’assumpte. 

 
12./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADHESIÓ DE LA BIBL IOTECA 

MUNICIPAL ALS EQUIPAMENTS BIBLIOTECARIS INTEGRATS D EN 
EL SISTEMA DE LECTURA PÚBLICA DE CSTALUNYA. 

 
 Atès que l’expedient s’ha quedat damunt de la taula, el Sr. secretari-interventor fa 
una explicació de la proposta. 
 

Es tracta, en principi, d’acollir-nos a la Xarxa de Biblioteques de Catalunya, 
mitjançant lA qual els socis de la Biblioteca de Banyeres poden anar a qualsevol 
biblioteca del territori, a canvi d’introduir-nos dins de la Xarxa de Biblioteques, fent que 
la Generalitat, si reunim els requisits, és a dir, fer-nos càrrec de les despeses de 
funcionament, ens dóna mil quatre-cents euros perquè nosaltres podem comprar revistes 
i llibres, a més a més ens en donen mil més per poder comprar llibres específics i aleshores 
també entrem a la xarxa d’intercanvi,   
De manera que ens podran passar lots de llibres d’una matèria concreta que estaran de 
moda aquella temporada, amb itinerància que es diu, i la única cosa que necessitarem per 
estar formalitzats amb la xarxa és comprar un lector de codis de barres, perquè s’hauran 
de codificar tots els llibres que tenim en codi de barres, amb la qual cosa formarem part 
de la Xarxa i l’inventari del volum cultural de biblioteques. 
 

El Sr. Benach manifesta, que sinó s’equivoca, ells donen els mil quatre-cents 
euros amb la condició que nosaltres posem els mil euros. 

 
Sr. secretari, potser ho he dit al revés. 
 
Sr. Benach, adreçant al Sr. Guasch, és tal com t’havíem dit, però era per justificar-

ho de cara al públic. 
Amb aquest carnet es podrà anar a totes les biblioteques. 
 
Sra. alcaldessa, fa una explicació de la necessitat d’adoptar l’acord pel ple, per 

tal de poder-nos-hi adherir. 
 
Sotmès a votació, per unanimitat s’aprova ll inclusió de la Biblioteca Municipal a 

la Xarxa de biblioteques de Catalunya. 
 
 

13./ PRECS I PREGUNTES 
 
Obert l’apartat la Sra. alcaldessa manifesta que primer respondran a les preguntes que 
varen fer en el ple passat. 
 

Sr. Guasch, encara que no tinguin l’interrogant. 
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Sra. alcaldessa, encara que no tinguin l’interrogant, jo el faré l’interrogant. 
 

Primera pregunta: Quin criteri es segueix per utilitzar aquesta premissa, fuites i 
reparacions. S’aplica el que disposa l’ordenança i el reglament. Tot manifestant que 
aquesta la contestarà el Sr. Inglada. 

 
Sr. Inglada, manifesta, de moment aquesta tal com deia l’ordenança, ho fa la 

mateixa persona, fa el mateix criteri i tot s’ha fet igual. 
Sr. Guasch, nosaltres vam fer la pregunta perquè en un dels tractaments de fuita 

semblava que es tractava de forma diferent. 
Sr. Inglada, es dóna amb informe tècnic i es fa per recomanació de la persona que 

controla això i a més sap molt bé qui té el problema, si és repetitiu o no, si té piscina o 
no. Tot i així, anem a modificar aquestes ordenances. 

 
 
Segona pregunta: És referent al tècnic de serveis. Informant que s’ha ampliat 

l’horari perquè tenim molt volum de feina. 
 
Sra. Figueras, manifesta que estava de baixa  
Sra. alcaldessa, llegeix literalment la pregunta: “També hem pogut comprovar 

que l’ampliació de la jornada laboral del Tècnic de Serveis es justifica per les baixes de 
paternitat i maternitat del Tècnic de l’Espai Jove. Per tant això significa que en aquest 
increment de jornada el Tècnic de Serveis passarà a fer les tasques de l’Espai Jove.” 

Contestant que no, no fa les tasques de l’Espai Jove. Sabeu que no es pot 
contractar, que no es pot pujar i necessitem perquè el necessitem per serveis, estan les 
coses que s’han de millorar molt i necessitàvem el tècnic, a part de cobrir baixes, que és 
el que diem; la Bir a passat a cobrir la baixa de la Manoli, i també està fent totes les feines 
de tècnic de la Bir. 

 
 
Tercera pregunta: També volíem saber com és que la petició feta pels veïns de 

Casa Roja se’ls denega la subvenció per la festa major i se’ls diu que si volen taules i 
cadires facin la petició al representant de l’associació, quan a qualsevol altre particular 
que faci una petició de material se li facilita sense més. I ho han trobat estrany. Passant la 
paraula al Sr. Benach. 

 
Sr. Benach, lo de les cadires ara no me’n recordo ben bé, em sembla que no hi va 

haver problema, el tema era perquè la petició que van fer ells se’ls hi va acceptar, el que 
passa és que la mateixa comissió de Casa Roja va dir que no faria actes, que no hi havia 
acord. No és que se’ls hi denegués, no se’ls hi va donar perquè no hi havia comissió. 

Sra. Figueras, no se’ls hi podia donar com a particular, de la mateixa manera que 
si hi hagués comissió? 

Sr. Benach, la comissió, si m’haguessin vingut a veure i m’ho haguessin dit, però, 
es va dissoldre comissió no n’hi va haver de comissió de festes, es van dissoldre i no van 
fer res, per tant, no els podíem donar els diners, evidentment. 

Sra. Figueras, no, no, no era pels diners, era per les cadires. 
Sra. alcaldessa, no, no, a la pregunta es diu se’ls denega la subvenció. 
Sr. Benach, no se’ls hi va denegar, els diners estaven en la partida, però clar si no 
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hi ha comissió. 
Sra. alcaldessa, sinó hi ha festa major. 
Sr. Benach, a un particular no li podem donar. 
Sra. alcaldessa, però si haguessin fet la festa major. 
Sr. Benach, tenien partida. 
Sr. Guasch, tenien partida però se’ls va informar que no se’ls hi donava. 
Sr. Benach, això no, si feu memòria i agafeu un acta anterior, veureu que jo vaig 

excusar-me perquè m’havia equivocat, perquè vaig dir que la partida era més petita de la 
que s’havia atorgat en pressupostos anteriors i jo havia dit que eren menys diners, després 
vaig rectificar i vaig donar la meva culpa, que ho havia vist, vaig parlar amb la Bea i és 
veritat que era més gran la partida i que se li podia donar, però com que no hi havia festa 
major no se’ls hi va donar. Això consta en acta. 

 
La quarta i cinquena preguntes ja estaven contestades. 
 
Pregunta sisena: Fuita d’aigua a Sant Miquel. Des de fa més d’un mes hi ha una 

taca d’aigua constant a Sant Miquel. Davant la inactivitat municipal, des del nostre grup 
es va fer una instància comunicant-ho ja fa tres setmanes. A hores d’ara no s’hi ha fet cap 
actuació. Pensen fer-hi alguna cosa? 

Sr. Benach, aquesta setmana s’ha reparat. 
Sra. Figueras, avui. 
Sra. alcaldessa, avui ha començat. 
Sr. Benach, el tema és que a part de totes les reparacions que tenim, que sempre 

està venint la mateixa empresa, es va demorar perquè a la Junta de Govern vam observar 
que ens faltava alguna empresa per pressupostar. Haguéssim pogut tirar directament pel 
dret però com  que només en teníem una vam dir esperem a la propera setmana i que ens 
presentin les ofertes. Per això s’ha demorat. Ho sabeu molt bé, fuites no parem. Per això 
dèiem el 70% de pèrdues. 

Sra. alcaldessa, van ser tres setmanes esperant pressupostos i al final aquest 
pressupost no ha vingut. 

Sr. Benach, sabeu que vam dir que teníem un problema molt gros en una fuita 
que vam estar dos dies i allà vam perdre moltíssim temps. 
 

 
Setena pregunta: estava resposta. 
 
 
Vuitena pregunta: Fanals fosos i que falta reposar. També des de voltants de la 

festa major falta un fanal a la Plaça de l’Ajuntament i des de la última nevada en falta un 
que va caure al Carrer Camí de Vila. Es pensen reposar, pregunta. Sense deixar 
l’enllumenat, hi ha fanals fosos en diversos indrets i que veiem que no es substitueixen. 
És per algun motiu? 

Sra. Figueras, està tot arreglat? 
Sra. alcaldessa, està tot arreglat no? 
Sr. Benach, tot. 
Sra. Figueras, ara falta la de la Torre de Guaita.  
Sra. alcaldessa, si ho sabem també. 
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Sra. alcaldessa, i jo crec que estan totes contestades. No se si m’he deixat alguna. 
Sr. Guasch, manifesta que sí, que ja estan. 
 
 
Sra. alcaldessa, manifesta, doncs comencem. 
 

Primer punt. Sr. Guasch, Nosaltres voldríem encetar la nostra intervenció en aquest 
punt de l’ordre del dia amb un assumpte que considerem summament important atesa la 
seva gravetat.  

En el passat ple ordinari la Sra. Alcaldessa, Ana Ordoñez, amb una lleugeresa 
sorprenent, va llençar una acusació contra l’anterior Alcaldessa, la Sra. Núria Figueras, 
en la qual la imputava d’haver percebut remuneracions il· legals.  

Sra. Alcaldessa, trobem molt lamentable que tot just iniciat aquest mandat, vostè 
generi una dinàmica de tensió gratuïta llençant una acusació d’aquesta magnitud amb 
tanta frivolitat.  

En primer lloc li pregunto: vostè sap quin és el significat del terme il· legal? Per si 
de cas no en sap la definició correcta ja li avanço: Una actuació il· legal és qualsevol 
actuació que contradigui la Llei. I en aquest cas cap de les actuacions o resolucions dutes 
a terme i que haguessin pogut ocasionar aquests suposats “cobraments il· legals” que diu 
vostè no contradiuen cap llei, per tant el terme d’il· legal es totalment desafortunat i fora 
de lloc. I sinó, digui’m: exactament, quin precepte i de quina llei s’ha infringit?  

En segon lloc, vostè fa referència a una sentència concreta, la STS de data 1 de 
desembre de 1995. Aquesta sentència analitza un cas concret i que no s’hi adiu per 
analogia amb el que vostès pretenen denunciar. És més, des de l’any 1995 fins a la data 
d’avui no hi ha hagut cap altra sentència que s’hagi pronunciat en aquest sentit, i això 
posa en qüestió si una única sentència del Tribunal Suprem pot ser considerada com a 
jurisprudència. Una qüestió que el nostre Codi Civil s’encarrega d’esvair, quan diu que 
el nostre ordenament es complementarà amb la jurisprudència, quan s’apliqui una 
doctrina de forma reiterada, cosa que com ja s’ha dit, no s’ha produït.  

En tercer lloc, de la mateixa manera que el seu equip de govern gaudeix de la 
supervisió dels seus actes per part del Secretari-Interventor, qui informa de la legalitat de 
les seves resolucions, en el cas que se li imputa a la Sra. Figueras, també va gaudir 
d’aquesta supervisió i en cap moment es va fer cap reparament, ni tan sols cap mena 
d’observació de que el model de retribucions pogués ser incorrecte. És més, no només va 
ser una resolució validada pel secretari-interventor en funcions en aquell moment, sinó 
que va ser un format de retribucions proposat pel mateix secretari-interventor. I 
seguidament, després han passat tres secretaris-interventors més fins al final del nostre 
mandat, i tots van validar els pagaments efectuats. I també li diré que l’acord on es van 
determinar aquests tipus de remuneracions va ser tramés al Servei Territorial 
d’Administració Local de Tarragona i tampoc hi van posar cap objecció. Per tant, la 
resolució qüestionada, vista l’acceptació per tots els mitjans de control esmentats, es va 
adoptar amb el ple convenciment de trobar-se dins de la legalitat. Convenciment que 
seguim mantenint per aquesta i per totes les resolucions adoptades en l’anterior mandat.  

Com a afegitó, els direm també que aquest acord va ser aprovat en un Ple en el 
que alguns de vostès hi eren presents i en formaven part. I, per tant, tenien la facultat de 
recórrer aquell acte i impugnar la resolució presa, cosa que en cap moment van fer. I això 
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amb l’afegit de la posterior publicació de l’acord en el butlletí oficial que li dóna plena 
fermesa. 

En quart lloc, vostès tot just acaben d’encetar el seu mandat i és molt probable que 
ja hagin incorregut també en una incorrecció, valgui la redundància, fixant uns topalls 
mínims en els cobraments de les indemnitzacions diferents entre els regidors, vulnerant 
d’aquesta manera el principi d’igualtat que es contempla a l’article 14 de la CE. I no per 
això ens veiem legitimats per titllar-los a vostès d’il· legals. En tot cas, sí que ens veiem 
legitimats a recórrer aquesta resolució. 

En conclusió, no podem entendre vulnerada cap llei, no podem entendre ignorada 
cap jurisprudència, no podem entendre d’haver fet cas omís de cap informe tècnic o 
jurídic que no ens recomanés la resolució adoptada, la qual cosa ens dóna la tranquil·litat 
d’haver obrat correctament, amb ètica i honestedat. 

Nosaltres considerem i entenem que tots els alcaldes i regidors que hi ha hagut 
fins ara als governs municipals de Banyeres han actuat, i pretenen actuar, amb la mateixa 
honestedat i ètica amb la que ho vam fer nosaltres mentre hi vam ser. En qualsevol cas es 
pot discrepar de les actuacions fetes i no compartir les polítiques seguides, però llençar 
acusacions d’aquesta gravetat que acaben ferint l’honor i la reputació de les persones i en 
general dels càrrecs públics, basant-se en arguments tan febles és una actitud molt 
desafortunada i que caldria evitar.  

I es per això que els demanem que es retractin de l’acusació feta en el ple ordinari 
anterior i retirin l’acusació d’haver percebut remuneracions il· legals per part de la Sra. 
Figueras. 

 
Sra. alcaldessa, una cosa són retribucions i altre són indemnitzacions; tot 

preguntant al Sr. secretari, vostè ha parlat amb el Sr. secretari Sr. Joan Manel Ferrera. 
Sr. Secretari, sí, vaig estar parlant amb ell i vaig dir-li que hi havia aquest dilema 

damunt de la taula, nosaltres ens coneixem i som amics, i li vaig comentar Joan Manel en 
el decurs del ple s’ha donat aquest fet, vam estar parlant i va manifestar-me que li passés 
l’acord, després li vaig enviar el text de la pregunta, s’ho va estar mirant i va dir-me que 
la jurisprudència diu el que diu, però n‘hi ha d’altres que venen a dir altres coses. Jo li 
vaig dir que no volia entrar en polèmiques, ni coses d’aquestes, ni tots coneixem tota la 
jurisprudència i tots sense cap ànim d’equivocar-nos la ignorem i no la podem aplicar. 

Vaig dir-li avui per avui hi ha la sentència aquesta, Diputació opina que això no 
pot ser, Governació també, perquè inclús en vaig estar parlant amb el Sr. Joan Plana sobre 
aquest tema i va dir-me que aquesta sentència és ferma en tots els sentits, de la mateixa 
manera que vam estar comentar el que heu comentat de que no hi poden haver límits per 
a les gratificacions, així si un regidor fa vuit plens, se li paguen vuit, si en fa quinze, se li 
paguen quinze i si en fa trenta, se li paguen trenta, d’acord amb l’acord plenari que les 
hagi adoptat. Vaig comentar-li que estava d’acord amb ell amb tots els termes cadascú 
s’ha de retribuir. 

La única cosa que jo vaig estar parlant amb en Joan Manel, va ser home la confusió 
que hi ha, a mi em va passar una sentència de l’any 2000, era d’un ajuntament de la 
província de Albacete, ara no recordo el nom, en la qual hi va haver un recurs al punt 
quatre de l’Ordre del Dia del plenari en la qual s’establien les retribucions a percebre pels 
electes. Clar la retribució és amb més dedicació, més retribució, quan estem parlant de 
gratificacions o dietes d’assistència a òrgans col·legiats, aquesta diferenciació no hi és, és 
el que diu la sentència del dia 1 de desembre de 1995; la tasca que realitzen tots els 
regidors al ple és la mateixa, debatre, adoptar unes resolucions, etc. 
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Sr. Guasch, un incís, tu ho has dit, tots els regidors. Però hi ha un regidor que té 
un tracte de qualitat i una responsabilitat diferent d’un altre. En aquest escrit del Joan 
Manel que tu m’estàs citant i és qui és el que va proposar aquest format de retribucions, 
és el mateix que m’està dient que és factible i totalment lícit que l’alcalde degut a la seva 
responsabilitat i el seu vot de qualitat, que és el responsable final de l’Ajuntament, per 
sobre de qualsevol regidor, pugui tenir una remuneració diferenciada de la resta. 

Sr. secretari, retribució sí, no et dic que no, ara dieta per assistència a òrgan 
col·legiat, la jurisprudència en aquest sentit, les sentències que hi ha diuen que no, penseu 
que a posteriori, després de la polèmica vaig estar parlant amb company de la Diputació, 
amb companys de Governació i tots opinaven en aquests termes. Jo sé que a Governació 
us van fer un comentari i top secret, me’l guardo, se que us van comentar que la retribució 
per assistència no es podia limitar, completament d’acord, tots els plens que facin els 
cobraran, sé que us van dir que no hi poden haver diferències. 

Sr. Guasch i Sra. Figueras, sí, sí, varia gent, al desembre en Joan Manel es 
reafirma. 

Sr. secretari, jo parlo de clàusules que conec jo. 
Sr. Guasch, jo davant d’un tema que no és tant clar, perquè la jurisprudència com 

tu has dit, no tothom la sap tota,  i no tothom sap quines llacunes ha de cobrir respecte a 
la legislació vigent, crec que fer una acusació d’haver fet “algo” il· legal, sense tenir una 
plena certesa, perquè és un tema bastant relliscós, si més no, és agosarat i crec que s’ha 
fusionat i això és lo que pretén, perquè tu m’estàs defensant arguments o explicacions. 

Sr. secretari, jo el primer que vaig fer va ser parlar amb el company i dir-li, mira 
Joan Manel hi ha això, sàpigues que si et truca la Núria o el Jordi, els trets van per aquí. 

Sra. Figueras, però ell es va ratificar. 
Sr. Guasch, però nosaltres veiem des del nostre punt de vista que és discutible. 
La petició nostra és, si us plau, que es retiri l’afirmació de que per part de la Núria 

Figueras s’han fet cobraments il· legals, si és que és possible. Si us voleu ratificar i la 
voleu mantenir. 

Sra. alcaldessa, sigui legal o il· legal, en el moment que s’hagin de prendre les 
mesures correctores, ja es veurà si els ha de retornar o no els ha de retornar. No diem que 
s’hagi fet voluntàriament, en cap moment diem que s’ha fet voluntàriament, perquè veiem 
que les sentències van com van, però una cosa són indemnitzacions i altra cosa és una 
retribució. 

Jo si t’he ofès en el sentit de que és il· legal. 
Sra. Figueras, pues sí. Vosaltres poseu-se’n al meu lloc i veureu que en aquell 

moment el secretari va prendre aquesta decisió, perquè jo em jubilava i ell va prendre 
aquesta decisió, ho va dir ell eh, no li vaig dir jo, que s’ha de fer així, ell el dia d’avui 
encara es reafirma amb que la seva decisió està ben pressa, per tant jo tinc aquest 
assessorament. 

Sra. alcaldessa, tu tens aquest assessorament i t’has trobat això. Ja ho veurem. 
Sra. Figueras, i que t’acusin de cobraments il· legals, no queda bé. 
 
 

Segon punt. Sr. Guasch. Respecte a l’informe emès pel secretari-interventor sobre 
l’adequació del procediment d’assignació de retribucions als càrrecs electes, nosaltres 
direm que tot i que l’explicació que ens fa ell la trobem correcta, seguim tenint dubtes, 
perquè repassant els procediments podríem discutir si s’adequa als articles 75.3 i 75 bis 
del mateix text legal. Però la nostra intenció no és seguir per aquest camí demostrant que 
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hi ha un defecte de forma, perquè nosaltres veiem que hi és, però creiem que el problema 
important no és el defecte de forma, sinó el contingut. Per tant nosaltres  el que volem 
manifestar és que ens preocupa el sobre cost que les retribucions de l’equip de govern 
actual signifiquen respecte al pressupost que nosaltres teníem previst en el cas que 
haguéssim pogut posar. I us explico, perquè una de les intervencions també va ser intentar 
justificar que la crítica nostra sobre el cost d’aquest equip de govern al cap del quatre anys 
costaria noranta mil euros, no seria tal, sinó que seria menys. 

I entrant en el tema del sobre cost de l’equip de govern, i vista la intervenció feta 
per l’alcaldessa en l’anterior ple ordinari, li hem de dir que ja ens agrada que reconegui 
que hi ha un sobre cost important, això vol dir que la nostra queixa no va gens 
desencaminada. Tot i així, li volem fer algunes observacions.  

En primer lloc. Ja que vostès es van molestar a analitzar el cost de l’equip de 
govern dels darrers vuit anys, creiem que hauria estat molt més il· lustratiu que haguessin 
fet extensiva aquesta anàlisi retrocedint uns quants anys més, concretament quan 
governava el PSC a Banyeres. D’aquesta manera hauríem pogut observar que en els 
governs que van succeir als del Sr. Menéndez, liderats pel grup municipal de CIU i per la 
Sra. Figueras, la despesa dels equips de govern es va reduir substancialment. I és més, si 
només ens centrem en els vuit anys analitzats, deixant de banda els del PSC, però ho fem 
de forma individual, any per any i no en global, també es pot apreciar una davallada 
important d’aquest cost, fins arribar al de l’any 2014 en el qual es van destinar només 
60.000 euros per a l’equip de govern i 6.000 (en números rodons) per a la resta de 
regidors. I aquest nivell de despesa, i no pas cap altre, era el que es preveia per part del 
nostre grup en cas d’haver accedit al govern. Per tant, la comparativa correcta és a partir 
d’aquestes xifres i no pas de les que vostès han volgut maquillar.  

I en segon lloc. Els explicarem per què hem fet servir el terme maquillar. El motiu 
d’aquesta controvèrsia es basa en una comparativa de dades, que segons la nostra 
interpretació dóna un resultat i segons vostès en dóna un altre. Però és clar, quan 
comparem dades, les hem de comparar en termes d’equitat. Dit d’una forma planera, si 
comparem dues cistelles, no podem valorar-les igual si en una només hi ha pomes i en 
l’altra hi ha pomes i peres. I amb això, què volem dir? Doncs molt fàcil, si en la 
comparativa d’una “cistella” hi posem els sous dels regidors i la seguretat social, a l’altra 
cistella hi ha d’haver exactament els mateixos conceptes, sinó la comparativa ens donarà 
un resultat erroni. A no ser, que el que es busqui sigui precisament donar aquest resultat. 
Doncs vostès en la seva comparativa han inclòs tota una sèrie d’altres conceptes, dietes, 
desplaçaments, etc... que la distorsionen. I això fa que el resultat d’aquesta comparativa 
que vostès donen no sigui el correcte, per tant correspon treure aquests conceptes per 
obtenir la equitat necessària. De forma planera, treguin vostès les peres de l’altra cistella, 
així podrem comparar pomes amb pomes.  

Per tant, nosaltres ens reafirmem i mantenim la nostra convicció, i els números 
així ho demostren, de que el sobre cost esmentat és de 90.000 euros (en números rodons) 
i no pas els 40.000 que diuen vostès. I si no demostrin que el que estem exposant no és 
cert, però facin aquesta demostració amb números reals i certs, no amb uns números 
intencionadament “arreglats”. 

 
Sra. alcaldessa, ja et passarem els nostres números. 
Sr. Guasch, si els números ja els tinc. 
Sra. alcaldessa, tens els nostres, doncs ja et farem una comparativa de les dues, 

si has ficat les pomes com dius tu o no. 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 12/15 - ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015 - Pàg. 27/36 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

 
 
Sr. Guasch, en relació a les actes de la junta de Govern. 

De la revisió de les actes de les que s’ha donat compte en el punt número 3 de 
l’ordre del dia  hem trobat alguns aspectes sobre els quals voldríem que ens fessin alguns 
aclariments:  

Per començar, hem vist que s’ha desistit en la petició d’una subvenció per a 
l’enllumenat. Ens poden dir com és que es rebutja la possibilitat d’obtenir ajudes per a 
millorar el nostre servei d’enllumenat públic, a fi de fer-lo més eficient? 

 
Sra. alcaldessa, sí, la contestem el proper ple. 
 
 
 
També hem pogut veure, i això ho vam comentar el passat dimarts a la Junta de 

Portaveus, que es rebutja la dotació de reserva de l’aigua del CAT. Això vol dir que 
passarem a consumir tots els metres cúbics que teníem assignats? Nosaltres, teníem una 
assignació de 850 m3, sinó recordo malament, però del redactat no se’n desprèn això. 

 
Sr. Benach, nosaltres ho vam parlar això. 
Sr. alcaldessa, si fem les Juntes de Portaveus és per algo. Tant si ho entens, com 

sinó, entenguis algo. 
Sr. Guasch, he començat la intervenció dient: ja sé que hi vam  parlar allà, però 

vist l’acord no em queda clar i demano una explicació. 
Sr. Benach, si jo em pensava que havia quedat clar. 
Sra. alcaldessa, si us plau, vam quedar que hi havia un portaveu, el portaveu és 

el Jordi, si us plau que parli el Jordi. 
Sr. Benach, no, no Jordi que t’ho expliquem i si fa falta tornem a reunir-nos. 
Sr. Guasch, pregunta, això vol dir que passem a consumir tots els metres que 

teníem assignats, o bé passem a l’assignació dels 500 m3 que veníem consumint? Tenen 
algun estudi econòmic que avali aquesta decisió? 

Sr. Benach, l’esperem. Vam estar parlant l’altra dia a la Junta de Portaveus i la 
pregunta que estàs fent no l’entenc, perquè va quedar clar a la Junta de portaveus. 

Sr. Guasch, la última pregunta de totes,  hi ha algun estudi econòmic que avali 
aquesta decisió? 

Sr. Benach, sí. 
Sr. Guasch, El podem tenir. 
Sr. Benach, No, no, sí el tindrem. 
Sr. Guasch, ens en podeu donar una còpia? 
Sr. Benach, sí, quan el tinguem. 
Sr. Inglada, si precisament estem veient, tot preguntant si pot parlar o no. 
Sra. alcaldessa, ho parlem en el proper ple. 
 
 

Sr. Guasch, en relació als Decrets. 
Pel que fa als decrets que s’ha donat compte en el punt número 4 de l’ordre del 

dia, també volem fer les següents observacions:  
En primer lloc, destacar un fet remarcable en referència al decret de modificació 
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de crèdit. A banda de petits ajustos en diverses partides que tenen una rellevància relativa, 
nosaltres volem ressaltar que en aquest decret hi ha la primera prova fefaent del que venim 
dient en els darrers plens. L’actual equip de govern suposa un cost difícilment justificable 
a les esquenes dels veïns. Resulta que vostès quan encara no porten ni mig any en el 
govern ja han de fer una suplementació de la partida de remuneració dels càrrecs electes 
incrementant-la en 20.000 euros. I és prou significatiu que incrementin la partida 912 de 
remuneracions, però no abaixen la 233 de indemnitzacions, la qual cosa vol dir que és un 
increment íntegrament destinat a sufragar els costos del nou equip de govern.  

En segon lloc, hem pogut veure que vostès han aprovat prestar el servei de 
transport al consultori mèdic pels veïns d’alguns nuclis amb una freqüència determinada, 
mitjançant els vigilants municipals. I nosaltres ens preguntem: Compleix la normativa 
vigent l’establiment d’aquest servei? Es pot prestar aquest servei a través dels vigilants 
municipals? S’ha aprovat la creació d’aquest servei mitjançant acord de ple, tal com 
s’exigeix per llei? No estarà incorrent l’Ajuntament en un acte de competència deslleial 
en oferir de forma gratuïta un servei que ja hi ha particulars al municipi que l’ofereixen? 

 
Sra. Alcaldessa, et responen al proper ple, són moltes preguntes. 
 

 
Sr. Guasch. Un altre tema que es va reincidint i és una auditoria que es va anunciar. Jo 
pregunto: ja tenim uns pressupostos, s’ha de licitar 

Sra. alcaldessa, no encara no tenim els pressupostos, que els hem aprovat els 
pressupostos? que han sortit al ple? 

Sr. Guasch, jo dic els pressupostos de la auditoria. 
Sra. alcaldessa,  ah, no. 
Sr. Guasch, vostès ens van contestar: tenim uns pressupostos demanat per fer una 

auditoria, aprovem els pressupostos i farem l’auditoria. 
Sra. alcaldessa i Sr. Benach, i quan vam dir.  
Sra. alcaldessa, Quan aprovem els pressupostos, al gener. 
Sr. Benach, et faig memòria, al gener. 
Sr. Guasch, doncs ja està. 
Sr. Benach, és que ho vam dir. Tu vas preguntar, realment hi haurà? i et vam dir, 

sí, al gener. 
Sr. Guasch, jo vaig entendre que sí que hi havia i que estàveu demanant 

pressupostos. 
Sra. alcaldessa, i a més sortirà a licitació. 
Sr. Benach, jo et vaig dir que estàvem mirant vàries empreses. 
Sr. Guasch, jo pregunto quina finalitat o quina eficàcia pot tenir una auditoria feta 

l’any 2016 i extrapolar-la al 2015, és a dir, una auditoria del 2016 amb unes dades del 
2015. 

Sra. alcaldessa, o seran del 2011, perquè es farà de vuit anys. 
Sr. Guasch, jo entenc que l’auditoria s’ha de fer quan hi ha un canvi. No mig any 

després. 
Sra. alcaldessa, és que no teníem diners per a fer-la. 
Sr. Benach, si hem fet algo malament, també ens la faran a nosaltres. 
Sr. Guasch, sembla ser que pel temps transcorregut, sembla que sigui per 

modificar la comptabilitat. 
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Sra. alcaldessa, nosaltres no modificarem cap dada de comptabilitat ni de res, per 
quadrar res. 

Sr. Guasch, vull pensar que no. 
Sra. alcaldessa, és que no, es que com ho estàs dient sembla que vulguem 

modificar les coses abans de fer l’auditoria. 
Sr. Guasch, ja ho hem dit abans, concedim la presumpció de bona fe, però clar 

una cosa és la presumpció i altra cosa és que la possibilitat hi és. 
Sra. alcaldessa, “ojalà” que quan haguéssim entrat l’haguessin pogut fer, era la 

nostra voluntat. 
Sr. secretari-interventor, demana la paraula i manifesta, que vols dir que jo 

tindré la complicitat. 
Sr. Guasch, manifesta que no. 
Sr. Secretari, perdona, però si modifiquen la comptabilitat jo sóc l’interventor i 

em dono per al·ludit. 
Sr. Guasch, és que a veure, posat en els dos bàndols Josep, però si et donés per 

al·ludit amb la meva intervenció. 
Sr. secretari, si dius que han de manipular la comptabilitat, m’he de donar per 

al·ludit. 
Sr. Guasch, la meva intervenció, per si podia haver alguna mala praxis, també 

podries donar-te per al·ludit pel fet de que es vulgui fer una auditoria que també posa en 
qüestió la praxis prèvia, aleshores. 

Sra. Berdusan, però les empreses fan auditories i a vegades és per corregir coses 
que es fan malament, no per portar a ningú davant de cap tribunal. No cal donar-li massa 
importància. 

Sr. Guasch, Ida estic d’acord que amb la immensa majoria sí, però davant d’una 
empresa sempre hi ha la mateixa gent al davant i són auditories per auto corregir-se. 

Sra. alcaldessa, no sempre. 
Sr. Guasch, però normalment. 
Sra. alcaldessa, ja està, següent pregunta. 
 

 
Sr. Guasch,  

En el passat ple ordinari també els vam preguntar per la situació en que es troben 
els expedients de Boscos. Concretament el Projecte de Reparcel·lació i el Projecte 
d’urbanització. I en especial, com es pensa gestionar la liquidació de quotes als veïns. La 
resposta del Sr. Benach va ser extraordinàriament inconcreta, fins al punt de que ens vam 
quedar igual o pitjor que abans de fer la pregunta. Que es limitin a dir que ja s’ha lliurat 
a BASE és com dir que no saben que fer amb aquest tema, i això és, si més no, preocupant.  

El tema de Boscos és molt complex i ha estat una gestió que s’ha perllongat molt 
en el temps, ocasionant molts problemes als veïns que hi tenen les seves finques, per tant, 
ara que els dos instruments de gestió estan definitivament aprovats, considerem que cal 
avançar en les actuacions pendents i resoldre el tema definitivament.  

Amb independència de que aquests instruments de gestió estiguin recorreguts, 
aquest aspecte no obstaculitza que l’ajuntament pugui seguir els tràmits que pertoquin. I 
no ens consta que s’hagi avançat en aquest sentit. I tot això només esdevé un perjudici 
per als veïns que veuen com la inseguretat jurídica en la que es troben les seves propietats 
en el sector els dificulta qualsevol negoci jurídic que hi vulguin constituir: transmissions, 
alienacions, hipoteques, etc.  
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Per tant ens reiterem en les preguntes.  
· Pensen vostès executar les obres pendents i que estan contemplades en el 

projecte d’urbanització ?  
· Quan pensen executar-les ?   
· Quan i com pensen vostès iniciar i gestionar els cobraments de les quotes dels 

veïns ? Perquè és prou evident que ho faran a través dels serveis de gestió de 
BASE, però BASE ho farà de la forma que vostès els demanin.  

 
Sr. Benach, en la propera et contestarem, però sí que et puc dir algo ara perquè et 

quedi clar, per sinó et va quedar clar lo de l’altre dia. És veritat que vaig ser molt esqüet. 
Cinc mesos porto aquí i em faig por jo mateix si d’aquí a un o dos anys estic aprenent al 
mateix ritme que estic aprenent ara. Perquè en el tema de Boscos, aquesta pregunta 
l‘hauria de fer jo, perquè la setmana que ve, ens reunim amb Pasalodos, que ja el 
coneixem tots, primer que tot, abans de reunir-me amb Pasalodos vaig fer fer un informe 
amb la gent que ho ha portat, des de la casa, des del començament fins ara i m’han fet uns 
resums per posar-me al dia. Un cop m’he posat al dia em reuneixo la setmana que ve, que 
ja ens havíem reunit, amb el Pasalodos, amb el seu arquitecte, el secretari, si aquell dia 
coincidim tots, que ja ho sap i jo personalment amb l’alcaldessa, això la primera hora i la 
segona hora ens reunirem amb un portaveu de Boscos i amb l’advocat dels Boscos, per 
tant la cosa està endavant, però és que portem cinc mesos. 

Sra. alcaldessa, només una pregunta, quan va començar el tema de Boscos? 
Sr. Guasch, em sembla que al 2006. 
Sra. alcaldessa, quants anys heu estat vosaltres? 
Sr. Guasch, buff...vint-i-cinc. 
Sra. alcaldessa, no, m’estàs dient que portem cinc mesos i hi ha moltes coses que 

les hem d’arreglar nosaltres. 
Tu saps que tot porta el seu ritme. 
Sr. Benach, jo sí que em comprometo Jordi. 
Sr. Guasch, amb la meva intervenció jo he dit, no em consta que s’està fent a 

Boscos. I la pregunta és: que s’està fent a Boscos. Pots dir no res, sí. 
Sr. Benach, si vols, i jo em comprometo, no tinc per què, però ho puc fer, és fer-

te un resum del procés que estem portant. Perquè tu saps que per posar-me al dia, són 
totxos així de grans. Precisament amb el temps que tenim no podem canviar d’advocat, 
que és el que ho ha portat tot des del principi o en detriment i hem hagut de fer tres resums, 
perquè no puc llegir-me tot això en quatre dies. 

Sr. Guasch, tampoc et demano que facis un resum per mi, simplement et demano 
saber quina postura té l’Ajuntament. De dir: escolta el projecte de reparcel·lació no ens 
agrada, en farem un de nou. 

Sra. alcaldessa, ara no pots modificar res. 
Sr. Benach, de moment la voluntat de l’Ajuntament és de reunir els dos advocats 

cara a cara, amb l’Ajuntament, en el mateix despatx. Això és la voluntat que tinc jo, 
perquè això s’ha de desencallar d’una manera o altra. 

 
 
Sra. Alcaldessa, alguna pregunta. 
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Sr. Guasch, la següent pregunta és en relació amb la Llei de la transparència. 
 
Com suposo, estaran al corrent que el passat dia 1 del mes de juliol va entrar parcialment 
en vigor la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern. Una llei que commina a les administracions públiques a exercir la 
màxima transparència en les seves actuacions facilitant l’accés dels ciutadans a la 
informació de la gestió pública que es duu a terme, en aquest cas, en el nostre ajuntament. 
Una actitud de bon govern que en aquest començament de mandat vostès no han posat a 
la pràctica, si més no, amb els regidors de l’oposició, obligant-nos a presentar sengles 
denúncies davant del Síndic de Greuges i de l’Oficina Antifrau de Catalunya, davant la 
seva negativa de facilitar una documentació a la qual teníem dret d’accés, ara ja està 
esmenat, però al seu moment no hi estava. Un aspecte de la seva gestió que trobem molt 
lamentable, i reprovable quan vostès no han tingut cap pudor a l’hora de fer acusacions 
d’actuacions il· legals per part de l’anterior equip de govern sense ser certes. 
Les nostres preguntes són:  

• Són vostès coneixedors que el proper dia 1 de gener de 2016 entrarà en vigor el 
Títol II d’aquesta Llei i que fa referència a les obligacions de transparència activa 
i això entre d’altres coses obliga a l’Ajuntament a tenir obert el portal de 
transparència a la web municipal?  

• Tenen prevista la plena operativitat d’aquest portal de transparència a partir de la 
data indicada? O seguiran vostès dificultant l’accés a la informació als veïns de 
Banyeres i als regidors....? 

 
Sra. alcaldessa, en som coneixedors i estem en formació per complir-la totalment 

el dia 1 de gener de 2016. 
Sr. Benach, un petit incís, suposo que ho sabràs tu, ho sabreu vosaltres, ens hem 

reunit amb la Diputació tots els alcaldes i regidors de Tarragona, ens van explicar tot el 
procés i van assegurar-nos formació, a nosaltres particularment i als nostres ajuntaments, 
sí que és veritat que a la data que estem i no estan complint els plaços, però ja vérem el 
que passarà el mes de gener. 

Sra. alcaldessa, van venir de l’àrea del Consell comarcal de l’Àrea de Governació 
i ens va explicar que hi ha un curs pel dia 30 de novembre, que està pleníssim, perquè 
volen fer que complim unes llei el dia 1 de gener i no hi ha formació, el 30 de novembre 
està ple i estan buscant dates per poder fer el curs. El que ha de fer és posar una data 
perquè puguin fer el curs. 

Sr. Benach, la Diputació, ells porten els tècnics aquí, el programa, ells ensenyaran 
con va, la Llei el dia 1 comença, ho sabem, i hem avisat a les entitats culturals de tot això 
de que també va per ells tot això. 

 
 
Sr. Guasch, ja i per acabar un parell de preguntes més. 

Hi ha hagut canvis en el tema del mercat municipal? No sé en quin sentit, no 
sabem com ha anat. Si ens podíeu explicar i fer-nos cinc cèntims de com han anat els 
canvis aquests al mercat. 

 
Sr. Benach, el tema del mercat està bé que m’ho preguntis, perquè de moment 

està content tot l’equip de govern de com ha funcionat. En aquesta mateixa sala hem 
tingut amenaces, ens vam reunir els tres portaveus dels tres partits. 
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Sr. Guasch, això ho porta el càrrec. I havíeu d’haver anat a denunciar-ho als 
Mossos. 

Sr. Benach, hem tingut amenaces d’ells perquè, si heu anat algun diumenge allà, 
veureu que allò s’havia deteriorat de tal manera que teníem allà gent molt il· legal, és a 
dir, no estaven regulats. Els Mossos d’Esquadra que van venint i ens reunim cada més 
amb ells, ens havien dit que podíem tindre problemes, doncs hi havia gent que estava 
venent mercat robat. I clar nosaltres no ho podíem permetre això. S’havia deteriorat de 
tal manera que hem tingut de posar les cartes sobre la taula i això ho hem eradicat 
totalment. Ho hem reconduït. 

Sr. Guasch, s’ha canviat el gestor? 
Sr. Benach, sí, però està en proves, no és definitiu. 
Sra. alcaldessa, no hi ha cap conveni signat, ni res. 
Sr. Benach, no hi ha res. Nosaltres vam dir que la persona que el portava, nosaltres 

no en volíem saber res més d’ell. 
Sra. alcaldessa, és una empresa encara en proves, van venir, es van oferir, perquè 

havíem estat tres mesos amb l’anterior empresa, intentant-lo reconduir, no hi va haver 
manera. Amb aquesta hem estat un mes i mig intentant reconduir per no treure a tothom, 
perquè sabem com està la gent i que ho necessita i se li ha fet una concessió de tres mesos, 
és una prova i després, si es recondueix, sortirà a concurs, independentment de que sigui 
aquesta empresa o no. Que després es pugui lluitar, perquè veiem que hi ha gent de 
Banyeres que ho està passant malament, intentarem reconduir, intentarem fer un mercat 
de segona mà o d’antiguitats, però molt regulat; amb la seva llicència, amb la seva 
assegurança de responsabilitat civil i d’accidents. 

Sr. Benach, de moment la gent de Banyeres que va a passejar pel mercat pot estar 
tranquil·la que els diumenges aquests hi ha tres vigilants de seguretat, perquè aquesta gent 
que comença a vindre, aquesta gent ho han tingut de retallar, perquè hi havia gent que 
se’ns ha plantat cada dia a les sis del matí, amb les furgonetes i els cotxes allà, que volien 
entrar, per tant hem tingut d’anar a les sis del matí, posar tanques, els guardes de seguretat 
i els Mossos d’Esquadra. Però de moment estem contents perquè s’està reconduint. 
Evidentment no podem baixar la guàrdia. 

Sra. alcaldessa, perquè es feu una idea hi havia unes cent persones i deixar que 
hi hagi cent persones il· legals en un municipi, sense papers. 

Sr. Inglada, però no eren cent persones, tot el mercat estava il· legal. 
Sra. alcaldessa, tot, tot, estava regularitzar per no res. 
Sr. Inglada, allí no hi havia ningú inscrit. 
Sra. alcaldessa, tampoc pagaven les taxes que tenim. 
Sr. Benach, sabem cada parada al lloc on està, jo si embruto o passa algo, sabem 

qui és, no para tothom allà on vol, sinó que cada paradista té cada setmana el mateix lloc. 
Sra. Figueras, quan vaig a caminar veig que hi ha una mà de borses, a banda i 

banda, a l’altra banda. 
Sr. Benach,  ho sabem Núria, ho sabem perquè ho hem vist, però malauradament 

els dies que fa vent prefereixo que no hi hagi mercat. 
Sra. alcaldessa, Les persones que anaven a netejar el mercat s’hi tiraven quasi 

quatre hores i mitja, perquè agafem coses de les escombraries i com que no m’interessa 
les deixo allà, això l’únic que ens ha portat ha estat una referència de Banyeres del 
Penedès. 

Sr. Benach, segons, ara no recordo exactament, però crec que ara són cinc o set 
anys, la qualificació que tenia el mercat estava entre els tres primers dels mercats de 
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Tarragona, ara estàvem els segons per la cua. Per això vam dir o agafem el toro per les 
banyes i el reconduïm o el tanquem. 

Sr. Guasch, esperem que la persona que vingui a gestionar el mercat a partir d’ara 
siguin més seriosos que els que hem tingut la mala sort de tenir. 

Sr. Inglada manifesta que els que hem de ser seriosos som nosaltres, 
l’Ajuntament, perquè el primer que hem de demanar és que els paradistes vinguin a 
l’Ajuntament i s’inscriguin, l’Ajuntament és el propietari del terreny i ha de saber en cada 
moment qui hi ha. 

Sr. Guasch, perdona, es poden muntar de moltes maneres, quan s’agafa un gestor. 
Sr. Inglada, el primer mercat que hi va haver estava tot controlat i estava amb un 

gestor que ho controlava tot, cadascú la parada que li corresponia, llavors es va degenerar 
i al final ha anat, bueno cap control, ni un, a més l’Ajuntament tampoc cobrava res, no se 
de que li servia, només gastos.  

Sr. Guasch, l’Ajuntament tenia un compromís de cobrar, però no cobrava. 
Sr. Guasch, tant de bo que el gestor que s’encarregui de fer això, no el municipal, 

sinó el privat que s’encarregui de fer això sigui més seriós i complidor . 
Sra. alcaldessa, si convé es pot canviar, però primer. 
Sr. Benach, a les sis del matí estàvem allí els regidors. 
Sra. alcaldessa, estem allà a veure si es pot. 
Sr. Benach, sinó compleix marxarà, o tanquem el mercat. El que em sap greu a 

mi és que m’he d’aixecar a les sis del matí per anar al mercat, però és que és la nostra 
obligació, perquè estava fatal. Jo a la meva filla no podia deixar anar-la sola al mercat, 
estava degenerat el mercat. S’ha de reconduir. 

 
 

Sr. Guasch, altre tema que tinc aquí és el tema dels centres cívics. La gestió dels centres 
cívics i els consens. També s’ha creat un cert rebombori o rumors, si els vols creure. La 
pregunta és, hi ha un canvi de sistema de gestió dels centres cívics? Els cursets es fan de 
la mateixa manera, es fan els cursets d’altre manera, com ho esteu fent? Pregunto. Inclús 
hi ha una entrada que es va demanar, el 23 d’octubre, on és demanava informació de quins 
cursos s’imparteixen als centres cívics, o en diferents indrets o àrees de l’Ajuntament i 
quin nombre de participants en cadascun d’ells. 

Sra. alcaldessa, hi ha una entrada? 
Sr. Guasch, sí, dia 3 d’octubre, 3721, jo no entro a discutir si ho feu bé o ho feu 

malament. El que jo dic és que dels rumors i converses de cafè, se’n pot fer un cas relatiu 
i jo pregunto, hi ha un canvi en el sistema de gestió dels centres cívics, tot el que són 
cursets, l’explotació, i tot això, o no hi ha cap canvi? 

Sra. alcaldessa, sí, hi ha un canvi. 
Sr. Guasch, ens podeu informar si hi ha un canvi, si està acabat de fer? 
Sra. alcaldessa, si hi ha un canvi, estem fent coses, però el primer que s’ha fet ha 

estat assegurar laboralment a totes les persones que estan impartint els cursos, perquè i 
una persona està cobrant la jubilació, no pot cobrar remuneració per un curs que fa. Allò 
que estem fent és legal o il· legal, són els convenis que s’estaven fent, que són contractes 
laborals disfressats, i per això el que hem fet ha sigut regularitzar de manera el més adient 
possible aquestes persones. Què ha passat? ens hem hagut de quedar sense alguna 
professora, s’ha buscat una empresa de presa i corrents per sortir del pas aquest any, 
després sortiran a concurs també, perquè la gent que s’apuntava als cursos volia que la 
persona que estava fent el curs, continués fent el curs, si canviàvem de persona deixaven 
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de fer el curs. Llavors es va buscar una empresa que pogués agafar aquestes professores. 
Sr. Benach, això ens està sortint més car, eh. 
Sr. alcaldessa, i tant que ens està sortint més car. Tenim a la professora de costura 

que és la Pilar, la de passwork que és la Rosario i després tenim la de puntes de coixí que 
és la Maria i la que hem perdut és la d’arts aplicades, la Dolors. Perquè l’hem perdut? 
perquè aquesta és la que estava cobrant jubilació. I no podíem. Sí podíem fer-li un 
contracte, però no va voler fer compatible la jubilació amb el que cobrava. Llavors vam 
buscar una altra persona per fer les arts aplicades i no ens ha sortit, no ha quallat, perquè 
potser era més manualitats que arts aplicades i estem buscant altra persona per fer arts 
aplicades, a veure si sortim. I referent als centres cívic, al Priorat hi ha una persona que 
fa gimnàstica de manteniment; aquesta persona també té contracte laboral i després hi ha 
la persona que fa zumba, la polèmica, la Sra. Letícia. 

Sra. Figueras, jo preguntava per la de puntes de coixí. 
Sr. Benach, al final la de puntes de coixí s’ha pogut reconduir. 
Sra. alcaldessa, l’hem pogut reconduir perquè no està jubilada ni està cobrant. 
Sr. Figueras, però elles pagaran directament a la professora? 
Sr. Benach, hi havia el rumor, hi havia la proposta de que si ella estava jubilada i 

elles no volien altra persona, que nosaltres anàvem a agafar de l’escola de puntes de coixí 
de l’Arboç, perquè estem encarint els cursos, les noies elles mateixes de les puntes de 
coixí l’haguessin pagat, però no és cosa de l’Ajuntament, elles haguessin sol·licitat el 
Centre Cívic com amics que van a fer una reunió i s’ho haguessin gestionat. Al final s’ha 
reconduït. 

Sr. alcaldessa, s’ha pogut reconduir i elles que porten molts anys amb les 
mateixes professores i pel canvi de professora s’esborren del curs o no volen fer-lo. Per 
això es va buscar una empresa que les volés agafar. 

Sr. Benach, això que consti en acta, perquè ha sigut temporal per sortir del pas. 
Sra. Alcaldessa, i després el zumba. El zumba a la professora també se li va fer 

l’oferta perquè tingués un contracte laboral, no es va arribar a cap acord perquè vam 
començar, i si bé és veritat que cada professora té un preu i vam començar a un preu hora. 

Sr. Benach, potser vam començar baixos. 
Sra. alcaldessa, potser es va començar baix, però es va arribar a un acord de 

15,00€ l’hora, de 10,50 que diuen es va arribar a 15,00 €, també els hi vam dir que si 
volien estar contractades per l’Ajuntament en lloc d’aquesta empresa, que es fessin 
autònoms, que paguessin els seus impostos i tinguessin l’assegurança de responsabilitat 
civil, tal com tenim la de la ceràmica; la de la ceràmica és autònoma i ens fa la factura 
com us feia a vosaltres. Doncs no vam arribar a cap acord, aquesta dona volia cobrar fins 
i tot a 25,00 € l’hora, això nosaltres li vam dir que no ho podíem assumir i la única manera 
que si ella volia seguir cobrant el mateix, que es fes autònoma, no vam arribar a cap acord, 
ella deia que tenia el seu local, que les seves alumnes ja li havien ofert el seu local i llavors 
em diu bueno i jo li vaig dir què vols que parlem, si ja tens un local, el que et puc 
recomanar és que vagis on vagis, t’has de fer autònoma, has de tenir la teva assegurança 
de responsabilitat civil, i va dir que ja no necessitava els centres cívics. Això és tot. 

Sr. Benach, això ha donat molt de parlar. 
Sr. Figueras, són rumors, que per això vam fer l’entrada aquesta. 
Sr. Benach, esta bé que ho pregunteu, perquè les mateixes que van a zumba ens 

van dir que ens volien fer un paper, de que si es feien mal en un centre cívic, no 
respondríem de tot això. Home, nosaltres això no ho podem assumir. I no podem obviar 
que allò no està preparar per fer-hi educació física i nosaltres li passem la pilota a un que 
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signa el paper. Nosaltres el que teníem d’haver fet bé, la volíem assegurar i ella va dir que 
no, que no, que no penso saber res. 

Sra. alcaldessa, l’únic que hem intentat és que tot estigui bé i si per aquestes coses 
m’han de criticar, doncs que em critiquin, no per vosaltres, sinó pels rumors i potser 
perquè des d’un principi no s’ha explicat el que era, no, perquè cadascú s’apunta el que li 
val. 

Sr. Benach, sí que és veritat que els preus els fiquen ells. 
Sr. alcaldessa, sí és veritat perquè no els hi toquis. Vaig entrar als Facebook i els 

vaig dir que qualsevol que volgués alguna explicació que les portes de l’Ajuntament 
estaven obertes i ja no han fet cap comentari més. 

Sra. Figueras, vam fer l’entrada aquesta fa un mes i com que no ens heu contestat. 
Sra. alcaldessa, no ho sabia Núria. 
Sr. Benach, jo ho sabia però no he contestat, ho sento, com ha corregut tant. 
Sra. alcaldessa, si hi ha hagut qualsevol persona que ha preguntat, també li he 

contestat. 
Sr. Benach i per això s’han demorat els cursets. 
Sra. alcaldessa, de l’octubre han passat al novembre. 
 

 
Sra. Fernández, només un pregunta, quantes famílies hi ha al poble al Banc d’Aliments? 

Sra. Berdusan, trenta-set. 
Sra. Figueras, ha baixat? 
Sra. Fernández, sí, però són moltes. 
Sra. Berdusan, bé aquest mes, això varia. 
Sra. Figueras, hi havia quaranta i pico. 
Sra. alcaldessa, hi ha mesos que hi ha aquestes. 
Sra. Rebollo, això varia cada mes depenent de l’informe de l’assistenta. 
Sra. Fernández, sí, però varia cinc o sis. 
Sra. alcaldessa, la deixeu que t’està contestant. 
Sra. Rebollo, això depèn de l’informe de serveis socials segons el mes, uns trenta-

set, altres trenta vuit, altres trenta-sis. 
Sra. Fernández, pel que veig està baixant, són  moltes però està baixant. 
Sr. Benach, millor, millor. 
Sra. Berdusan, n’han baixat tres, més o menys, en aquests últims mesos han 

baixat tres famílies, amb membres ho hauríem de mirar, perquè una cosa són les famílies 
i altre cosa són la quantitat de persones que hi ha a cada família, i si això ho extrapolem 
en nens us puc dir que la xifra de nens, que és lo més important, s’està mantenint, 
aproximadament en cinquanta nens. 

Sra. Fernández, i després el centre obert, funciona? 
Sra. Rebollo, sí està funcionant igual, els dilluns i els dimecres, el menjador de 

l’escola també l’han cedit. 
Sra. Fernández, sí, perquè anava molt bé. 
Sra. Rebollo, segueix igual, hi ha conveni per tot aquest curs, i tot està igual. 
 

 
Sra. alcaldessa, nosaltres tenim dues preguntes. 
Sr. Benach, és saber sobre un terreny que es va comprar, s’ha comprat un terreny sense 
expedient i sense justificació, allà a Sant Miquel, si pots explicar-me el terreny, per saber 
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quina legalitat l’empara i tot això, el terreny aquell del Singla. Com està tot això, 
pregunto. No ho sé com ho trobo i hem pregunten i no sé que dir. 
Sr. Guasch, nosaltres vam comprar el camí del Singla, hi ha un expedient totalment 
documentat,  
Sr. Benach, i no saps a on està ni res. 
Sr. Guasch i Sra. Figueras, això ha d’estar a dalt, a Urbanisme. 
Sr Benach, no el trobo i per això t’ho dic. 
Sr. Guasch, ha desaparegut tot l’expedient? 
Sr. Benach, no ho sé, no l’hem trobat. Està juntament amb lo de la Riera? 
Sra. alcaldessa, el de la riera.. si hem tardat dos mesos per a trobar-lo. 
Sra. alcaldessa, és que no està on ha d’estar, això és un problemon, que no estigui on ha 
d’estar.  
Sr. Guasch, allà a Sant Miquel, quan es va redactar el POUM hi havia un camí, que és el 
que tu em parles, el camí d’en Singla per entendre’ns, que sortia de baix el Perra i pujava 
fins a tocar, pràcticament a casa del Singla. 
Sr. Benach, i d’això hi ha un expedient? 
Sra. Figueras, sí. 
Sr. Guasch, aquí hi havia un camí que el POUM el reconeixia. 
Sr. Benach, Bueno doncs ja ens ho explicaràs, perquè això deu ser llarg. 
Sra. alcaldessa, si vols el deixem pel proper ple. 
Sr. Benach, si vols quedem i m’ho expliques. 
Sra. alcaldessa, doncs quedeu i li expliques. 
Sr. Guasch, d’acord. 
Sr. Benach. S’agraeix. 
 
 
Sra. alcaldessa, Altra pregunta, hem tingut de fer front, perquè estàvem denunciats, a 
unes factures que s’havien quedat sense pagar, són del 2013 i 2014 i per descomptat del 
2015, que són de l’SGAE, la pregunta és per què es van deixar de pagar? 

Doncs la deixem pel proper ple. 
Sr. Guasch, jo no recordo haver tirat enrere cap factura, jo no sé si van arribar 

més tard o què. 
Sra. alcaldessa, estaven parades aquestes factures. 2013,2014 i 2015, he tingut de 

negociar. 
Sra. Figueras, amb l’SGAE sempre teníem de negociar, les guardaves un quant 

temps. 
Sra. alcaldessa, uns quants anys. 
Sr. Benach, això està bé com estratègia. 
Sra. alcaldessa, és que la negociació ja està feta, Núria, no cal que les deixis de 

pagar, simplement si t’assentes amb la persona i negocies les coses com fer-les. 
Sra. Figueras, ho hem fet dues o tres vegades i cada vegada les va baixar, i 

aquestes les sabia. 
Sra. alcaldessa, si t’assentes i parles i negocies que les rebaixin les rebaixen. 
 

 
 I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa–presidenta alçà la sessió 
a les 21.00 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, amb mi, 
el secretari-interventor, que certifico. 


