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Ajuntament del Penedés

ACTA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS EN SESSIÓ
ORDINARIA QUE TINGUÉ LLOC EL DIA 29 DE MAIG DE 2008.

A la sala de Plens de la Casa Consistorial de Banyeres del Penedés, essent el dia 29 de
maig de 2008, a les 19.36 hores, sota la Presidéncia de I'Alcalde Sr. José María Abril
Palacios, assistits per el Secretari - Interventor de la Corporació, Sr. Joan Manel Ferrera
lzquierdo, es reuneixen els Regidors:

I Sr. José María Acosta Fajardo,
2 Sra. Sonia Andrés Ramirez,
3 Sra. lda Pilar Josefa Berdusan Farre.
4 Sra. Núria Figueras Tuset,
5 Sr. Lluís Inglada Jané,
6 Sr. Avelino Menéndez Suárez,
7 Sra. Conxita Ribosa Cocinero,
8 Sr. Salvador Solé Alegret,
9 Sr. Luis F. Suárez López,
10 Sr. Jorge Santalla Montes.

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

Abans d'iniciar la sessió plenária el Sr. Alcalde manifesta que a la anterior sessió plenária
es van fer una declaracions que implicaven a un regidor en torn a l'arranjament d'un camí,
advertint que la propera vegada que es facin acusacions sense proves acudirá als jutjats.

Acte seguit el Sr. Menéndez intervé per dir que el PSC vol sotmetre a consideració de
l'órgan plenari, per la via d'urgéncia, la qüestió relativa al projecte de portada d'aigua de
I'Ebre a Banyeres del Penedés.

El Sr. lnglada intervé per dir que I'ACA fa projectes sobre realitats i no sobre ficcions.

El Sr Alcalde no accedeix a incloure per la via d'urgéncia la petició del Sr. Menéndez.

El Sr. Menéndez manifesta que consti en acta la no inclusió del punt sol'licitat i sol'licita
que ef Sr. Afcalde retíri les seves manifestacions perqué en cap moment es va acusar a
ningú.

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

ORDRE DEL DIA

APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE {3 DE
MARQ DE 2008 c/08/067.

APROVAR, SI S'ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIO PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT EN LA PARCEL.LA
D'EQUIPAMENT PÚBLIC DEL SUBSECTOR B DEL SECTOR S.I CAMÍ DE
L'ARBOQ cto7t2ss.
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3. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENT ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT I HABITATGE I L'AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÉS PER A LA CONSTRUCGIÓ D'HABITATGES
DOTACIONALS AMB PROTECCIÓ OT¡CNI., AL SECTOR CAMí DE L'ARBOg
ct06t243.

4. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIó ENTRE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS I
L'rNSTrrUT CATALA DEL SÓL PER A L'EXECUCTÓ | FTNAN9AMENT DE
DIVERSES OBRES D'URBANITZACIÓ, PART DE LES OÚEIS SÓN
|MPUTABLES AL SUBSECTOR B DEL SECTOR S-r CAMÍ DE L'ARBO9, DEL
TERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÉS crozroso.

5. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÉS I L'ACA RELATIU A LA CLAUSURA DE LES EDAR
DE SAIFORES I SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÉS
c/08/098.

6. APROVAR, SI S'ESCAU, LA VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DEL PLA
PARCIAL URBANISTIC DEL SECTOR S.78, PRESENTAT PER BAU NOSTRUM
SL cloelrso.

7. APROVAC¡Ó, SI S'ESCAU, DEL CONVENI URBANISTIC ENTRE NAPLUN SL I
L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS PER A DESENVOLUPAR UN
NOU SECTOR D'ACTIVITAT ECONÓM|CA EN ELS TERRENYS DE "LA PLANA
D'EN MORGADES'' I PER A LA SUBROGACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDÉS EN ELS DRETS I OBLIGACIONS DELS
CONTRACTES SUBSCRITS ENTRE NAPLUM SL I ELS DIFERENTS
PROFESIONALS QUE HAN PARTICIPAT EN L'ELABORACIÓ DEL POUM
ct08t137.

8. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA CREACIÓ DEL CONSORCI DE
GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX PENEDÉS c/08/0e6,

9. APROVAR EL COMPROMiS D'EXECUTAR LES OBRES D'AMPLIACIó OC
L'ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL EN CAS DE REBRE LA SUBVENCIÓ DEL
DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ PER CREACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE NOVES
PLACES PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS ctort327.

IO. APROVAR, SI S'ESCAU, MODIFICAR EL RÉGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA
DE GOVERN LOCAL c/08/r36.

11. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE
JOVENTUT DE BANYERES DEL PENEDÉS 2OO8I2O1I CCIOEIOZE.

12. APROVAR, SI S'ESCAU, RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE
DATA 7 DE MAIG DE 2008, QUE APROVA LA INTERPOSICIÓ DE RECURS
CONTENC¡ÓS IOTVIIT.IISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ
GENERAL DE COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS,
DEL MINISTERI D'ECONOMIA I HISENDA, PER LA NEGATIVA DE
COMPENSAR LES QUOTES BON¡FICADES DE L'IBI, ANYS 2OO4 A 2007, NO
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PERCEBUDES PER AQUEST AJUNTAMENT I NO ABONADES PER ACESA
ct08t078.

13. APROVACIÓ, SIS'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉDF 2/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008 H/00/0s5.

14. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICAC¡Ó DE LA ORDENA¡¡9^
MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN, OBJECTE DE LA MODIFICAGIO:
DEROGACIÓ PARCIAL ctosrtu.

15. APROVAR, SI S'ESCAU, LA DELEGACIÓ DE LES ACTUACIONS DE
DECLARACIÓ I LIQUIDACIÓ OEVIruT L'AGÉNC|A CATALANA DE L'AIGUA
DE LES QUOTES CORRESPONENTS AL CANON DE L'AIGUA A FAVOR DE
LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA HIOAIOZZ.

16. APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL
PER A L'EXERCICI 2008 H/08/087.

17. APROVAR, SI S'ESCAU, L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AMB
ACTIVITAT PRIVADA, SOL.LICITADA PER FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT
DE BANYERES DEL PENEDÉS crcsn42.

18. APROVACIÓ, SIS'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER SOL.LICITAR AL MINISTERIDE
FOMENT I A AUCAT MESURES DE PROTECCIÓ SONORA AL PAS DE LA AP.
7 PELTERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÉS CIoEITSI.

19. APROVACIO, SI S'ESCAU, DE LA MOCIO DE SUPORT A LA CANDIDATURA
DELS CASTELLS COM A PATRIMONI CULTURAL ¡ IMMATERIAL DE LA
HUMANITAT, DE LA UNESCO crosnzo.

20. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL
CORRELLENGUA 2OO8 COM A INSTRUMENT REIVINDICATIU DE LA
SOCIETAT A FAVOR DE LA PLENA NORMALITZAC¡Ó DE L'ÚS SOCIAL DE
LLENGUA ARREU DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA I A FAVOR DE
LA SEVA UNITAT ctolt123.

2I. DESPATX D'OFICI.

22. PRECS I PREGUNTES.

1.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA DE 13 DE
MARQ DE 2008 c/oo/067.

No es realitzen intervencions per part del Srs/es regidors/es.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

2.. APROVAR, SI S'ESCAU, INICIALMENT LA MODIFICACIO PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIARIES DE PLANEJAMENT EN LA PARCEL.LA D'EQUIPAMENT
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púeulc DEL suBsEcroR B DEL sEcroR s-l cAMíDE L'ARBoe ctotrzss.

Vist el projecte de modificació puntual de Normes Subsidiáries de Planejament Urbanístic
que afecta a la parcel'la d'equipament públic del Subsetor B del Sector S-1 camí de I'Arbog,
promogut a instáncia de l'lnstitut Catalá del Sól de la Direcció General d'Habitatge de la
Generalitat de Catalunya.

L'ámbit en el que es centra la present modificació puntual de les NNSS de Banyeres del
Penedés té una superfícies de 2.370 m2 i una forma rectangular. Dona front a tres carrers,
dos rodats de7 i 12 metres d'amplada, i un carrer de vianants de 5 metres d'amplada.

La present modificació puntual de NNSS es redacta a I'empara del conveni signat entre el
Departament d'Habitatge i I'Ajuntament de Banyeres del Penedés que té per objecte la
construcció de 32 habitatges dotacionals públic en régim de lloguer per joves i gent gran.

Atesa la memória justificativa d'aquesta modificació puntual que consta al projecte técnic de
la modificació.

Atés que es considera convenient per a I'interés públic la regulari2ació urbanística de
l'esmentada zona del municipi que es proposa en aquesta modificació, les quals no es van
poder tenir en compte en la darrera revisió efectuada d'aquest planejament.

Havent examinat l'expedient de redacció de la Modificació puntual de les Normes
Subsidiáries de Banyeres del Penedés, presentat pel técnic A12 Arquitectes SCP.

Vist I'informe del técnic urbanista municipal de 3 d'abril de 2008, que inclou la següent
esmena "En la esmentada modificació s'haurá d'incloure la modificació, tanmateix, del
parámetre d'ocupació atés que, en I'illa d'equipaments que es preveu I'actuació s'ha
d'emplagar també el pavelló poliesportiu -teatre municipal que, segons instruccions de
l'Ajuntamenf passa a ser del tipus PAV-2, Ia qual cosa fa que es requereixi en conjunt per
l'illa (habitatges dotacio¡s$+pavello) una ocupació total del75%o per comptes del 50% que
preveu el Pla Parcial d'Ordenació del subsector B delSecforS-l "Camí de I'Arbog".

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

PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte de modificació puntual de Normes Subsidiáries de
Planejament Urbanístic que afecta a la parcel'la d'equipament públic del Subsetor B del
Sector S-1 camí de I'Arbog, promogut a instáncia de l'lnstitut Catalá del Sól de la Direcció
General d'Habitatge de la Generalitat de Catalunya, amb el condicionant que I'lnstitut Catalá
del Sól modifiqui el parámetre d'ocupació total, passant de 75%o per comptes del 50% que
preveu el Pla Parciald'Ordenació delsubsector B del Sector S-1 "Camí de I'Arbog.

SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjangant anunci al Butlletí
Oficial de la Província de Tarragona, al DOGC i en un dels diaris de més circulació de la
província, per tal que qualsevol que ho vulgui pugui examinar-lo i deduir, durant el termini
esmentat, les al'legacions que consideri oportunes. Aquest apartat es portará a terme una
vegada I'INCASOL hagi modificat el parámetre d'ocupació.

TERCER.- Concedir audiéncia per un termini d'un mes a tots els Ajuntaments limítrofs per
tal que puguin examinar I'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les
al'legacions que considerin convenients. Tanmateix comunicar-ho als organismes oficials
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afectats per tal que ¡nformin per raó de llurs competéncies.

QUART.- Suspendre I'atorgament de llicéncies de parcel'lació de terrenys, d'edificació, de
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d'instal'lacions o ampliació
d'activitats o usos concrets, en f'ámbít motiu de la modificació identíficat gráficament en la
documentació técnica.

lntervencions:

Sr. Menéndez: es lamenta que aquesta modificació arribi amb un any de retard, s'ha
perdut el temps perqué aquesta modificació ja estava projectada fa un any. El anterior
equíp de govern ja havia projectat aquesta modificació, el Pavelló anava en un altre lloc i
tot aixó es podia haver fet en setembre. Tot el que s'está fent es podria haver fet fa 8
mesos. Manifesta que estan d'acord peró lamenten els 8 mesos de retard. Manifesta la
falta total de voluntat política en un tema de necessitat social, cultural, esportiva i lúdica,
peró sobre tot social. A més, la tramitació amb exposició al públic i audiéncia als Municipis
limítrofs demorará encara més aquest projecte. Per últim declara lógic que el PAV2 torni al
sector motiu de debat, que es el lloc lógic i natural.

Sr. Alcalde: declara que la demora és per arreglar desajustes, estem tractant la
modificació de Normes Subsidiáríes, peré després es tractará el conveni que va en relació.

Sr. Inglada: manifesta que I'administració Pública va lenta peró es així, son modificacíons
que s'havien de fer i s'han fet. Les coses s'aconsegue¡xen pas a pas, es va projectar un
pavelló molt petit. El retard de la modificació de les normes es produeix perqué el conveni
dels 32 habitatges s'ha millorat.

Sr Avelino: sol.licita que constien acta que el Sr. Alcalde no deixa torn de réplica.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votacíó, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

3.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL
DEPARTAMENT DE MED¡ AMBIENT I HABITATGE I L'AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDES PER A LA CONSTRUCGIÓ D'HABITATGES DOTACIONALS AMB
PROTECCTÓ OflCnl, AL SECTOR CAMíDE L'ARBOQ croerzao.

Atesa la voluntat de I'equip de govern, relativa a modificar el conveni objecte de la present
proposta d'alcaldia i la del Departament de Medi Ambient i Habitatge, de data 29 de
setembre de 2006..

Atés I'acord de Ple de 13 de marg de 2008 referent a aprovar I'autorització per a la
modificació del conveni signat en data 29 de setembre de 2006

Atés I'art 137 de la Constitució Espanyola que estableix que "E/ Estado se organiza
tenitorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas gue se
constituyan lodas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectrVos
intereses".

Atés l'art. 140 de la mateíxa norma fonamental, "La Constitución garantiza la autonamía de
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los municiprbs. Esfos gozarán de personalidad jurídica plena". En connexió amb I'art. 11
de la Llei Reguladora de les Bases del Régim Local 7/1985 de 2 d'abril, que estableix que
el municipi té personalitat jurídica i plena capacitat per el compliment de les seves
finalitats, que atorga als mateixos capacitat per obligar i obligar-se en seu de relacions
jurídiques bilaterals.

Vist que arribat a I'acord sobre els extrems de la modificació, el Sr. Alcalde de I'Ajuntament
de Banyeres del Penedés, en data 15 d'abril de 2008 va signar la modificació del present
conveni.

Vist que en el propi conveni s'exigeix la ratificació de l'órgan Plenari.

Per tot aixó, es proposa al Ple I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Ratificar la modificació del conveni entre el Departament de Medi Ambient i
Habitatge i I'Ajuntament de Banyeres del Penedés per a la construcció d'Habitatges
dotacionals amb protecció oficial, al sector Camí de I'Arboq, de data 29 de setembre de
2006.

SEGON.- Notificar el present acord a la Direcció General d'Habitatge.

Intervencions:

Sr Menéndez: lamenta la demora d'un any per modificar el conveni, un conveni bo que va
aconseguir el anterior equip de govern. Declara que una altre necessitat básica social i
prioritária s'ha demorat voluntáriament 1 any més. Manifesta que han tingut que aguantar
un any de insinuacions en torn a aquest conveni, com si I'actual govern hagués fet el gran
negoci de la negociació, i resulta que res de res, aixó sí, paper.

Sr Alcalde: declara que el Sr. Menéndez no s'ha llegit el conveni, i que si el Sr. Menéndez
está content amb el conveni signat amb el anterior equip de govern, ell ho está més. No es
el mateix fer una donació del terreny que fer una cessió del dret de superfície, aixó
quedará per Banyeres.

Sr. Menéndez: declara que la cessió es per 90 anys, molt de temps.

Sr. Alcalde: manifesta que altres alcaldes han fet cessió de superfície i no donació. El 5%
del lClO son molts diners i en el anterior convení no constava. Acaba llegint l'apartat que
estableix la possibilitat que I'Ajuntament té d'escollir com rep els locals. Declara que si el
Sr. Menéndez está orgullós imaginin-se I'equip de govern.

Sr. Menéndez: manifesta que el 5o/o del lClO no millora tant com es diu el conveni, no és
un import tant elevat i que la part del conveni que regula I'entrega del local queda redactat
de la mateixa manera que estava abans de la modificació.

Sr. Alcalde: li replica al Sr. Menéndez que I'Ajuntament de Banyeres no és com el de
Reus o Vendrell, que aquests diners son molts diners i que factures de 200€ en dinars, son
molts diners.

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
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vots a favor dels grups CIU i ICV i 5 abstencions del grup PSC, queda aprovada la present
proposta.

4.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL CONVENI DE
COL.LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDÉS I
L'TNSTTTUT CATALA DEL SÓL pER A L'EXECUCTÓ | FTNAN9AMENT DE DTVERSES
OBRES D'URBANITZACIí, PART DE LES QUALS SÓN IMPUTABLES AL
suBsEcroR B DEL SECTOR S-r CAMí DE L'ARBOg, DEL TERME MUNICIPAL DE
BANYERES DEL PENEDÉS c/07/090.

Atés I'art 137 de la Constitució Espanyola que estableix que "E/ Estado se organiza
tenitorialmente en municipios, en provincias y en Comunidades Autónomas gue se
constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respecfivos
intereses".

Atés I'art. 140 de la mateixa norma fonamental, "La Constitución garantiza la autonomía de
los municipios. Esfos gozarán de personalidad jurídica plena". En connexió amb I'art. 11
de la Llei Reguladora de les Bases del Régim Local 7/1985 de 2 d'abril, que estableix que
el municipi té personalitat jurídica i plena capacitat per el compliment de les seves
finalitats, que atorga als mateixos capacitat per obligar i obligar-se en seu de relacions
jurídiques bilaterals.

Atesa per tant, la capacitat de celebrar convenis interadminsitratius, segons la legislació de
Régim Local.

Atesa la voluntat de L'INCASOL i I'Ajuntament de Banyeres del Penedés, relativa a
convenir I'execució i finangament de diverses obres d'urbanització, part de les quals són
imputables al Subsector B del Sector S-1 del Camí de l'Arbog, del Terme municipal de
Banyeres del Penedés.

Atés que el dia 24 d'abril de 2008 l'Alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés, Sr.
Josep Maria Abril i Palacios i el Director de L'INCASOL, Sr Miquel Bonilla i Ruiz, van signar
elconveni motiu de proposta.

Atés que la cláusula novena del conveni estableix que la validesa dels pactes, per contenir
competéncies del Ple, s'ha de sotmetre a la ratificació de l'órgan plenari de I'Ajuntament de
Banyeres del Penedés.

Per tot I'anterior, es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Ratificar el conveni de col.laboració entre I'Ajuntament de Banyeres del
Penedés i l'lnstitut Catalá del só|, per a I'execució i finangament de diverses obres
d'urbanització, part de les quals són imputables al Subsector B del Sector S-1 del Camí de
I'Arbog, del Terme municipal de Banyeres del Penedés, signat el dia24 d'abril de 2008.

SEGON.- Notificar el present acord a l'lnstitut Catalá del Só1.

Intervencions:

Sr. Menéndez: replica al Sr. Alcalde el tema de les factures, declara la seva transparéncia
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total i que s'ha de cenyir a I'ordre del dia. Protesta, a més, que s'ha de tenir dret a réplica.

Sr. Menéndez: referent al punt que es objecte de debat, declara que s'ha signat un
conveni sense que consti a I'expedient informe del técnic. Declara que si el criteri de
I'actual govern és que els beneficiaris de les millores urbanístiques han de ser partícips
d'aquestes millores. Pregunta que perqué no es requereix a I'INCASOL per a que
construeixi el que hagi de construir, tot aixó, insisteixen, sense informe técnic, pregunta
¿no és una "chapuza" aixó?.

Sr. Alcalde: pregunta sinó estan d'acord de que I'INCASOL doni vint i tres milions de
pessetes.

Sr. Santalla: intervé per dir que el conveni no estableix on anirá el pou i el dipósit.

Sr. Suárez: sol'licita l'explicació delvot, el Sr. Alcalde fa cas omís.

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, queda aprovada la
present proposta.

5.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE BANYERES
DEL PENEDÉS I L'ACA RELATIU A LA CLAUSURA DE LES EDAR DE SAIFORES I
SANT MIQUEL AL MUNICIPI DE BANYERES DEL PENEDÉS cIooIosa.

Atés que l'art 137 de la Constitució Espanyola i 1 de la Llei Reguladora de les Bases del
Régim Local711985 de 2 d'abril, estableixen que els Municipis gaudeixen d'autonomia per
a gestionar els seus propis interessos.

Atés que I'art 140 de la Constitució Espanyola i l'art 11 de la Llei Reguladora de les Bases
del Régim Local711985 de 2 d'abril, estableixen que el Municipi té personalitat jurldica i
plena capacitat per al compliment de les seves finalitats, i que per tant tenen capacitat per
obligar-se i obligar a través de la institució de la contractació.

Atés l'art 191.1 del TRLMRLCa| 212003 de 28 d'abril que estableix "L'Administració de la
Generalitat i e/s ens locals poden establir convenis o consorcis sobre seryeis locals o
assumpfes d'interés comú, per tal d'instrumentar fórmules d'assrsféncia i cooperació
económica, técnica iadministrativa" en aquest mateix sentit l'art 57 de la LRBRL 7/1985 de
2 d'abril.

Vísta la col'laboració prestada per I'Agencia Catalana de I'Aigua (ACA) per a portar a terme
la clausura de les EDAR de Saifores i de Sant Miquel al Municipi de Banyeres del
Penedés.

Atés que la Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2008 va aprovar el present
conveni, establinet peró, la necessitat de ratificació de I'organ plenari.

Per tot aixó es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Ratificar I'aprovació del conveni entre I'Ajuntament de Banyeres del Penedés i
I'ACA que s'adjunta con annex 1 relatiu a clausura de les EDAR de Saifores i de Sant
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Ajuntament del Penedés

Miquel al Municipi de Banyeres del Penedés, aprovat per Junta de Govern Local en data
30 d'abril de 2008.

SEGON.- Notificar el present acord a I'ACA.

TERCER.- Facultar a I'Alcalde per a la signatura del conveni.

ANNEX I

COL'LABORACñ PEN E LA PROMOCIÓ, A<CCUCIÓ ' MANTENIMENTD'OBRES

Actuació: Clausura de les EDAR de Saffores i de Sant Miquel al municipi de Banyeres del
Penedés

@
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de Banyeres
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Pressupost obra:
Finangament máxim ACA:
Admi n istració Actuant:
Aportació de terrenys:
Manteniment:

294.243,00 € (VA inclós)
294.243,00 € (tVA inclós)
Ajuntament de Banyeres del Penedés
Ajuntament de Banyeres del Penedés
Ajuntament de Banyeres del Penedés

Parts inte¡yinents: Agéncia Catalana de I'Aigua
Ajuntament de Banyeres del Penedés

Municipis: Banyeres del Penedés

D'una pañ, el senyor Manuel Hernández i Caneras, Director de l'Agéncia Catalana de l'Aigua, empresa pública adscita
al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya (en endavant ACA), amb dom¡c¡li social a
Barcelona, caner Provenga 204-208, 08036 i NIF Q-0801031-F, actuant en el seu nom i representació, de conformitat
amb el que estableixen faücle 11 .11 del Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós
de la Legislació en matéia d'Aigües de Catalunya (en endavant TRLAC).

De l'altra, el ll.lm. Sr. Josep Ma. Abríl i Palacios, Alcalde-President de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés (en
endavant, lAjuntament), amb domicili social a Banyeres del Penedés, Plaga de I'Ajuntament, 6 (Cod¡ Postal 43711), ¡
NIF P-4302000-G actuant en la representació que li atribueix I'art¡cle 21 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de
/es Eases de Régim Local, modificat per la Lle¡ 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modemiaació del
govem local.

Ambdues parfs es reconeixen la capacitat legal necessária per a la formalització del present conveni de promoció,
execució i manteniment de les obres de "Clausura de les EDAR de Saifores i de Sant Miquel al municipi de Banyeres
del Penedés", i en la representació en qué actuen,

Etcpositlu:

l. Que I'Agéncia Catalana de I'Aigua, creada per la Llei 2il98, de 31 de desembre, de mesures administratives,
fsca/s i d'adaptació a I'euro, té atribuitdes les funcions relatives a la programació, la promoció, I'aprovació, I'execució, i
I'explotació de /es obres hidráuliques de competéncia de la Generalitat de Catalunya en vi¡tut del Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matéria d'a¡gües de Catalunya (en
endavant TRLAC).

ll. Que e/s municipis tenen atibuides per la Lleí 7/85, de 2 d'abril, de Eases de Rég¡m Local i pel Decrct Legislatiu
2/2003, de 24 de maig, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal ide régim local de Catalunya la competéncia
de subm ini strament d' aigu a.

lll. Que I'Agéncia Catalana de l'Aigua está a punt de finalitzar l'execució de /es obres dels "Col'lectors en alta per al
sanejament de Banyeres del Penedés". Aguesfs col.lectors consten de dos ramals, conformats per trams de gravetat i
trams d'impulsió mitjangant fres esfaclons de bombament, que condueixen les aigües resíduals del municipi fins a
|EDAR del slstema de sanejament Santa Oliva-Vendrell. Un cop aguests col.lectors estiguin finalitzats deixaran fora de
servei /es depuradores de Seifores i Sant Miquel, al TM de Banyeres del Penedés.

lV. Que e/s trebails a executar inclouen, en essénc,a, la clausura definitiva de les depuradores d'aigües residuals de
Selfores i Sant Miquel, amb la conecta evacuació de les aigües contingudes en e/s seus elements i basses i e/
tractament específtc dels resrdus que en el moment de I'aturada es trob¡n en el seu interior. Així mateix s'hauran de
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poftar a terme tots els treballs necessans per evitar posteriors ernlssions de gasos i líquids nocius, molestos i perillosos.
També s'inclourá l'ananjament del camí d'accés actual fins a I'estació de bombament EBl situada al costat de rEDAR
de Sanf M¡quel, executada en l'ámbit del projecte de col'leclors esmentafs en el punt lll del present expositiu.

V. Que és d'interés de I'Ajuntament executar les obres conesponents al projecte "Clausura de les EDAR de Saffores
i de Sant Miquel al municipi de Banyeres del Penedés". Tanmateix, és dfnterés de I'ACA col.laborar en el finangament
d'aquesta actuació.

Vl. Que ambdues pafts han convingut les condicions en que s'efectuará, en termes de col.laboració, I'execució i
manteniment de les obres conesponents al projecte esmentat i, per tal de deixar constáncia dels aards presos,
formalitzen el present conveni, préviament aprovat pel Ple de la corporació, segons consta en les cedificacions dels
conesponents acords que s'annexen al present document.

Clausulat:

Primera.- Objecte del conveni

Es objecte del present conveni t'establiment del marc de col'laboració entre les entitats interuinents per la determinació
de les condicions en que es duran a terme els treballs previs, la redacció dels documenfs fécnics, l'execució i
manten¡ment de les obres conesponents a la "Clausura de les EDAR de Saffores i de Sant Miquel al municipi de
Banyeres del Penedés", amb un pressupost esümat de 294.243,00 € (lVA inclós).

Seoona.- Disposició dels tenenys

L'Ajuntament s'encanegará de I'obtenció dels tenenys necessans per a I'execució de /es oóres del projecte objecte
d'aquest conveni. Tanmateix, i atés que I'ACA ha executat una paft de la instal.lació eléctrica de I'estació de
bombament EB1 annexada a I'edifici de bufadors de (EDAR de Sant Miquel en l'ámbit de les obres dels collecfors,
I'Ajuntament es compromet a cedir a I'ACA, sense cánecs, els tenenys ocupats per I'esmentat edifici més una franja
d'un metre al voltant del mateix, així com un caml de cinc metres d'amplada per pemetre I'accés des de I'EB1 fins a
I'edifici de bufadors de I'actual depuradora.
Tercera.- Execució

Una vegada complimentats fofs e/s trámits adminisfratius necessaris, l'Ajuntament, actuant en nom propi, promourá i
executará els treballs mitjangant la tram¡tació dels expedients de contractac¡ó de les obres i server.s necessaris i instará,
a/s drgans competents de qualsevol Administració pttblica, et lliurament de les autoritzacions administratives que
resultin necessdn'es.

L'Ajuntament comunicará a I'ACA I'adjudicació dels treballs en els terminis estable¡ts en la cláusula setena del present
conveni i, en fof cas, sempre abans de la finalització de I'anualitat esfabrerfa a la programac¡ó de rACA.

Qua¡ta.- Finangament

L'apoñació económ¡ca de I'ACA representará un import máxim de 294.243,00 € (lVA inclós).

Aquesta apoftació máxima de |ACA quedará reduida per I'aplicació del coef¡cient de baixa que resulti de I'adjudicació
de les obres.

Qualsevulla modificació del contracte per a I'execució dels treballs rcquerirá l'aprovació explíc¡ta i pndvia de I'ACA, fins í
tot quan la modificació no suposi increment de pressupost.

Cinquena.- Calendari

L'Ajuntament justificará a I'ACA la totalitat de la despesa realitzada mitjangant Ia presentació d'un ceftíficat acrcd¡tat¡u
de la seva lnteruenció, ce¡tificat que haurá de ser presentat al llarg de l'anualitat prevista per I'ACA, i sempre amb
anterioritat a la finalització d'aquesta.

L'ACA iniciará els trámits necessans pel lliurament de la quantitat máxima establerta en la cláusula quarta un cop
rebuda la documentació requerida en el present document.

Sisena.- Anualitats

L'aportació económica de I'ACA es distribuirá segons /es següenfs anualitats:

2008: 100.000,00€ (lVA inclós)
2009: 194.243,0É (lVA inclós)
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L'ACA no assumirá /es despeses relatives a I'actuació que no s'acreditin degudament dins el període @nesponent a
l'anualització establefta en aquest conveni.

Davant la manca d'aquesta justificació dins el termini estable¡t, s'entendrá per extingit el conveni llevat que hi hagi, dins
el mateix termini, justifrcació raonada per paft de l'Ajuntament. En aquest supósit, I'ACA podrá acceptar la justificació i
mantenir el conven¡ amb les noves condicions d'anualiEació que puguin derivar-se.

Aquesta anualització será motiu del conesponent ajust en funció de la guantitat resultant una vegada coneguda la
baixa d'adjudicació, ajust que será degudament comunicat a I'Ajuntament.

Setena.- Condicions de tramitació

L'Aj untament respectará /es següents condicions:

o Comunicar I'adjudicació de /es obres i f¡mpoñ resultant de la mateixa en un termini no supeior a un mes des
de Ia seva formalitz,ació.

. Sol.licitar a I'ACA I'autoritzacíó técnica de qualsevulla modificació contractual que pugui esdevenir durant
I'execució de /es oóres.

t Comunicar I'acabament dels treballs i la seva data de recepc¡ó en un term¡n¡ no superior a un mes des de la
seva formalihació.

. Trametre el projecte complet d'obra acabada amb el qual qued¡ perfectament definida I'obra executada, en
supoft paper ídigital.

c Posar a disposícíó de l'Agéncia fofes /es ce¡tifícacions, relacions valondes, informes de la direcció dels
treballs i qualsevulla altra documentació relat¡va a I'execució de les mateixes quan aquesta així ho solliciti.

. Juntament amb la tramesa de la danera ce¡tíficació, fer ll¡urament a I'ACA de l'Acta de Recepció de les
Obres, que reflectirá IIur estat i adequació al projecte aprovat vigent.

. Fer constar de forma visible als rétols ¡nformat¡us d'aguesfa actuació, i qualsevol aftre med¡ informatiu
relacionat amb ella, el senyal de Ia Generalitat de Catalunya juntament amb la següent inscripció:
'Generalitat de Catalunya. Depaftament de Medí Ambient i Habitatge. Agéncia Catalana de l'Aigua. F¡nanga
(o cofinanga, en el seu cas) aquesta actuació".

V u¡ten+. - Titulaitat i mante nime nt.

L'Ajuntament s'obliga a assum¡r, al seu cánec, fofes /es operacions I despeses de manten¡ment, si n'hi hagués, de les
instal.lacions clausurades i a fer el millor ús pel seu aprof¡tament máxim, sense que, en cap cas, aquestes act¡vitats
puguin suposar un obstacle en I'exerc¡ci de les competéncies de control i administració del Domini Públic Hidráulic
própies de I'ACA com a Administració Hidráulica.

Novena.- Comissó de Seguiment

L'ACA i l'Ajuntament podran designar, respectivament, un rcprcsentant per Ia const¡tuc¡ó de la Comissió de Seguiment,
designació que será comunicada a I'altra pad dins el termini d'un mes des de la signatura del conveni. Aquesta
Comissió será l'encanegada de resoldre e/s dubfes d'interpretació del conveni i de la resolució dels problemes que
puguin plantejar-se durant l'execució de e/s obres.

Desena.- Vigéncia i extinció del conveni

El present conven¡ restará vigent des de la data de la seva signatura fins a la total liquidació de les obligacions gue seh
deriven en els termes previsfos al clausulat del mateix.

No obstant akó, el conveni s'extingirá de manera anticipada per alguna de /es següents causes.'

o Mutu acord de les pañs, prévia avaluació de la Comissió de Seguiment de tes conseqüéncies deivades d'aquest
acord.

. Denegació de qualsevulla llicéncia o autorització que sigui preceptiva per a I'execució de les obres o per
I'establiment de les instal.lacions trcloses al projecte objecte d'aquest conveni.

o La introducció injustificada de desviacions técniques o económiques en el projecte aprovat durant I'execució de les
obres.

c L'aplicació diferent a l'assenyalada dels fons llíurats.

Onzena.- Jurisdicció

El present conveni té naturalesa administrativa, sofmefenf-se /es parfs als órgans de I'ordre jurisdiccional contenciós
administratiu en cas de controvéNa sobre la seva apl¡cac¡ó.

Intervencions:
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Sr. Menéndez: declara que sempre ha existit la voluntat de recuperar aquesta zona, les
depuradores no eren sostenibles. Declara que ara s'emplagaran equipaments ique no és
un bon lloc per equipaments perqué passa la riera. Adverteix de les responsabilitats de
I'Ajuntament de posar-hi equipaments en el lloc de pas d'una riera. La voluntat és bona
peró no ho és I'emplagament del equipaments. La major part de les despeses són per al
camí d'accés a través de la riera a la nova estació de bombeig i els de la obligatória
restauració mediambiental.

Sr. Alcalde: replica al Sr. Menéndez que la seva prioritat era la Font Gran i que és vagi a
veure com está la font gran després de vint anys. Declara que I'equip actualté un proyecte
per a la Font Gran.

Sr. lnglada: explica que la principal raó per treure les depuradores no és per la situació de
les mateixes sinó perqué no depuren. L'equip de govern vol recuperar la flora i la fauna de
la zona, hi ha un espai que no pot quedar abandonat, volen una zona de pícnic i per
emplagar festes. Amb aquest conveni es recupera aquest espai, a més, está aprovat per
I'ACA i no hi ha cap problema.

Sr. Menéndez: declara que es van mantenir reunions amb responsables de rieres i que no
es veia factible posar-hi equipaments.

Sr. Alcalde: manifesta que al fer la campanya electoral, els velns es queixaven de la
pudor i brutícia d'aquesta zona de les depuradores i al mes de juliolja estaven negociant
amb I'ACA, ara donen 294.000 € per buidar les basses i per emplagar-hizona de picnic.

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, queda aprovada la
present proposta.

6.. APROVAR, SI S'ESCAU, LA VERIFICAC¡Ó OEI TEXT REFÓS DEL PLA PARCIAL
URBANISTIC DEL SECTOR S-7B, PRESENTAT PER BAU NOSTRUM SL c/08/r30.

El Ple a la sessió que va tenir lloc el dia 1 de desembre de 2005 va aprovar
provisionalment el Pla Parcial Urbanístic del Sector S-78 en el terme municipal de
Banyeres del Penedés, pla parciald0iniciativa privada promogut per Bau-Nostrum SL.

Realitzada la tramesa a la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona per la seva
aprovació definitiva, aquesta en sessió de I de novembre de 2007 va acordar suspendre
I'aprovació definitiva fins que mitjangant un text refós s'incorporessin una relació de
prescripcions.

En data 13 de febrer de 2008 (RE 675) Bau Nostrum SL va presentar la refosa de Pla
Parcial.

Atés que la Comissió Territorial d'Urbanisme de Tarragona va acordar que el Text Refós,
que incorporés les prescripcions fixades havia d'ésser verificat per l'órgan que ha atorgat
l'aprovació provisional.

Atés I'informe del Técnic Urbanista, de data 7 de marg de 2008, que estableix que
"Analitzada la documentació aportada sbbserya gue sha donat compliment a fofs els
requisits esfaó/erfs per la Comissó Tenitorial d'Urbanisme en el seu acord de data I de
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novembre de 2007, amb I'excepció de que manca signar per paft dels promofors e/s
capítol de compromiEos".

Vist que els promotors han signat els compromisos.

Vist el que disposa l'article 76 en relació amb I'article 96 del Decret Legislatiu 1/2005, de
26 de juliol, Text refós de la Llei d'urbanisme.

D'acord amb la disposició addicional novena de la Llei 812007 , de 28 de maig, del só|, que
modifica I'article 22.2 c) de la Llei 711985, de 2 d'abril, reguladora de bases de régim local,
l'órgan competent per a I'aprovació provisional del Pla Parcial és el Ple municipal.

Per tot aixó es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar verificar el Text Refós del Pla Parcial Urbanístic del Sector S-78,
presentat per Bau Nostrum SL.

SEGON.- Trametre el Text Refós del Pla Parcial esmentat a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Tarragona perqué procedeixi, si s'escau, a la seva aprovació definitiva.

TERCER.- Notificar aquest acord a Bau Nostrum SL.

No es realitzen intervencions per part del Srs/es regidors/es.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

7.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DEL CONVENI URBANISTIC ENTRE NAPLUN SL I
L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL PENEDES PER A DESENVOLUPAR UN NOU
SECTOR D'ACTIVITAT ECONÓTUICI EN ELS TERRENYS DE 'LA PLANA D'EN
MORGADES'' I PER A LA SUBROGACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE BANYERES DEL
PENEDÉS EN ELS DRETS IOBLIGACIONS DELS CONTRACTES SUBSCRITS ENTRE
NAPLUM SL I ELS DIFERENTS PROFESIONALS QUE HAN PARTICIPAT EN
L'ELABORACIÓ DEL POUM c/08/137.

L'any 2005 Napfun SL va manifestar a f'Ajuntament de Banyeres del Penedés la seva
disposició i interés per desenvolupar un nou sector d'activitat económica en els terrenys de
"La Plana d'en Morgades" situats al nord de I'Autopista A-7, entre la instal'lació d'Enagas
SA i la carretera TP-2125.

Per a desenvolupar l'anterior, Naplun SL va presentar una proposta per a la redacció del
Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), la qual va ser aprovada per acord del Ple
de l'Ajuntament en sessió de data 15 de setembre de 2005.

Naplun va encarregar I'execució dels treballs de redacció del POUM, assumint al seu
cárrec els honoraris i despeses derivades de I'execució d'aquests treballs, produint-se per
tant, I'elaboració d'un POUM a iniciativa privada.

No obstant la seva aprovació inicial i provisional per l'órgan plenari, per acord del mateix
plenari de 2l de setembre de 2007 i fruit del interés del nou equip de govern sorgit de les

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax67'1228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES Oel peHeOES - NIF P4302000G

@

@



CODI EXP. NÚM. DOC PAG.

cto}t122 04 14t45

Ajuntament del Penedés

eleccions municipals de maig de 2007, es va sol'lidtar a la Comissió Territorial
d'Urbanisme de Tarragona la devolució del POUM presentat a aprovació definitiva, per tal
de procedir a la seva revisió.

Atés que I'actual equip de govern creu convenient I'elaboració del POUM des de la
iniciativa pública i atés que treballs de redacció del POUM que es van presentar a la CUT,
poden servir com a marc d'actuació, Naplun SL i I'alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del
Penedés, Sr. José Maria Abril Palacios, van subscriure el 23 de maig de 2008 el conveni
urbanístic objecte de aprovació plenária.

Atés I'art 25 del Decret 305/2006 de 18 de juliol pel qual s'aprova el reglament de la lleí
d'urbanisme, el convenis urbanístics tenen naturalesa jurídico-administrativa i les qüestions
relatives a llur compliment, interpretació, efectes i extinció són competéncia de l'ordre
jurisdiccional contenció administratiu. Els convenis urbanísücs es perfeccíonen i obliguen
exclusivament a les parts, d'acord amb llur contingut, des de llur aprovació, per l'órgan
competent de l'administració o entitat pública que els subscriu.

Atés I'art 26 de la mateixa norma, que regula la publicitat dels convenis urbanístics.

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar el conveni urbanístic subscrit entre Naplun SL i el Sr. José Maria Abril
Palacios, en nom i representació de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés, en data 23 de
maig de 2008.

SEGON.- Notificar el present acord a Naplum SL.

TERCER.- Publicar aquest acord al BOP.

lntervencions:

Sr. Menéndez: declara textualment:

"Srs esfo que nos presentan, viene a confirmar que Vds están incapacitados para estar
gestionando el pueblo de Banyeres.
El pueblo a Vds no les ha dado la confianza mayoritaria.
Esa Ia fenemos nosofros. Y nosofros nunca ni por asomo haríamos una cosa así. Contra el
pueblo.
Tienen la osadía de presentar un convenio, que dicen, de donde el único perjudicado es el
municipio de Banyeres. Tampoco consideramos gue la propiedad salga beneficiada.
Por supuesto, y es mas grave todavía, es un convenio que ya han firmado, el Alcalde y la
propiedad.
Corta todas las ventajas que para el municipio tenia la Plana del Morgadas con el POUM.
Todas : Movilidad + zonas verdes + equipamienfos + actividades económicas + ...
No solamenfe eso : Vds con este irresponsable proceder para el municipio se cargan los
caminos municipales. Serán los utilizados paft¡ la movilidad de las propras áreas
industriales
Eso sí reconocen una deuda de 360.000 € con Naplun que l'Ajuntament habrá de abonar,
casicon toda seguridad
No creemos gue nadie pueda aprobar esta abemción urbanística que presentan. Precaria
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en su totalidad.
Retirenla del Pleno porfavor. Lo digo en nombre del pueblo y munic¡pio de Banyeres.
Si la CTU no aprueba esto inmediatamente se habrán de abonar los 360.000 €.
Era un interés publico y general para Banyeres. Ahora una gran chapuza y de difícil
recondución.
Creían que era un beneficio para el pañicular, gue se beneficiaba, claro está. Pero por
encima de todo era para el pueblo de Banyeres. /nferés general, no se olviden.
En un año de Vds al frente de l'Ajuntament el pueblo tardará un montón de años en
recuperarse de sus effores e intenciones.
Esto que presentan ni es pan el pueblo de Banyeres ni tampoco para el propietario
aunque lo haya firmado. Esfo es ...innombrable.
No lo firma nadie, no lo avala nadie, técnicamenfe. Les debe dar vergüenza, a los propios
técnicos. Porque, eso s1 seguro que esfe dibujo que nos aclara lo que Vds quieren es
si m ple me nte i m p re se ntabl e.
La CUT si aprcbase esfo sena defenestrar y desacreditar totalmente el urbanismo y su
planificación. Por mucha promesas que le haya hecho el Cap de la Comissió a/ Sr. Alcalde,
que seguro gue se las hizo para evitar al equipo que debería estar ahí, donde están Vds
inmerecidamente, por merecimiento, criterio y por profesionalidad de /os regidores, gue es
difícil.
Srs. por favor por intenés de todos retircn su propuesta de Convenio y mantengan la
anterior.
Apañe de lo anterior, seguro que los gesfores del municipio lindante se esfán frotando |as
manoe Les dejan su planificación y previsión urbanística a su antojo en toda esa amplia
zona".
Sr. lnglada: manifesta que no contesta al Sr. Menéndez perqué no entén res.

Sr. Alcade: prohibeix al Sr. Menéndez que parli en nom del poble de Banyeres, perqué
l'únic que pot parlar en nom del poble es I'alcalde.

Sr. Alcalde: abans hi havia un conveni on un particular pagava el POUM de tot un poble a
canvi de la requalificació de 24 hectárees, l'únic cas de tota Catalunya. L'equip de govern
ho ha reduit a 10 hectárees i 5 passen a ser zones verdes quedant netes d'aprofitament
privat 5 hectárees. A més es passa la tramitació a la iniciativa pública, a diferéncia de la
iniciativa privada d'un govern socialista.

Sr. Menéndez: declara que I'Ajuntament va aprofitar una llei de CiU, que es va tramitar
amb el informe favorable defs organísmes competents, peró que després va entrar en vigor
el Reglament de la llei d'urbanisme que ho prohibia. A dia d'avui molts juristes defenen la
possibilitat de tramitar POUMs d'iniciativa privada.

Sr. Suárez: manifesta que els veTns de Banyeres no tenen equipaments, ique aquests son
necessaris. Lloreng vol instal'lar una ronda al Terme de Banyeres, a més es pretenia posar
la zona verda mirant al Priorat de Banyeres perqué la invasió no fos possible. Ara
s'emplacen 10 hectárees de zona industrial peró es posaran més en altres zones. Sol'licita
coheréncia i proposa que aquest punt es quedi sobre la taula per a poder-ho tractar
conjuntament els 11 regidors.

Sr. Inglada: manifesta que es van aprofitar d'una llei sense ética, que el POUM es fa fer a
gust de I'equip anterior, pregunta si aixó es fer socialisme. Declara que el POUM és
tramitará des de I'aprovació inicial i que podrá participar tothom. Es pretén aprofitar els
treballs per estalviar diners.
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Sr. Menéndez: declara que desapareix la connexió amb el Priorat i que el POUM és va fer
per ¡nterés públic amb un Llei aprovada per el Parlament de Catalunya.

Sra. Figueras: manifesta que el seu grup polític no va poder participar en I'elaboració del
POUM. Es queixa que no els van deixar parlar amb els técnics del POUM. Explica que
s'han recuperat els treballs del POUM i que és faran les modificacions necessáries. Es
dirigeix al Sr. Menéndez per dir-li que es van aprofitar d'una Llei i que van anar a
Urbanisme i els hi deien que aquest POUM feia "tuf'. Ara es passa a iniciativa pública i
podrá participar tothom.

Sra. Andrés: pregunta siel planell que annexa el convenies correcte.

Sr. Inglada: respon que el planell només delimita les zones, que és orientatiu.

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, queda aprovada la
present proposta.

8.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA CREACIÓ DEL CONSORCI DE GOVERN
TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX PENEDÉS c/08/096.

Vist el Pacte per a la Salut al Baix Penedés, signat el 7 de juny de 2005.

Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de marg, pel qual es regula la creació de
governs territorials de salut.

Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix Penedés,
d'acord amb el previst a I'art. 2.2. de I'esmentat Decret, així com la proposta d'estatuts.

Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Reglament d'Obres, Activitats i
Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179195 de 13 de juny, quan al régim jurídic
dels consorcis i elseu procediment de creació.

Vistes les competéncies atribuTdes al Plenari de I'Ajuntament per l'aft. 52.2.b) del Text
Refós de la Llei Municipal i de Régim Local, aprovat pel Decret Legislatiu 212003 de 28
d'abri l .

Per tot aixó, es proposa al Ple I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del
Baix Penedés, amb la finalitat d'assolir el grau adequat d'integració de les competéncies
en l'ámbit de la salut de I'Administració de la Generalitat i les administracions locals i
millorar així la salut de la població.

SEGON.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci abans esmentat, els quals
s'adjunten a aquest Acord com Annex 1.

TERCER.- Aprovar el pacte de ponderació de vot proposat per a les entitats locals
participants en el Consorci, el qual resta adjunt a aquest Acord com Annex 2.

@

@
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QUART.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels Estatuts, a informació
pública per un període de 30 dies mitjangant edicte al Butlletí Oficial de la Província, al
Diari Oficial de la Generalitat i altauler d'anuncis de la Corporació.

A aquests efectes, es delega en el Consell Comarcal del Baix Penedés, com entitat
coordinadora, per tal que procedeixi a la publicació conjunta i unificada de tots els acords
relatius a la constitució del referit Consorci.

Durant aquest període es podran formular les al.legacions que es considerin pertinents.

Els acords adoptats, així com el projecte d'estatuts esdevindran definitius si dins el termini
esmentat no es presenten al.legacions.

Annex l:

ceplrot t
esrerurs oet aovenv renvronet oe s¡tur oet eex peiteoÉs

Disposicions generals
A¡ticle 1
Entitats que integren el Consorci
Amb la denominació de Govem Tenitoial de Salut del Baix Penedés es constifueri un Conso¡ci en el qual pafticipen
le s Admini stracions P úblique s seg¿jenfs.'
En representació de la Generalitat de Catalunya,

a) El Depaftament competent en matéria de salut
b) EI Servei Catalá de Ia Salut

En representació de les administncions locals,
c) Ajuntamentd'Albinyana
d) Ajuntament de L'Arbog
e) Ajuntament de Banyeres del Penedés
f Ajuntament de Bellvei
S) Ajuntament de La Bisbal del Penedés
h) AjuntamentdeBonastre
i) Ajuntament de Calafell
j) Ajuntament de Castellet i Ia Gomal
k) Ajuntament de Lloreng del Penedés
l) Ajuntament de Maslloreng
m) Ajuntament del Montmeil
n) Ajuntamentde SantJaume dels Domenys
o) Ajuntament de Santa Oliva
p) Ajuntament del Vendrell
q) Consell Comarcal del Baix Penedés

Afticle 2
Objectiu ifuncions
2.1 L'objectiu del Govem Tenitorial de Salut del Baix Penedés és contribuir a Ia m¡llora de la salut de la poblac¡ó

de referéncia.

Per a la consecució d'aquest objectiu, la funció básica del Consorci será l'ordenació, la priorihació i
coordinació dels recursos del tenitoi amb la finalitat de garantir la prcstació efectiva de la cañera de serveis
del sistema de salut. El Govem Tenitorial de Salut del Baix Penedés oientará aquest objectiu í
desenvolupará /es seves funcions a partir de les directrius d'abast general determinades pel Departament
competent en matéria de salut, a¡xí com de les que en l'ámbit prop¡ de les seves compeféncies determinin els
ens /ocals consorc¡afs, amb els quals haurá de rclacionar-se des d'una posició d'independéncia i voluntat de
cooperació.

Així mateix el Consorci té com a objectiu el desenvolupament d'actMtats d'ordenació vinculades a seryeis
assisfencla/s que plantegin punts de connexió entre els ámbits sanitari i social. Per a la consecució d'aquest
object¡u, el Consorci desenvolupará /es seves funcions a partir de les directrius determinades pel
Departament competent en matéia de salut i pel Departament competent en matéria de serve,s socr,a/s, e/
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gual será el seu interlocutor pel que fa a les competéncies que es troben sota la seva responsabilitat. En
aquest ámbit, el Conso¡ci cercará una especial relació de col.laborac¡ó amb les administracions amb
compeféncies en aguest frpus d'assumpfes i amb aguelles rhstitucions, pttbliques i privades, que h¡ est@u¡n
implicades.

2.2 Seran funcions especlfiques d'aquest Consorci en I'ámbit del seu tenitori d'influéncia /es següenfs,'

a) La participació en Ia planificació, programac¡ó iavaluació de la promoció, prevenció, prote@¡ó ivigiláncia
de la salut, aixl com de /'assisténcla sanitária i sociosanitária.

b) La promoció de centres, establiments I servers relac¡onats amb el sistema de salut -i de serveis socra/s
- de responsabilitat pública.
El foment d'aliances estratégiques ¡ de programes de gestió compartida entre els provei:dors de seryels.
El foment de Ia pafticipació comunitáia en les actuacions i programes de salut - i socra/s - com un dels
eixos essencials que han d'afticular el treball del Consorci.
El foment de Ia humanihació i qualitat dels serveis sanitans, aixÍ com de la igualtat de tracte i de I'equitat
en el seu accés per pañ de tots els pacients i usuaris del sistema de salut - i social - de responsabilitat
pública.
La promoció de la salut individual i col.lectiva.
El suport a/s servels d'atenció a la dependéncia, en el marc de I'estableñ en el Decret 11il2007, de 22
de maig.

h) La determinació dels citeris de pioitzac¡ó per a la distribució dels recursos económics afectes al
finangament dels seruers i presfacrbns del sistema sanitari.

i) El desenvolupament d'aquelles tasgues que li delegui qualsevol de les administracions que paft¡cipen en
el Consorci, com també aquells encánecs que li siguin encomanats en l'ámbit de la salut, i, en el seu
cas, en l'ámbit dels serveis socla/s.

A¡licle 3
Dels drets dels usuans i /es usuán'es del sistema públic de salut
Es fomentará el respecte dels drefs de les persones que siguin usuán'es i pacients beneficiaris dels se¡vels sanifans - i
socrals - en l'ámbit de les compeféncrbs del Consorci o de les administracions que I'integren, i, en pañicula,: ers drefs
de Ia ciutadania en relació amb la salut i I'atenció sanitária - i en relació amb e/s servers socra ls -, regulats en les
conesponents no¡m atives sectorials.
Article 4
Pe rson a I itat i ca pacitat j u íd ica
El Consorci regulat en aquests Estatuts constitueix una entitat pública, de carácter associatiu, dotada de personalitat
jurídica plena i independent de /a dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix
la realiEació dels seus ob.¡'ecfius.
A¡ticle 5
Régim jurídic

El Govem Tenitorial de Salut del Baix Penedés és un consorci creat amb carácter voluntari i per temps indefinit, i es
regeix pel Decret 3V2006, de 14 de marg, pel qual es regula la creació de govems tenitorials de salut, per aquests
Esfatuts, per les normes de la Lleí 141989, de 14 de desembre, reguladora de l'organihació, el procediment i el régim
jurídic de I'Administració de la Generalitat de Catalunya, en el que li resulti d'aplicació, per les drsposicions de la Llei
d'Ordenació Sanitária de Catalunya i per les normes mun¡cipals ide régim local que li siguin aplicables.
A¡ticle 6
Tenitori
L'ámbit tenitorial d'influéncia del Consorci és el gue abasfa e/s termes municipals dels municipis consorciats, als quals
fa referéncia I'afticle 1 d'aquests esfafufs.
A¡ticle 7
Domicili
El Consorci tindrá el seu domicili a la Plaga del Centre, núm. 5 del Vendrell. Aixó no obstant, per acod del seu Consell
Rector, aguesf domicili podrá ser canviat.
CAPITOL 2
Govern del Consorci
Atticle I
Órgans de Govem
EI govem del Consorci coffespon a/s drgans segilenfs:

a) El Consell Rector
b) La Presidéncia

sEcctÓ 1"
Del Consell Rector
Afticle 9
Composició
9.1 EI Consell Rector, ó,gan suryior del Consorci de carácter paritari, está format pels membres segúents,

nomenats i substitu'tts lliurement per les entitats conso¡ciades:

a) La persona que ocupi la Presidéncia del Consorci, segons drsposa I'article 12 d'aquesfs Esfafuús.
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b) Les persones representants de la Generalitat de Catalunya, designades per la persona titular del
Depaftament competent en matéria de salut, i en el seu cas, a més, res gue designi la persona titular del
Depañament competent en matéria de serueis socra/s.

c) Les persones representants de les entitats locals, les quals hauran de signar el pacte estable¡7 a I'añicle
17.7. La designació haurá de recaure, en tot cas, en un cánec electe d'aquestes entifafs.

d) En el nomenament dels membres es designará un/a vocal titular i u¡la vocal suplent; aquest/a últim/a
substitu¡rá eUIa pimer/a en el cas d'abséncia justificada o malaltia. La designació deUde Ia vocal suplent
de la representació local haurá de recaure també en un cá¡rec electe d'una entitat local.

9.2 Sl es consrderés necessan, atenent el nombre d'entitats integrades en el Consorc¡, i per tal de garantir
I'operativitat i I'eficácia del Consell Rector en el desenvolupament de /es seves funcions, per acord d'aquest
es podrá limitar la seva composició a un nombre máxim de membres entre els/les representants de la
Generalitat de Catalunya i els/les de les entitats locals, les quals hauran de fomalitzar ent¡e elles un pacte de
representació pel qual es determini:

a) Les entitats que hagin de serpresenfs en el Consell Rector i el seu ámbit de representativitat.
b) En tot cas, la distribució de vot ponderat atoryat a cada una d'elles, d¡ns el barem estable¡7 a l'article

17.6 ¡ de conformitat amb l'article 17.7 d'agtresfs Esfafafs.

Afticle 10
Incorporació de noves entitats
10.1 En el cas gue s'ampl¡i el Consorci per I'admissió de noves entitats locals, i aguesfes puguin gaudir de

representació individual en el si del Consell en no haver-se signat un pacte de representació entre les entitats
loaals, a I'aard conesponent d'aquest figurará Ia seva nova composic¡ó, el nombre de membres que
s'assigna a cadascuna de /es noves entitats i la possible variació dels atibu'its a /es enfrfats lrcals ia
integrades, sense que aixó requereixi la modificació d'aguesfs Esfafuts. Així mateix, s'hi haurá de fer constar
I'acord adoptat en relació amb la ponderació de vot per a cada una d'elles, amb subjec,ció a/ dtsposat a/s
articles 17.6 i 17.7 d'aquesfs Esfafufs.

En el cas de la incorporació de noves entitats /ocals sense representació individual en el si del Consel4 a
I'acord conesponent d'aquest s'haurá d'adjuntar la modificació del pacte de representació local que les
ent¡tats locals consorciades hagin formalitzat anan la nova incorporació.

10.2 Tampoc requerirá la modificació d'aquests Estatuts la incorporació del Departament competent en matéria de
servers socia/s en el Consell Rector, com a representant de la Generalitat de Catalunya pels assurnptes
relacionats amb l'ámbit social. En aguesf supdsid a I'acord conesponent del Consell figurará la seva nova
composició, el nombre de membres gue s'assigna a I'esmentat Depaftament, com també Ia variació de la
ponderació de vot dels membres representants del Depañament competent en matéia de salut, amb
subjecció al barem estableft a I'article 17.6 per a Ia Generalitat de Catalunya.

Adicle 11
Assisféncra a les reun¡ons
A més dels seus rnembres, ass¡sf¡'i€n a /es sessions del Consell Rector, amb veu peró sense vof, el secretari o la
secretária ¡ la persona en qui recaigui la Direcció Executiva del Consorci. En el cas que aguesfVes s¡guin membres del
Consell, ambdós/dues assistlran amb veu ivot.
Añicle 12
Presidénci
La Presidéncia del Consell Rector será assumida per la persona titular del Departament competent en matéria de salut
o ena seu/seva delegailda en el tenitori de referéncia del Consorci.
Article 13
Secretai o secretaia
13.1 H Consell Rector designará un secretari o secretáia, el/la qual podrá ser membre o no del Consell, per un

període de quatre anys, reelegible indef¡nidament per períodes de temps iguals.

13.2 Conespon al secretai o a la secretária, a més de totes aquelles altres funcions que siguin própies del cárrec,
estendre acta dels acords presos a les reunions del Consell, la qual, degudament s¡gnada per elVa mateix/a i
amb el vist-i-plau del president o la presidenta, será transcita al llibre que s'habiliti a aquest efecte. Les
ceñificacions dels acords del Consell hauran de ser emeses amb aquesfes mateixes signatures.

13.3 El secretai o secretária, per delegac¡ó del president o de la pres¡denta podrá convocar les reun¡ons del
Consell Rector.

Añicle 14
Funcions
14.1 Conesponen al Consell Rector del Govem Tenitorial de Salut del Baix Penedés les funcions segtienfs:

a) L'oientació general de les funcions del Consorcidrhs e/s objectius esfafufanb i la consegüent aprovació
dels seus p/ans d'actuació.

Plaga Ajuntament, 6 - Teléfon 671350 - Fax671228 - E-mail aj.banyeres@altanet.org - 43711 BANYERES DEL PENEDES - NIF P43O2O00G

coDt ExP. NÚM. DOC PAG.

ct081122 04 19t45



@
,,,\

,íru \\\N\-#/
Ajuntament de Banyeres del Penedés

(Tanagona)

b) De confonnitat amb les directrius del Depañament competent en matéia de salut, del Seruei Catalá de
/a Sa/ut i dels ens ,oca/s consorciats en l'ámbit propi de les seves compeféncíes, aprovació del Pla
E stratégic Pl uri an ual.
Aquest pla estratégic haurá d'ésser presentat davant el Consell de Direcció del Depaftament competent
en matéría de salut per a la seva aprovació.Aprcvació de Ia Memóia Anual d'avaluació de rcsultats,
amb inclusió de les respectives conclusions ¡ recomanacions.

c) Aprovació dels Reglaments de Régim lntem del Consell de Salut i de la Comlssió de Coordínació
d'Entitats Proveidores, ¡ntegrats dins I'estructura del Govem Tenitorial de Salut del Baix Penedés.

d) Aprovació, en el seu cas, dels reglaments d'oryaniEació i funcionament dels diferents ámbits en qué
s'estructurin les act¡vitats del Consrci.

e) El nomenament i el cessament del/de la secretari/ária.
f) Aprovació dels convenis de col'laboració i tot tipus d'acords de cooperació, aixl com els contractes que

puguin establir-se amb altres entitats ptibliques i prívades.
S) Exercir tota mena d'accions, d'excepcions, de recursos i de reclamacions judicials i administratives, en

defensa dels drefs i dels rhferessos del Consorci, sens perjud¡ci de les facultats reconegudes a I'aücle
19.1, k).

h) Constituir com,ssions o comités amb les funcions gue els siguin encomanades específicament en l'ámbit
de les seves competéncies.

i) Adoptar /es dlsposrbions i mesures adequades per a la millor organització i el millor funcionament del
Consorci.

j'¡ Establir e/s mecanlsmes de coordinació opo¡1uns amb I'Agéncia de Protecció de la Salut ¡, en e/ seu cas,
I'Agéncia de Salut Pública del Depañament competent en matéria de salut, aixl com amb qualsevol altre
ens provei'dor de serveis de salut pública local dins t'ámbit tenitorial del Consorci, per a la prestació de la
cartera de serveis de salut ptiblica, de conformitat amb el que disposi la normativa d'aplicació.

k) lnformar periódicament de les activitats del Consorci al Consell de rcpresentants locals i donar-li
coneixement del prccés d'ordenament del tenitori.

l) Adoptar les disposicions I mesures adequades per al millor desenvolupament de les tasques que
gua/sevo/ de les administracions consorclades deleguin en el Consorci, com també el d'aquells
encánecs que s¡gu¡n encomanats a aquest en l'ámbit de la salut o, en el seu cas, en l'ámbit dels serveis
socr'a/s.

m) Totes aquelles altres no atribuides expressament a/s resfanfs drgans del Conso¡ci.

14.2 Sens perjudici del que es disposa a I'article 18.1 en relació a la Coml'ssró Permanent, el Consell podrá
delegar les funcions que li són própies en altres órgans de govem o de participació del Conso¡ci, en e/s seus
órgans directius o en les comissions o comiGs gue constitueixi a aguesfs efecfes, llevat aquelles a qué es
refereix I'article 14.1, lletres a), b), c), d) ¡ 0.

A¡ticle 15
Periodicitat de les ¡eunions
15.1 El Consell Rector es reunirá en sess¡ó ordinária tres vegades a I'any.
1 5.2 El Consell Rector es reunirá en sessró extraordinária sempre gue el convoqui el president o la presidenta per

iniciativa propia, o a petició d'una tercera part dels seus membres.
A¡ticle 16
Convocatória i ordre del d¡a
16.1 Les convocatóries de les reunions es faran per escrit amb I'ordre del dia conesponent, i seran notificades a

cadascun dels membres amb una antelació mínima de cinc dies.
En casos d'urgéncia la convocatória es fará, almenys, amb vint-i-quatre hores d'anticipació, En aquesf cag I
una vegada considerat I'ordre del dia, el Consell Rector haurá d'apreciar Ia situació d'urgéncia per majoría
absoluta dels membres presenfs. Si aguesfa no s'estima, es procedirá a convocar la reunió del Consell
d'aard amb el que estab/eix el parágraf anterior.

16.2 L'ordre del dia haurá de contenir tots e/s temes a tractar en les reunions que es convoquin, així com la
documentació adient. Fora d'aguest, no es podran prendre acords válids llevat que a la reunió hi siguin
presents la majoria dels membres del Consell, es trob¡n representades fotes /es entitats consorciades i
aq uestes ho con senti n ex pressame nt.

A¡ticle 17
Adopció d'acords
17.1 Els acords del Consell Rector s'adoptaran per la majoria simple del vot ponderat dels membres que es trobin

presenfs en el moment de la votació, sempre que aquests representin, almenys, el 51% del total de vots
ponderats i hagin estat tofs convocats degudament. En cas d'empat el vot del president o la presidenta tindrá
valor diriment.

17.2 Els membres del Consell Rector exerc¡ran individualment el seu vot, el qual tindrá una ponderació específ¡ca
dins el barem al qual fa referéncia I'article 17.6 d'aguesfs Esfafufs.

17.3 El cánec de conseller/a s'ha d'exercir personalment, excepte que per raons d'abséncia justificada o malaltia,
aquesUa sigu¡ substituiVda peUper la vocal suplent, d'acord amb el que s'estableix a I'añicle 9.1,d). D'altra
banda, i per raons degudament justificades, els/les consellers/res podran delegar per escrit el seu vot
respecte d'actes concrets, en un altre membre del Consell Rector de la mateka representac¡ó. No s'admetran
delegacions permanents de vot.

17.4 Serd necessan el vot favorable dels fres quarts del total dels vots ponderafs dels memb¡es del Consell en
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I'exercici del cáffec, per a la válida adopció dels acords relatius a:
a) L'establiment d'un nombre miaim de membres en el Consell Rector
b) La creació d'organismes instrumentals.

17.5 Els acords de modificació dels Estatuts ide dissolució o liquidació del Consorci regueriran, a més de la
majoria qualificada a qué es refereix I'apaftat anteior, Ia ratificació de les entitats respectives que integren el
Consorci.

17.6 La ponderació de vots en el Consell Rector es realitzará d'acord amb els barems seg¿ienfs.'
a) Generalitat de Catalunya: 50o/o
b) Entitats locals: 50%

17.7 L'assignació de vots ponderats conesponent a les entitats locals es distribuirá en el moment de la seva
incorporació al Consorci, amb subjecció a I'acord que préviament aquestes hagin formalitzat i amb
adequac¡ó, en tot cas, al barem estable¡t a I'apa¡tat anterior.
L'assignació de vots ponderats conesponent a la Generalitat de Catalunya es distribuirá de forma ¡gual entrc
els/les seus^les representants, llevat que es disposi altra cosa, supdsif en el qual caldrá la rat¡f¡cac¡ó del
Depañament competent en matéia de salut i, en el seu cas, del competent en matéria de serye,s soc,a/s.

Article 18
De la Comissió Permanent
18.1 Per a major agilitat i eficácia en el desenvolupament de /es seyes funcions, el Consell Rector podrá crcar en

el seu s¡ una Com¡ssió Permanent d'un mínim de 7 i un máxim de 12 membres, lnclosa la persona que hag¡
d'exercir les funcions de presidenila, a la qual podrá delegar les facultats que determini.
L'acord de constitució haurá d'establir la seva amposició, el régim d'organització ifuncionament, amb
preservac¡ó, en tot cas, de /es regles de paritat i ponderació de vot en I'adopció d'acords esfab/erfes a I'article
17, com també les competéncies que el Consell Rector decideixi delegar a I'esmentada Comissió, amb
exclusió en fof cas de les previstes a I'afticle 14.1, Iletres a), b) i d). En el seu cas, s'hi podran determ¡nar els
acords que hagin de ser sofmesos a Ia ratificació posterior del Consell Rector.

18.2 Per a la seva constitució s'exigirá la unanimitat de tots els membres del Consell Rector.
18.3 La Presidéncia de la Comissió Permanent conespondrá al pres¡dent o a la pres¡denta del Consell Rector.

sEcctÓ 2
Del president o la presidenta
Afticle 19
Funcions
19.1 Conespon al president o la presidenta del Consell Rector les funcions seg¿ients.'

a) Representar institucionalment el Govem Tenitoial de Salut.
b) Formar I'ordre del dia de /es sesslrcns del Consell Rector.
c) Convocar, presidir, suspendre i aixecar les sesslbns del Consell Rector, dirigir les deliberacions i decidir

els empats amb el seu vot de qualitat.
d) Presidir, en el seu cas, la Comissió Permanent del Consorci.
e) Presidir el Consell de Salut del Govem Tenitorial de Salut, amb exercici de les facultats que l¡ confereixi

a aquesfs efecfes el seu rég¡m de funcionament, en les condicions en qué sigui aprovat pel Consell
Rector.

0 Superyisar les activitats del Consorci i elevar al Consell Rector la documentació i els infonnes que cregui
opoñuns í els que el mateix Consell li requereixi.

S) D¡ctar les dlsposrbions pafticulars que siguin necessán'es per al desplegament dels acords del Consell
Rector idel Consell de Salut.

h) Rebre /es directrius generals del Depaftament competent en matér¡a de salut, del Seruei Catalá de la
Salut i dels ens /ocals consorc¡afs en l'ámbit propi de les seves competéncies i transmefre aquesfes a/s
órgans de decisió del Consorci.

i) Donar informació i suport a les diferents estructures del Consorci per tal de facilitar la presa de
decisions.

D Constitu¡r amb carácter temporal comr'sslons o amités amb funcions específiques en l'ámbit de les
seves compeféncies, i acordar amb les entitats conesponenfs /es persones que hagin d'integrar-los.

k) Exe¡cir en cas d'urgéncia, i donar-ne compte al Consell Rector en la primera reunió que celebri, Ies
facultats de realitzar tota mena d'accions, excepc¡ons, recursos i reclamacions judicials i administratives
en defensa dels drefs i e/s inferessos del Consorci.

l) Aquelles altres que li siguin expressament encomanades o li delegui el Consell Rector d'entre les de
naturalesa delegable.

19.2 Será també competéncia del president o de la presidenta del Govem Tenitoial de Salut, a proposta de la
Direcció Executíva del Consorci:
a) Elevar al Consell Rector el Pla Estratégic Plurianual ¡ altres programes, esfrafégles i plans d'actuació del

Consorci.
b) Elevar al Consell Rector la memóia anual, avaluac¡ó de resultats i les conclusions i recomanacions

conesponents.
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c) Formular al Consell Rector les proposfes de reglament d'organització i funcionamenf de /es diyerses
activitats del Consorci i, en especial, dels reglaments inferns del Consell de Salut i de la Comissió de
Coordinació d' Entitats Proveidores.

d) Elevar al Consell Rector tota la documentació i Ia informació necessán'a pel conecte exercici de les
seves competéncies, sens perjudici de les aportac¡ons que pugui fer qualsevol membre del Consell
Recfor.

Capltol 3
De Ia Direcció Executiva
Article 20
Designació i naturalesa del cánec
La Direcció Executiva del Conso¡ci és e/ seu órgan executiu i conespon el desenvolupament d'aquestes func¡ons a la
persona que nomeni el/la gerent de la Regió Sanitária de Camp de Tanagona d'entre els/les professionals de
I'e sme ntada Regió S anitári a.
A¡ticle 21
Funcions
Conesponen a la Direcció Executiva les func¡ons següenfs:

a) Representar administrativament el Consorci i relacionar-se amb Íes administracions públ¡ques, les
institucions, /es enfifafs i e/s particulars.

b) Executar i fer complir els acords del Conseil Rector i les drsposicions de la Presidéncia.
c) Preparar la documentació que, per mitjá del president, s'ha de sotmetre a la cons¡deració del Consell

Rector i ¡nformar de tot el necessai per al conecte exerc¡c¡ de /es seyes competéncies.
d) Elaborar el projecte del Pla Estratégic Plurianual i els aftres programes, esfrafégies i plans d'actuació del

Consorci.
e) Elaborar la memória anual amb les conclusions i recomanacions deivades del procés d'avaluació dels

resu/fafs.
f¡ Realitzar proposfes de contractació i negociar amb els proveildors de la Comissió de Coordinació

d'Entitats Provei:dores els contractes individuals ¡ I'ass¡gnació económica tenitorial, segons les directrius
i object¡us del Depaftament competent en matéria de salut, del Seruei Catalá de la Salut i dels ens /ocals
conso¡ciats en l'ámbit propi de /es seves competénc¡es.

S) Exercir el control, seguiment i avaluació de I'assignació económica tenitorial.
h) Promoure, prioritzar i coordinar aliances i actuacions entre les entitats provel:dores.
i) Actuar coordinadament amb els seryers técn¡cs dels ens /ocals consorciats i de les administracions

sanitáries i socials actuants en el régim del Consorci.
iJ Elevar al Consell Rector la informació referent al tenítorí, recursos i necessitats detecfades per fes

entitats prcvei'dores.
k) Presidir la Comissió de Coordinació d'Entitats Proveídores a l'ámbit tenítorial del Consorci, amb exercici

de les facultats que li confereixi a aguesfs efecfes el seu régim de funcionament, en les condicions en
qué sigui aprovat pel Consell Rector.

l) Exercir el comandament, en l'ámbit funcional, del personal al qual se li encaneguin tasques rclacionades
amb les funcions própies del Consorci per paft de les entitats consrciades, segons es preveu a I'article
24 d'aquests Esfafufs.

m) lnformar periódicament al Consell Rector sobre el funcionament ¡ I'estat de la situació del Conso¡ci.
n) Qualsevol altre funció que se Ii encomani expressament o Ii delegui el Consell Rector o la Presidéncia,

en l'ámbit de /es respecffues competéncies.

CAPíTOL4
Órgans de participació i assessoramenf
Article 22
Del Consell de Salut

22.1 El Consell de Salut, órgan de pafticipació ciutadana per a /'assessorament, consulta, supev¡s¡ó i seguiment
de I'activitat del Consorci, está format per les organitzacions sindicals, empresarials, veÍnals, de persones
usuán'es, professionals i de familiars de malalts més representatives en el ten¡tori de referéncia del Consorci.
Els membres que hagin d'integrar el Consell de Salut seran desrgnafs segons es preveu a l'apañat 6 d'aquest
añicle.

22.2 La Presidéncia del Consell de Salut anespon a Ia persona que ocupi la Presiddncra de/ Consel/ Rector del
Consorci.

22.3 El Consell de Salut tindrá Ia potestat de formular propostes d'actuació al Consell Rector i aquest les haurá de
prendre en consideració de manera preceptiva mitjangant ta seva inclusió a I'ordre del dia conesponent.

22.4 En e/s supdslfs que aixl es determini, una representació del Consell de Salut podrá ass/.sflt arnb yeu i sense
vof a /es sessrbns del Consell Rector.

22.5 H Consell de Salut i el Consell Rector realitzaran, almenys, dues reunions conjuntes anyalment.
22.6 El Consell de Sa/uf será dotat d'un reglament que haurá d'aprovar el Consell Rector del Consorci, de
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conformitat amb el gue preveu I'afticle 14.1,d) d'aquests Esfafufs, en el qual, almenys, s'especificaran les
segúenfs g¿iesf,ons.'
a) Els mecanismes d'elecc¡ó dels/de les representanfs a gué es refereix I'a¡ticle 22.1.
b) Les pofesfafg funcions i responsabilitats del Consell de Salut i el seu régim de funcionament intem.
c) Les responsabilitats de la Presidéncia.
d) Les fónnules i els quórums oportuns en les votacions per articular /es proposfes d'actuació al Consell

Rector i per a instar la inclusió de/s femes gue acordi en /es seves sessrots.
e) Les fórmules de regulació de les reunions conTuntes del Consell Rector ¡ del Consell de Salut, i les

cond¡cions d'assisfénda dels membres del Consell de Salut a les ¡eunions ordináries i extraordináries
del Consell Rector.

A¡ticle 23
La Comissió de Coordinació d'Entitats Proveídores
23.1 La Comissió de Coordinació d'Entitats Proveirdores estará integrada pels centres, e/s serveis i establiments

que exerceixen funcions en el camp de la salut al tenitori de referénc¡a del Consorci. Els membres que hag¡n
d'¡ntegrar la Comiss,ó de Coordinació seran designafs d'acord amb el que preveu I'apañat 4 d'aquest afticle.

23.2 La Presidéncia de la Comissió de Coordinació d'Entitats Provei:dores coftespon a la persona que ocupi la
Direcció Executiva del Consorci.

23.3 L'objectiu d'aquest órgan d'assessorame nt és facilitar la cont¡nuitat ass¡stencial i la millora de I'eficiéncia
global de la prestació de se¡vers.

23.4 La Comissió de Coordinació d'Entitats Provel:dores será dotada d'un reglament que haurá d'aprovar el
Consell Rector del Consorci, de conformitat amb el que preveu I'a¡ticle 14.1,d), en el qual, almenys,
s'e specificaran /es güesflons segiienfs.'
a) Els mecanismes d'elecció del{de les representants de la Comissiói e/s sistemes de substitució del{de

les mateixos/es.

b) Les pofeslafg funcions i responsabilitafs de /a Comlssió i el seu régim de funcionament intem.
c) Les responsabilitats de la Presidéncia de Ia Comissió.
d) EIs mecanismes de relac¡ó amb els órgans de govem del Consorc¡, Consell Rector i Presidéncia, i amb

el Consell de Salut.
e) Els mecanismes per a integrar dins la Comissió, sl s'escau, altres entitats prestadores de servers

sanitaris, sociosanifans, de salut ptibl¡ca i socra/s, amb actuac¡ó al tenitori de referéncia del Consorci o
amb influéncia sobre el mateix.

f) Les fórmules i els quórums oportuns en les votacions per afticular les proposfes d'actuació.

CAPíTOL5
Recursos del Consorci
Aft¡cIe 24
Adscripció de recursos
24.1 Per al desenvolupament de les funcions que té encomanades, el Consorci podrá comptar amb el supoú dels

mitjans humans, físics i técnics dels servers del Depañament competent en matéia de salut o, en el seu cas,
dels del Departament competent en matéria de servels socla/s, com també dels del Seruei Catalá de la Salut
o de les entitats locals.

24.2 Les enfifafs consorcrades podran fer-se cánec, en el cas que slgrui necessan, d'aquelles despeses de
funcionament que es consideri oportú.

CAPíTOL6
Separació i dissolució
A¡ticle 25
Dissolució
El Govem Tenitorial de Salut del Baix Penedés es drsso/drá per acord dels membres que l'¡ntegren o per impossibilitat
legal o material de complir els seus ob.¡'ecfus, en e/s termes que preveu I'añ¡cle 17.5 d'aquests Esfafuts.
A¡ticle 26
Separació de /es enflfats consorciades
La separació del Consorci d'algun dels seus membres podrá realizar-se amb un preavls d'un any. El Depaftament
competent en matéia de salut, el Depaftament competent en matéria de servers socia/s, en el seu cas, ¡ e/s ens /ocals
consorciats adoptaran /es rnesures necessdn'es pe rqué no siguin perjudicats e/s ,nferessos generals als quals el
Consorci serueix.
Disposició Addicional
un,ca

La participació dels agents socials en l'órgan de govern del Consorci s'adaptará a la regulació general que faci la
Generalitat de Catalunya en aguesfes matéies.
D i spo sició T ra n sitóri a
Unica
En el term¡n¡ de s,:s mesos a partir de I'entrada en vigor d'aquesfs Esfafufs, el Consell Rector del Consorci haurá
d'aprovar un Codi de Bon Govem, al qual li será d'aplicació en tofs e/s seus árnbifs d'actuació.
Disoosició Final
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única
El Consell Rector del Conso¡ci es constítuird en el termini d'un mes compfat des de Ia publicació d'aquesfs Esfafuts en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

lntervencions:

Sr. Menéndez: es queixa i diu que I'equip de govern va amb retard.

Sra. Figueras: explica que es un conveni on s'han adherit tots els Municipis i que destaca
la interconnex¡ó entre Salut i Benestar Social.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.
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Annex 2:
GOVERN TERRITORIAL DE SALUT DEL BAIX PENEDES

PROPOSTA DE PONDERACIO DEVOTS

MUNlCIPIS POBLAGIO 70 ltUtsKE
TOTAL

2/3 POBLACIO I/3 PER ENS TOTAL VOTS

ALBINYANA 1753 2,040/o 2 3 5

L'ARBOQ 5.429 6,32% 6 3 I

BANYERES DELPENEDES 2.619 3,05% 3 3 6

CASTELLET I LA GORNAL 1.763 2,050/o 2 3 5

CUNIT 't0.243 11,920/o 1 1 3 1 4

BELLVEI 1.672 '1,950/o 2 3 5

LA BISBAL DEL PENEDES 2.649 3,08% 3 3 6

BONASTRE 436 0,5'lo/o 0 3 3

CALAFELL 18.737 21,80% 21 3 24

LLOREN9 DEL PENEDES 2.043 2,380/o 2 3 5

MASLLORENQ 504 0,59% 1 3 4

EL MONTMELL L084 't,26% 1 3 4

SANT JAUME DELS DOMENYS 2.072 2,410h 2 3 5

SANTA OLIVA 2.602 3,03% 3 3 6

EL VENDRELL 32.331 37,620/o 36 3 39

Consell Comarcal del Baix Penedés 0 0,00% 0 3 3

TOTAL POBLACIO BAIX
PENEDÉS

85.937 100,00% 96 48 14

Font: Dades població de referéncia CatSalut 2008. Registre centrals de persones assegurades.
En la proposta de ponderació de vot s'ha pres com a cr¡teri 1/3 f¡x per a cada ens i 213 del pes de la població.

La suma de tots els vots que s'hi representen equivalen al 50% del total del Consell Rector, I'altre 507o correspon
al CatSalut.
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9.- ApRovAR EL coupRoMÍs D'ExEcurAR LES oBREs D'AMpLtActó DE
L'EscoLA BRESSoL MUNrcrpAL EN cAS DE REBRE LA sueveNctó DEL
DEpARTAMENT D'EDUcncró pER cREAcló r co¡¡souoecró DE NovEs pLAcES
PER A INFANTS DE 0 A 3 ANYS cto7t32z.

Vista I'Ordre EDC123312006, de 28 d'abril, per la qual s'obre convocatória pública per a la
concessió de subvencions per a la creació i la consolidació de places per a infants de zero
a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal (DOGC 4633, de 15.5.2006).

Atés que I'Ajuntament de Banyeres del Penedés pretén garantir una oferta de places
adequada a la demanda existent, per tal d'evitar que cap nen es quedi sense escolariEar
en aquest primer cicle d'educació infantil en llar d'infants.

Atés que I'Ajuntament de Banyeres del Penedés, per acords de la Junta de govern local de
dates 5 de juliol de 2007 i 13 de desembre de 2007 , va sol'licitar subvenció al Departament
d'Educació per tal d'ampliar el número de places creades i consolidades, que actualment
és de 41.

Atés que I'ampliació que es proposa per part de I'equip de govern és de 41 places, a més
de les 41 places que actualment es troben consolidades, per tal d'arribar a oferta un total
de 82 places de cara al curs 2008-2009.

Víst l'escrit de la Dírecció General de Recursos del Sístema Educatiu, de data 13 de marg
de 2008, pel qual requereixen una série de documentació relativa a la nostra sol'licitud
d'ampliació de les places de la llar d'infants municipal.

Per tot aixó,

Es proposa al Ple de la corporació I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Assumir el compromís d'executar les obres d'ampliació de la llar d'infants
municipal en cas de que I'Ajuntament de Banyeres del Penedés resulti beneficiari de la
subvenció del Departament d'Educació de creació i consolidació de places per a infants de
zero a tres anys (convocatóriaEDCl233l2006).

SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General de Recursos del Sistema Educatiu
del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Intervencions:

Sra. Andés: espera que s'atorgui la subvenció i pregunta que es fará en cas contrari.

Sra. Figueras: explica que aquest acord es un requisit entre d'altres, el compromís és en
cas de rebre la subvenció. Explica que es van trobar amb 20 famílies sense plaga i per
aixó es va instal'lar una cargola i si es necessari posar-ne una altre, per no deixar famílies
sense plaga, així es fará.

Sr. Alcalde: declara que van trobar l6 famílies.

Sr. Santalla: pregunta si 16 o 20.
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Sr. Alcalde: declara que son 16.

Sra. Figueras: explica que a dit 20 perqué la cargola es va demanar per 20.

Sr. Santalla: expl¡ca que els treballadors de I'escola bressol van entrar en l'época del
anterior equip de govern.

Sr. Alcalde: pregunta si el personal pot estar content amb sous de "700 euros".

Sr. Menéndez: pregunta el número de nens per al proper curs.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

10.. APROVAR, SI S'ESCAU, MODIFICAR EL RÉGIM DE SESSIONS DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL c,08,'r36.

De conformitat amb I'article 37.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Régim Jurídic de les Entitats Locals,
el passat 16 de juny de 2007 es va procedir a constituir la nova Corporació.

Atenent a I'article 38.1 de el esmentat text legal, i exercint la potestat d'autoorganització
conferida per I'article 4.1. a) de la Llei 711985, reguladora de les bases de régim local, en
concordanga amb I'article 20.1. b) de la mateixa llei, el Ple municipalva aprovar en sessió
extraordinária de data28 de juny de 2007 la creació de la Junta de Govern Local, com a
órgan de govern col'legiat, integrat per I'alcalde, que actua com a President, i de tres
regidors de I'equip de govern, que actuen com a vocals.

D'acord amb I'article 46.1 Llei 7/1985, el ple municipal va acordar que la Junta de Govern
Local tingués periodicitat quinzenal, amb sessions els primers itercers dijous de cada mes
no festius, a les 18:30 h, que posteriorment va passar a tenir una periodicitat setmanal per
acord del Ple de 13 de marg de 2008.

Atés la voluntat de l'equip de govern de qué la Junta de Govern Local es reuneixi els
dimecres i no els dijous.

Es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent acord:

Út¡¡C.- Aprovar modificar el dia de celebració de la Junta de Govern Local que queda
fixada els dimecres de cada setmana a les 18:00h

No es realitzen intervencions per part del Srs/es regidors/es.

El Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6 vots a favor dels grups CIU i ICV i 5
abstencions delgrup PSC, queda aprovada la present proposta.

@
,/\

@
de Banyeres
(Tanagona)
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I1.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA RATIFICACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT
DE BANYERES DEL PENEDÉS 2OO8I2O11CC/08/028.

Atés que el Pla nacional de joventut de Catalunya, és una eina per a la població jove del
nostre país que permet afavorir els processos d'emancipació de les persones joves i
fomentar la seva participació en la construcció del seu prop¡ projecte de vida. El Pla és el
marc de referéncia per definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut.

Atesa I'ORDRE ASC/54/2008, de 13 de febrer, per la qual s'aproven les bases reguladores
per a la concessió de subvencions als projectes per a joves que els ajuntaments,
mancomunitats de municipis, consorcis constituits per ens locals i entitats municipals
descentralitzades elaborin en el marc del Pla nacional de joventut, els ens locals que optin
per sol'licitar subvenció per a projectes per a joves han d'elaborar un Pla Local de Joventut
de durada ivigéncia 200812011.

Per aquest motiu I'Ajuntament de Banyeres del Penedés ha elaborat el Pla Local de
Joventut de Banyeres del Penedés 2008/201 1.

Atés que la Junta de Govern Local en data 30 d'abril de 2008 va acordar aprovar el Pla
Local de Joventut 200812011, amb la expressa ratificació posterior de l'órgan Plenari.

Per tot aixó, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar ratificar el Pla Local de Joventut de Banyeres del Penedés 2008/2011
per impulsar polítiques integrals de joventut i assolir els objectius del Pla Nacional de
Joventut, aprovat per Junta de Govern Local de data 30 d'abril de 2008

SEGON.- Facultar a l'alcalde a signar els documents.

TERCER.- Notificar el present acord a la Secretaria de Joventut, Departament d'Acció
Social iCíutadania de la Generalitat de Catalunya.

Intervencions:

Sr. Suárez: sol'licita que s'expliquiel Pla Local de Joventut.

Sr. Alcalde: fa una explicació del contingut, objectius ifinalitats del Pla Localde Joventut.

Sr. Suárez: es lamenta que no s'hagi consultat amb el grup polític PSC a l'hora d'elaborar
el Pla.

Sr. Alcalde: declara que es veritat que no s'ha consultat, peró que I'elaboració I'ha portat a
terme I'equip técnic i el Consell Comarcal del Baix Penedés. Per a la propera vegada és
tindrá en compte. Manifesta que el dia de la inauguració del rocódrom no va assistir cap
regidor del PSC i que si es vol potenciar i recolzar a la joventut s'ha d'estar al seu costat.
Sr. Suárez: sol'licita que en les inauguracions es facin invitacions per als Regidors, doncs
s'assabenten de les inauguracions per els anuncis genérics que s'editen.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.
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12.. APROVAR, SI S'ESCAU, RATIFICAR LA RESOLUCIÓ DE L'ALCALDIA DE DATA
7 DE MAIG DE 2008, QUE APROVA LA INTERPOSEIÓ DE RECURS CONTENCIÓS
ADMINISTRATIU CONTRA LA RESOLUCIÓ DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE
COORDINACIÓ FINANCERA AMB LES ENTITATS LOCALS, DEL MINISTERI
D'ECONOMIA I HISENDA, PER LA NEGATIVA DE COMPENSAR LES QUOTES
BONIFICADES DE L'IBI, ANYS 2OO4 A 2007, NO PERCEBUDES PER AQUEST
AJUNTAMENT I NO ABONADES PER ACESA C/08/078.

En data 7 de maig de 2008, I'alcalde va adoptar la resolució núm. D/08/109, per la qual
s'aprova interposar recurs contenciós administratiu, conjuntament amb BASE-Gestió
d'lngressos, contra la Resolució de data 13 de marg de 2008, dictada per la Direcció
General de Coordinació Financera amb les Entitats Locals, del Ministeri d'Economia i
Hisenda, mitjangant la qual es denega la compensació sol.licitada per aquell Organisme a
favor d'aquest Ajuntament, corresponent a les quotes bonificades de l'lBl, anys 2004 a
20Q7, no percebudes per aquest Ajuntament i no abonades per ACESA, en relació a la
finca ocupada per I'autopista de peatge amb referéncia cadastral 000300100CF76H, la
qual es transcriu a continuació:

"Visto que se ha notificado a esfe Ayuntamiento Ia Resolución de fecha 13 de marzo de
2008, dictada por la Dirección General de Coordinación Financiera con las Entidades
Locales, del Ministerio de Economía y Hacienda, mediante Ia cual deniega la
compensación solicitada por BASE-Gestió dTngressos a favor de esfe Ayuntamiento,
correspondiente al importe de 238.684,57€, equivalente a /as cuoúas bonificadas del
lmpuesto sobre Bienes Inmuebles de los años 2004 a 2007, dejadas de percibir por el
Ayuntamiento y de abonar por Autopistas, Concesionaria Española, Sociedad Anónima
Unipersonal (en adelante ACESA), en el término municipal de EANyERES DEL
PENEDES, con relación a Ia finca ocupada por la autopista de peaje con referencia
catastral 000300100CF76H, así como de /os conespondientes intereses, y por las
cantidades dejadas de percibir por este Ayuntamiento, de dicha concesionaria, por todo el
tiempo que dure la bonificación fiscal de Ia concesión.

Dado que dicha petición de compensación fue efectuada por BASE-Gestió d'lngressos, de
acuerdo con las facultades de gestión y recaudación del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles
delegadas por este Ayuntamiento, en uso de /as cuales también había reconocido el
beneficio fiscal en la cuota del lmpuesto sobre Bienes lnmuebles -referido al inmueble
destinado a autopista de peaje-, cuyo importe constituye el objeto de la compensación.

Estando disconforme esfa Administración con la citada Resolución, resulta procedente
interponer, conjuntamente con BASE-Gestió d'lngressos, recurso contencioso-
administrativo contra la misma, así como efectuar la designación de abogado y procurador
que habrán de asumir la dirección técnica y representación de esta Administración,
respectivame nte, en el conespondie nte p rocedi mie nto.

Dado que debe interyonerse el recurso en el plazo legalmente establecido, es urgente
adoptar la conespondiente resolución de ejercicio de dicha acción judicial.

De acuerdo con el a¡t. 21.1.k) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de /as Bases de
Régimen Local y con el a¡t. 53.1.k) del Texto refundido de la Ley Municipal y de Régimen
Local de Catalunya, aprobado por el Decreto Legislativo 42003, de 28 de abril, el alcalde
ostenta la atribución del ejercicio de las acciones judiciales y administrativas y la defensa
del ayuntamiento en las materias de su competencia, incluso cuando las hubiere delegado
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en otro órgano, y, en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, en esfe
supuesfo dando cuenta al mismo en Ia primera sesión que celebre para su ratificación.

Por todo lo expuesto, y en uso de |as facultades gue me conf¡ere la vigente legislación, HE
RESUELTO:

PRIMERO.- lnterponer recurso contencioso-administrativo, conjuntamente con BASE-
Gestió d'lngressog contra la Resolución de fecha 13 de marzo de 2008, dictada por la
Dirccción Genenl de Coordinación Financiera con las Entidades Locales, del Ministerio de
Economía y Hacienda, mediante la cual deniega la compensación solicitada por dicho
Organismo a favor de esúe Ayuntamiento, conespondiente al importe de 238.684,57€,
equivalente a las cuotas bonificadas del lmpuesfo sobre Bienes lnmuebles de los años
2004 a 2007, dejadas de percibir por el Ayuntamiento y de abonar por ACESA, en el
término municipal de BANYERES DEt PENEDES, con relación a la finca ocupada por la
autopista de peaje con referencia catastral 000300100CF76H, así como de /os
conespondientes rnfereses, y por /as cantidades dejadas de percibir por esfe
Ayuntamiento, de dicha concesionaria, por todo el tiempo que durc la bonificación fiscal de
la concesión.

SEGUNDO.- Designar al letrado Sr. Enric Mas López y al procurador de los tribunales Sr.
Argimiro Vázquez Guillén para que se hagan cargo, respectivamente, de la dirección
técnica y representación de esfa Administración en el procedimiento de referencia,
otorgando el conespondiente poder para pleitos.

TERCERO.- Facultar al letrado Sr. Enric Mas López a fin de efectuar los trámites
necesanbs para diligenciar los impresos conespondientes a Ia tasa por el ejercicio de la
potestad jurisdiccional en los órdenes civil y contencioso-administrativo.

CUARTO.- Dar cuenta de la presente resolución al Pleno de la Corporación en la primera
sesón que celebre para su ratificación."

A la vista de I'exposat, es proposa al Ple de la Corporació I'adopcíó del següent ACORD:

Úru1C.- Ratificar la resolució de I'alcaldia de data 7 de maig de 2008, núm. D/08/109,
aprovant la interposició de recurs contenciós administratiu davant la Direcció General de
Coordinació Financera amb les Entitats Locals, del Ministeri d'Economia i Hisenda, per la
qual es denega la compensació sol.licitada a favor de I'Ajuntament corresponent a les
quotes bonificades de l'lBl, anys 2004 a 2007, a ACESA.

Intervencions:

Sra. Ribosa: explica el contingut de la reclamació, la voluntat de I'Ajuntament, juntament
amb d'altres afectats, de sol.licitar la compensació per les bonificacions de l'lBl generat per
I'ocupació de l'autopista AP-7.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

@
,/\q
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I3.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, IN¡CIAL DE LA MODIFICACIÓ DE CRÉDI 2/08 DEL
PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2008 H/o8/oss.

ANTECEDENTS

1. Per Providéncia d'alcaldia de data 6 de maig de 2008, s'inicia I'expedient per a
I'aprovació de la modificació de crédit mitjangant suplement de crédit i crédit extraordinari.

2. La regidora d'hisenda ha realitzat en data 16 de maig de 2008 proposta de suplement de
crédit i crédit extraordinari del pressupost 2008 per tal d'atendre les despeses que es
detallen a continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n'hi ha en el
pressupost ordinari actual, la qual s'ha de finangar mitjangant nous i majors ingressos i
baixes dels crédits de partides de despeses del pressupost vigent de la corporació, amb
subjecció a les disposicions vigents.

Despeses que cal finangar:
1/ Suplements de crédit:

2/ Crédits extraordinaris

12'tO 15101 (jratfircacrons per serveE extraorornans 950,4C
4630 15101 gratrrcacrons per servels eXIraoro Inans 616,4C

2220 15101 Gfatfrcacrons per servers eKraoro Inans r.334,0C

4650 14100 Altre personal 2.282,74

4630 20300 Lloguer maquinária, instal'lacions, ... 513,17

452221200 Edif¡cis ¡ altres construccions 1.650,0C

452221300 Maquinária, instal'lacions,... 600,0c
4650 21500 Reparacionsmanteniment mobiliari 600,0c
2220 21400 Reparacionsmanteniment elements de transport 22E,OC

4410 22109 Vlaterial de serveis 2.714,91

4650 22109 Material de serveis 120,0c

5110 22109 Mater¡al de serve¡s 150,0c
45'tO22300 fransports 2.296.0C

222022400 Primes d'assegurances 498,34

4221 22706 Estudis i treballs técn¡cs 469,2C

441 0 48900 3omunitat de Regants de Sa¡fores 2322,0C

@
,/\

@
de Banyeres
(Tanagona)

't21014100 \ltre personal 3.600.00 4.961,85 8.561,8!

3140 16000 Seguretat social 158.343.95 3.365,55 161 .709.5t

1210 34900 )espeses financeres 1.200,0c 2.O32.32 3.232,32
4521 62001 Vlillores equipaments esportius 3.000,0c 1 1 . 5 7 1 , 6 9 14.571.6S

4523 62005 locódrom 3.000,0c 8.000.0c 11.000,0c
4633 62304 Vlobiliari centre cfvic Priorat 8.000,0c 4.000.00 12.000.0c
1210 62600 iquipament per al proés de la informació 4.000,0c 1.500,00 5.500,0c

IOTAL SUPLEMENTS DE CREDIT 35.431,41
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1210 60003 Reforma interior edifici c/ Mestre Josep Güell, 69 (antiga casa del mestre) 65.278.87

432260004 Acond¡c¡onament zona aparcament CEIP Mare de Déu del Priorat 25.496.80

2220 62002 Equipament elements de transport 395,64

2220 62003 Equipament informátic 1.506,84

4520 62008 Se¡ents camp de futbol 15.374,01

4520 62009 Equipament de so 1.392,00

4630 62305 Estruciures tancament portes interiors Centre cívic 5.100,81

5110 62701 Urbanització accessos nucli de Sant Miquel 453,76

51 1 0 62703 Participació quotes Boscos parcel.la Av. Marta Mata 40C 9.590,30

TOTAL CREDITS EXTRAORDI NARIS 141 .934.1 S

Finangament que es proposa:

1) Nous ingressos:

2) Majors ingressos:

3) Baixes dels crédits de despeses:

ffi,I'll" ,, i''i$ffi
1210 12112 Retribucions complementáries funcionaris 68.253,89 6.1J9¿,ó t 62.161,52

1210 60001 Adquis¡ció habitatge "Cal Fontanilles" 341.476.00 149.660.73 191.815.27

IOTAL BAIXES CREDITS DE DESPESES 1 55.753.1 0

FONAMENTS DE DRET

1. La normativa jurídica está recollida fonamentalment a l'article 177 del Reial decret
legislatiu 2l2OO4, de 5 de marg, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 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 I'exercici següent i en el pressupost de la
corporació no hi hagi crédit, o sigu¡ insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la
incoació de l'expedient de concessió de crédit extraordinari o de suplement de crédit.

El finangament es pot realitzar a cárrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o
majors ingressos i mitjangant anul'lacions o baixes de crédits de despeses d'altres partides
no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduTbles
sense pertorbació del respectiu servei.
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3. Segons els articles 22.2.ei47 de la Llei 711985, de 2 de abril, reguladora de las bases
del régim local, I'aprovació de la modificació del pressupost es competéncia del Ple de
I'Ajuntament amb majoria simple.

Per tot aixó,

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

PRIMER.- Aprovar I'expedient de suplement de crédit i crédit extraordinari número 2/08,
que cal finangar mitjangant nous i majors ingressos i baixes de crédits de partides de
despeses.

SEGON.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies
hábils, mitjangant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Províncra. Si no es
presenten reclamacions, I'acord será ferm. En cas contrari, el Ple disposará deltermini
d'un mes, comptat des de la finalització del període d'exposició pública, per resoldre-les.

Intervencions:

Sr. Suárez: sol'licita que s'expliqui la modificació.

Sra. Ribosa: exposa que I'Ajuntament es una entitat viva que s'ha d'adequar a la realitat.
Es donen més serveis, com la persona que gestionará el local de joves o I'ajudant de
I'enginyer industrial. Es reformará la Casa del Mestre per emplagar-hi el jutjat de Pau, a
més hi ha despeses per condicionar el gimnás i la piscina.

Sr. Acosta: manifesta elvolum de despesa que está generant el gimnás i la piscina.

Sr. Suárez: exposa textualment:

" Modificació de credit desacreditada

Així podríem definir aquesta proposta de modificació del pressuposf 2008 que ens
presenten per a la nostra aprovació si s'escau.

Peró com hem d'aprovar la modificació d'un pressuposf del que vam manifestar al seu dia
que és incoherent i irreal, aquesta proposta de modificació ens toma a demostrar el
mateix.

La incoheréncia d'una forma de diri després fer per paft de CiU, sense entrar al detall no
entenem el ball de números que fa l'equip de Govem a I'hora de valorar la compra no feta
de "Cal Fontanilles".

Al desembre, abans del Ple la volien comprar o havien fet una consignació pressupostaria
de 540000 f i es venien una parce|la a/s boscos gue no podien vendre per un import de
186000.

A instancies del nostre grup, PSC-PM van donar-se de la seva enada i van haver de fer
aquesta consignació a la baixa en 186000 €, així doncs Ia consignació va quedar en
341000 pel pressupost del 2008.
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Ajuntament del Penedés

En poc de menys d'un dia van baixar el preu de compra d'una casa én un 30o/o.

Pero aquí no queda tot, en alguns medis de premsa hem pogut llegir que s'ha
"apalabrado" la compra per 240000 i en altres per uns 200000. No quadra, no quadra res.

La veritat Sra. Regidora Ia tenen desinformada, ara 5 mesos despds hem vist que no hiha
taxació de la vivenda com es va dir al Ple, sinó un informe pericialdel Sr. Cardo arquitecte
municipalfent una estimació i valoració de la propietat en 191800 €.

Import que ara quadra a la perfecció amb elque vosté proposa, així doncs no havia taxació
en el moment del ple con es va dir, la informació que s'ha donat a la premsa no és
coherent amb res del que proposen, i ara ens proposen una consignació per fer la compra
que fan quadrar amb I'informe pericial.

Pero, sempre hi ha peros... no han previst despeses de compra, ni iva, ni de notari, res de
res... Un altre vegada ens esfa proposant una incoherent modificació de crédit del
pressuposf pel 2008.

Han fet ballartant el números que ja es trepitgen el peus i no aniben a cap lloc.

Pero aquí no queda la inealitat d'aquesta modificació de pressupost, hem parlat d'on volen
treure el diners, diners que son de tots, peró com hem dit abans sempre hi ha peros... on
els volen gastafl

A tall d'exemple i per demostrar la incoheréncia, creiem gue vosfés saben que als boscos
hi ha més d'una parcel'la municipal que ha de participar en /es quotes urbanístiques i
només consignem com a despesa una, haurem d'esperar a la propera modificació per que
s'adonin.

Els hi demanen que retirin aquesta modificació fins que la puguin estudiar i fer una
proposta real i coherent amb la situació de despesa municipal".

Sr. Alcalde: Manifesta que ha de ser molt avorrit estar a la oposició perqué "no donen ni
una".

Sra. Ribosa: Explica que al fer la compra de Cal Fontanilles des de la Fundació Josep
Cañas, quedat els diners a disposició de I'Ajuntamet.
Sr. Inglada: Intervé per dir que, a més, per a la compra de Cal Fontanillas s'ha demanat
subvenció a la Diputació a través del PAM.

Sr. Ribosa: Exposa que la parcel'la de Boscos es per pagar les quotes urbanístiques de
les obres d'urbanització de Boscos.

Sr. Menéndez: es queixa doncs s'han rebaixat les inversions.

Sr. Alcalde: exposa que existeixen 3 informes técnics de taxació de Cal Fontanillas, un
d'ells, presentat a instáncia de la propietária, valorava la casa en 90.000.000 pts, i el del
técnic municipal Sr. Cardó que valora la casa en 249.000 euros. Exposa que la propietária
demanava el doble del que si li pagará, que Governació ha emés informe favorable a
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l 'adquisició i que la compra s'ha inclós en el Programa d'Actuació Municipal (PAM).

Sr. Suárez: exposa que no ex¡steix cap informe peric¡al, només una taxació del Sr. Cardó.
Planteja convocar Junta de Portaveus per tractar la compra de Cal Fontanillas.

Sr. Alcalde: a Boscos hi ha dos parcel'les, una d'equipaments i I'altre está en trámits per
l'alienació. Dona la paraula al Sr. Secretari per explicar els trámits de I'alienació de la
parcel'la de Boscos.

Sr. Secretari: Explica que la parcel'la entregada per el Sr. Ventosa en garantía de
I'execució de les obres d'urbanització, no es pot alienar fins que no es cancel.li la condició
resolutória que la grava, una vegada en declari el incompliment de les obres d'urbanització
per part del Sr. Ventosa, es procedirá a sol'licitar al Registre de la Propietat la cancel.lació
de la condició resolutória per acabar subhastant la parcel'la.

La Sra. Berdusan sol'licita un descans i el Sr. Alcalde, ho accepta i suspén la sessió durant
5 minuts.

Cinc minuts més tard es retorna la sessió.

Sr. Alcalde: manifesta que está orgullós que ara es paguin les hores extres i no
gratificacions, qüestiona si es correcte que un govern socialista pagués gratificacions.

Un cop discutida la present proposta, el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, i per 6
vots a favor dels grups CIU i ICV i 5 vots en contra del grup PSC, queda aprovada la
present proposta.

I4.. APROVACIó, SI S'ESCAU, INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DE LA ORDENEN9,A
MUNICIPAL DE POLICIA I BON GOVERN, OBJECTE DE LA MODIFICACIO:
DEROGACIÓ PARCIAL CIOAN4p..

Atés que l'art. 43, apartat 3) de la Ordenanga Municipal de Policia i Bon Govern, (BOP 269
de 22 de novembre de 2000) estableix que "Si el prcpietari o encanegat de l'animal, sense
al'legar justa causa, incomplís el requeriment anterior, l'Alcaldia ordenañ el comés ilo
sacrifici de l' animal".

Atés que l'aft. 44, apartat 6) estableix que "Una vegada transcorregut el termini de qué
disposa el propietari per reclamar l'animal sense que ho hagi fet i abonat /es despeses,
l'animal podrá ser entregat a qualsevol persona o entitat que vulgui adoptar-lo i es faci
responsable de mantenir-lo en bones condicions higiénic -sanitáries, d'alimentació, etc., o
bé podrá ser sacrificat".

Atés els principis de la Llei catalana 2212003 de 4 de juliol de protecció dels animals, que
estableix que la finalitat d'aquesta llei es aconseguir el máxim nivell de protecció i benestar
dels animals, afavorint una responsabilitat més elevada i una conducta més cívica de la
ciutadania en la defensa i preserva dels animals. S'estableix a més, que els animals son
éssers vius dotats de sensibilitat física y psíquica, així com de moviment voluntari, els
quals han de rebre el tracte que, atenent básicament a les seves necessitats etológiques,
procuri el seu benestar.
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Atesa la sensibilitat d'aquest equip de govern en la preserva de la vida animal.

Atés I'art. 49 de la Llei Reguladora de les Bases del Régim Local711985 de 2 de abril
regula el procediment d'elaboració de les disposicions de carácter reglamentari, i per tant,
aquesta es la mateixa via per la seva modificació - derogació.

Per tot aixó, es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació de l'ordenanga municipal de policia i bon
govern, en concret la derogació de "ilo sacrificí de l'animal" de I'art. 43, apartat 3) i la
derogació de "o bé podrá ser sacrificat" de l'arl. 44, apartat 6).

SEGON.- Obrir el trámit d'exposició pública amb la publicació al BOP i al taulell d'anuncis
d'aquesta Corporacíó per el termini de 30 dies.

TERCER.- Transcorregut el esmentat termini sense la presentació d'al'legacions
s'entendrá definitivament aprovada.

lntervencions:

Sr. Alcalde: exposa que s'han trobat amb aquesta atribució d'alcaldia, i que no pot ser.

Sr. Menéndez: Manifesta la necessitat de modificar tota la Ordenanga, doncs els temps
han evolucionat.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

I5.. APROVAR, SI S'ESCAU, LA DELEGACIÓ DE LES ACTUACIONS DE
DECLARACIÓ I LNUIDACIÓ DAVANT L'AGÉNCIA CATALANA DE L'AIGUA DE LES
QUOTES CORRESPONENTS AL CANON DE L'AIGUA A FAVOR DE LA DIPUTACIó
DE TARRAGONA H/08/077.

La Llei 711985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local, (en endavant
LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la competéncia d'assisténcia i
cooperació jurídica, económica i técnica als municipis. En el mateix sentit, I'article 4.1.d) de
la Llei 30/1992, de Régim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment
Administratiu Comú, de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix
que les Administracions Públiques prestaran, en l'ámbit propi, la cooperació i assisténcia
actives que altres Administracions poguessin sol'licitar per l'eficag exercici de les seves
competéncies.

En matéria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic que els hi
correspongui, I'article 7 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat
pel Reial decret legislatiu 212004, de 5 de marg, (en endavant TRLRHL), concreta aquesta
assisténcia disposant que, les entitats locals podran delegar en altres entitats locals, en
quin territori, estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
de tributs i defs restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix.
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La complexitat técnica que comporta I'exercici d'aquestes facultats i, al mateix temps, la
gran importáncia que un adequat exerc¡ci de les mateixes té de cara a la bona maxa de la
gestió económica d'aquest municipi, aconsella la utilització dels mecanismes de delegació
previstos en la legislació.

En data 15 de juny de 2004 es va signar el conveni regulador de la delegació de facultats
de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de
Tarragona, I'abast del qual es detallava en el corresponent acord de delegació.

A la vista de I'exposat, es proposa al Ple de I'Ajuntament I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s'indiquen, amb les
funcions que es detallen a l'annex 1 del present acord, la titularitat de les quals pertany a
aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que les podrá dur a terme a
través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte determini, segons I'abast i
condicions que s'estableixen al present acord, de conformitat amb l'establert pels articles
36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL:

1.- Delegació de les actuacions de declaració i liquidació davant l'Agéncia Catalana de

I'Aigua de les quotes corresponents al cánon de I'aigua.

SEGON.- Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, I'annex 1 del conveni
regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació
d'ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s'indiquen totes les delegacions
conferides, inclosa I'atorgada en aquest acord.

TERCER.- La durada per al qual s'acorda la present delegació s'estableix fins al 31 de
desembre de 2011, prorrogable per reconducció tácita, per períodes consecutius de quatre
anys, la qual es produirá, llevat que qualsevol d'ambdues administracions acordin deixar
sense efecte l'esmentada delegació, el que haurá de notificar-se amb una antelació
mínima de tres mesos.

QUART.- La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla el present
acord no implica cap compensació económica a favor de la Diputació de Tarragona.

CINQUÉ- Per a la realiEació i execució de les funcions delegades, la Diputació de
Tarragona s'atendrá a la normativa general aplicable, així com a la normativa interna
dictada per aquesta, en virtut de les seves própies facultats d'autoorganihacií, per a la
gestió dels serveis atribuils.

SISÉ.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que, per la seva
part, es procedeixi a I'acceptació de la delegació conferida.

SETÉ.- Facultar al Sr. Alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés per la
formalització d'aquells documents que siguin necessaris per a I'execució o
desenvolupament del present acord.
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Intervencions:

Sra. Ribosa: exposa I'objecte de la defegació.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

16.- APROVAR LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL LABORAL PER
A L'EXERCICI 2008 H/og/os7.

El Ple de la Corporació, en sess¡ó ordinária de data 18 de desembre de2OO7, va adoptar
I'acord d'aprovació inicial del pressupost general de l'exercici 2008, juntament amb la
plantilla de personal.

En data 29 de desembre de 2007, es va publicar al BOP de Tarragona número 299
I'aprovació d'aquest acord, el qual es va exposar al públic durant un termini de quinze dies,
per tal de qué es poguessin presentar les al'legacions que es consideressin oportunes.

Durant eltermini d'exposició pública, es va presentar una al'legació contra I'acord
d'aprovació provisional del pressupost 2008, la qual es va resoldre en sessió plenária de
data 9 de febrer de 2008, i es va aprovar definitivament el pressupost general 2008, amb
l'annex de personal com a document integrant de I'expedient.

Atés que han sorgit noves necessitats de personal derivades de l'establiment de nous
serveis i millora dels ja existents, que no admeten demora fins a I'exercici següent, es
requereix modificar la plantilla de personal laboral de carácter no permanent, per tal
d'incloure les places que es detallen a continuació:

uenom,nacto oel lloc
de treball

N"
Dlaces

Grup Titulació exigida Situació

Monitor local de joves
(temos oarcial)

1 c2 Graduat escolar, FP pimer grau
o eouivalent

Vacant, ocupada temporalment

Auxiliar enginyeria
ftemDs Darciall

1 c1 Baüillerat, FP de segon grau o
eouivalent

Vacant, ocupada temporalment

Vist I'article 283 del Reíal Decret Legíslatiu 212003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
Refós de la Llei municipal i de régim local de Catalunya, I'article 22.2 i) i 90 de la Llei
711985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de régim local i I'article 27 del Decret
21411990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

Es proposa al Ple de la corporació I'adopció dels següents ACORDS:

PRIMER.- Modificar la plantilla de personal laboral de carácter no permanent, amb la
inclusió de dues noves places, en els termes detallats alquadre antecedent.

SEGON.- Publicar I'abast de la modificació al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i
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al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, en compliment del que disposa I'article 28.2
de|21411990, de 30 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament del personal al servei de les
entitats locals.

lntervencions:

Sr. Alcalde: Explica la incorporació de dos persones, una per la gestió del local de joves i
I'altre per auxiliar a l'enginyer industrial, Sr. Raimón Aragonés.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

17.. APROVAR, SI S'ESCAU, L'AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT AMB
ACTIVITAT PRIVADA, SOL.LICITADA PER FUNCIONARI DE L'AJUNTAMENT DE
BANYERES DEL PENEDES croert¿2.

Vista la sol'licitud de data 23 de maig efectuada per el Sr. Joan Manel Ferrera lzquierdo,
funcionari de I'Administració local amb habilitació de carácter estatal pertanyent a la
subescala de secretaria intervenció en servei actiu en aquest Ajuntament, per mitjá de la
qual sol'licita I'autorització de compatibilitat per a I'exercici d'una segona activitat privada
consistent la gestió del servei d'autotaxi fora del terme municipal de Banyeres del
Penedés.

Atés que aquesta petició no es troba dins dels supósits d'incompatibilitat no autoritzable de
l'arl 12 de la Llei d'incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques
53/84 de 26 de desembre i 330 del Decret 21411990 de 30 de juliol pel qual s'aprova el
reglament del personal al servei de les entitats locals.

Atés que l'art 14 de la llei 53/84 estableix que "El ejercicio de actividades profesionales,
laborales, mercantiles o industriales fuera de las Administraciones Públicas requerirá el
previo reconocimiento de compatibilidad", en el parágraf segon estableix que l'órgan
competent es el Ple. El parágraf tercer estableix que 'Los reconocimientos de
compatibilidad no podrán modificar la jomada de trabajo y horario del interesado y
quedaran automáticamente sin efecto en caso de cambio de puesto en el sector público"

Per tot aixó es proposa al Ple I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Autoritzar al Sr. Joan Manel Ferrera lzquierdo la compatibilitat de I'activitat
privada consistent en la gestió del servei d'autotaxi fora del terme municipal de Banyeres
del Penedés y fora de la jornada de treball assignada en aquest ajuntament, com a
funcionari de I'Administració Local amb habilitació de carácter estatal, subescala
secretaria-intervenció

SEGON.- Aquesta autorització restará sense efecte en els supósits següents:

- si I'activitat privada impedís o menyscabés l'estricte compliment dels deures o
en comprometés la seva imparcialitat o independéncia,
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- si l'activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona
conegui per raó del cárrec,

- si la dedicació horária de I'activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

TERGER.- Notificar aquest acord al Sr. Joan Manel Ferrera lzquierdo.

No es realitzen intervencions per part del Srs/es regidors/es.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

I8.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER SOL.LICITAR AL MINISTERI DE
FOMENT I A AUCAT MESURES DE PROTECCIO SONORA AL PAS DE LA AP-7 PEL
TERME MUNICIPAL DE BANYERES DEL PENEDÉS cIoaIIsI.

Vista la petició del grup PSC a Banyeres del Penedés relatiu a incloure una moció al
proper Ple (RE 1872 de 24 d'abril de 2008) i vista les facultats d'alcaldia per establir I'ordre
deldia de les sessions de Plens, s'inclou la present moció:

Atés que I'autopista AP7 cada dia suporta més tráfic de vehicles al seu pas per Banyeres
del Penedés.

Atés que actualment estan amb les obres d'ampliació de la mateixa mitjangant un tercer
carril que s'inicia ifinalitza en elterme de Banyeres del Penedés.

Atés que la proximitat als postres nuclis urbans és mes evident amb aquestes obres.

Atés que les circulacions afecten, per la proximitat als nostres nuclis, generant molésties
pel soroll que emeten els vehicles i d'una manera molt especial a :

1. La urbanització Casa Roja
2. Les Masies de Sant Miquel
3. El Priorat de Banyeres
4. Saifores

Atés que no existeixen mitjans físics que permetin atenuar les emissions acústiques
generades per I'autopista al seu pas pel nostre municipi.

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar transmetre al Ministeri de Foment i a la concessionária d'autopistes
Aucat la situació plantejada per les molésties, que cada dia son mes accentuades.

SEGON.- Aprovar demanar al Ministeri de Foment i a la concessionária d'autopistes Aucat
la instal'lació de proteccions acústiques passives que atenuln les emissions registrades en
els trams de I'AP7 lindants amb els nuclis del municipi de Banyeres del Penedés.
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lntervencions:

Sr. Menéndez: Expl¡ca l'objecte de la moció.

Sra. Figueras: Manifesta que el programa electoral de CiU ja contenia aquesta idea de
mínbar el impacte de I'autopista AP-7 i que está contenta de que se I'hagin llegit.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

19.- APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIO DE SUPORT A LA CANDIDATURA
DELS CASTELLS COM A PATRIMONICULTURAL I IMMATERIAL DE LA HUMANITAT,
DE LA UNESCO ctoot126.

Vista la petició del grup CiU a Banyeres del Penedés relatiu a incloure una moció al proper
Ple (RE 2051 de 7 de maig de 2008) i vista les facultats d'alcaldia per establir I'ordre del
dia de les sessions de Plens, s'inclou la present moció:

Atés que la coordinadora de colles castelleres de Catalunya, está impulsat una candidatura
per tal que els Castells siguin reconeguts com a patrimoni cultural i immaterial de la
humanitat de la UNESCO.

Atés que els castells s'han convertit en una de les expressions més brillants de la cultura
popular i tradicional a Catalunya. Van comengar a adquirir protagonisme al segle XVlll, en
els balls populars de cercavila de les moixigangues o ball de valencians. La primera
documentació que prova I'existéncia de colles castelleres és del 1805; actualment hi ha
una seixantena d'agrupacions o colles en actiu escampades arreu del país, la qual cosa és
un bon indicador de la pervivéncia de la tradició i de la vitalitat del fet casteller.

La tradició de bastir construccions humanes és una realitat viva i dinámica en l'ámbit
territorial que li és propi. Els castells han esdevingut un fenomen singular en l'ámbit
mundial, un referent simbólic de la cultura catalana al món, sólidament arrelat a la societat,
culturalment transcendent i, alhora, un fenomen plástic d'una gran bellesa que transmet
emoció.

Peró I'auténtica virtut dels castells -més enllá de l'atractiu i el valor intrínsec que tenen
com a construccions humanes-, el que els ha fet perdurar en el temps, és la capacitat
d'integració social: permeten que les persones que hi participen ( siguin homes o dones, i
independentment del seu origen social i geográfic i de la seva edat) posin el seu esforg
individual per sobre de les diferéncies i de manera desinteressada per a assolir
solidáriament un objectiu comú, compartit i col'lectiu.

Atés que aquests valors universals són elveritable patrimoni dels castells, que, oberts com
estan a tothom, volen compartir amb la resta de la humanitat.

Atés que el Parlament de Catalunya, amb el suport de totes les forces representades, va
donar suport a aquesta iniciativa mitjangant declaració institucional llegida al Ple parlament
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el dia 17 d'abril d'aquest any.

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar donar suport a la candidatura per a la inscripció dels castells a la llista
representativa del patrimoni cultural i immaterialde la humanitat, de la UNESCO.

SEGON.- Notificar el present acord a la delegació de la UNESCO a Catalunya i a la
Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

No es realitzen intervencions per part del Srs/es regidors/es.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

20.. APROVACIÓ, SI S'ESCAU, DE LA MOCIÓ PER DONAR SUPORT AL
CORRELLENGUA 2OO8 COM A INSTRUMENT REIVINDIGATIU DE LA SOCIETAT A
FAVOR DE LA PLENA NORMALITZACIO DE L'ÚS SOCIAL DE LLENGUA ARREU
DELS TERRITORIS DE PARLA CATALANA IA FAVOR DE LA SEVA UNITAT CIO8I123.

Atesa la petició de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua Catalana (RE 1925 de
28 d'abril de 2008) referent a la inclusió d'una moció plenária i atesa les facultats d'alcaldia
per establir l'orde del dia de les sessions plenáries, s'inclou la present moció:

Atés que l'ús socialdel catalá segueix disminuint any rere any arreu dels Paisos Catalans.
Per aquest motiu, des de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL)
volem donar un nou impuls a la normalilzació de la nostra llengua per mítra de la dotzena
edició del Correllengua. Una tasca que requereix de I'esforg de tothom. Només d'aquesta
manera podrem garantir que el catalá sigui una llengua viva i amb futur en un món cada
cop més globalitzat.

Atesa la marginació que rep el catalá per part de les institucions estatals i comunitáries.

Atesa la necessitat d'assolir la plena normalitat del catalá arreu del territori, convertint-la
en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en I'element d'integració de les
persones nouvingudes.

Atesa la consolidació que després de deu anys está assolint la iniciativa cívica del
Correllengua grácies al suport d'ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat
civilen general.

Atesa la voluntat de la Coordinadora d'Associacions per la Llengua catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots els
municipis i comarques de parla catalana.

Atés el comprimís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest municipi.
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Atés que estem a favor de promocionar i potenciar l'ús de la llengua catalana, llengua que
ha estat perseguida de forma ferotge per una dictadura, de la qual cosa no s'ha recuperat.
Tanmateix en cap cas excloem a la llengua castellana i molt menys a tots els catalans que
fan ús de ella altenir-la com a llengua materna.

Per tot aixó, es proposa al Ple, I'adopció dels següents acords:

PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2008 com a instrument reivindicatiu de la societat
a favor de la plena normalització de l'ús social de la llengua arreu dels territoris de parla
catalana i a favor de la seva unitat.

SEGON.- Donar suport a la necessitat d'un nou marc legislatiu per a la nostra llengua, que
es concreti amb una nova llei Política lingüística.

TERCER.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l'ajuda necessária pel bon desenvolupament de
les activitats programades.

QUART.- Fer pública aquesta iniciativa i entendre-la a tots els ámbits que siguin propis
d'aquesta corporació.

CINQUÉ.- Fer una aportació económica general per a l'organització dels actes i el bon
funcionament del Correllengua 2008, que es determinará en Junta de Govern Local.

SISÉ.- Notificar el present acord a la Coordinadora d'Associacions per la Llengua
Catalana.

Intervencions:

Sr. Alcalde: exposa que I'equip de govern está a favor de donar recolzament a aquesta
iniciativa, peró, han volgut incloure un parágraf que el Sr. Alcalde passa a lleguir i que
conté el següent tenor literal: Afés que estem a favor de promocionar i potenciar l'ús de la
llengua catalana, llengua que ha esfaf perseguida de forma ferotge per una dictadura, de la
qual cosa no s'ha recuperat. Tanmateix en cap cas excloem a la llengua castellana i molt
menys a fofs els catalans que fan ús de ella al tenir-la com a llengua matema.

Acte seguit el Sr. Alcalde proposa que es passi a votació, quedant la mateixa aprovada per
unanimitat.

21.- DESPATX D'OFtCl.

Es donen compte a l'órgan plenari les següents actes de Junta de Govern Local:

. 7 de febrer de 2008.

. 21de febrer de 2008.

. 6 de marg de 2008.

. 18 de marg de 2008.

. 27 de marg de 2008.

. 3 d'abri lde 2008.
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.  10 d 'abr i lde 2008.

.  17 d 'abr i lde 2008

22.. PRECS I PREGUNTES.

22.1- Sr: Menéndez: pregunta si el Sr. Alcalde va ser, a I'hora que ja era Alcalde,
president de I'associació de veTns de Boscos.
Sr. Alcalde: respon que sí, peró que a la primera reunió de l'associació va renunciar al
cárrec de president de I'associació.

22.2- Sr. Menéndez: exposa que en les actes de Junta de Govern Local no figuren les
obres sol'licitades al PAM.

22.3- Sr. Menéndez: Pregunta en relació a la vivenda que s'ha construit davant del
Museu Josep Cañas i la plaga que es contemplava allá.
Sr. Inglada: contesta que la casa es legal amb la normativa actual, doncs la plaga és
preveia en el POUM, peró aquest es va retirar.

22.4- S¡. Menéndez: pregunta el perqué ara es vol posar en marxa la rádio si fa un any és
va clausurar.
Sr. Alcalde: respon que es va tancar per que costava 10.000 euros I'any.

Acte seguit la Sra. Núria Figueras fa entrega als Srs/es regidors/es de documents
administratius, facilitats per la Direcció General de Comunicació i Serveis de Difusió
Audiovisuals del Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de
Catalunya on figura informe de la "Dirección General de Radiodifusión y Televisión del
Ministerio de Ciencia i Tecnología" on s'especifica que la instal'lació corresponent té la
consideració de instal'lació no autoritzada per a funcionar.

El Sr. Alcalde insta al Sr. Secretari a intervenir per explicar la situació de radio Banyeres.

El Sr. Secretari intervé per explicar, que a rel de la possible reactivació de radio Banyeres i
davant la impossibilitat de trobar I'expedient administratiu, va sol'licitar a la Direcció
General de Comunicació i Serveis de Difusió Audiovisuals del Departament de Cultura i
Mitjans de Comunicacíó de la Generalitat de Catalunya i a la "Dirección General de
Radiodifusión y Televisión del Ministerio de Ciencia i Tecnología" com a Adminístracions
competents per l'atorgament de llicéncies radioeléctriques, que lliuressin cópia de
I'autorització administrativa d'utilització radioeléctrica, autorització, que segons aquets
organismes no va se concedida per la no esmena de unes deficiéncies técniques, fent-me
arribar per fax la documentació que obrava en ambdós organismes.

Sr. Menéndez: exposa que la radio está en funcionament.
Sr. Alcalde: exposa que la radio no está en funcionament, encara que es vol reactivar,
conjuntament amb Santa Oliva.
Sr. Suárez: pregunta qué es vol fer amb la radio.
Sr. Inglada: respon que reactivar-la.
Sr. Suárez: qüestiona com pot ser que la radio fos il.legal quan s'han estat atorgant
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subvencions.

22.5- Sr. Menéndez: pregunta perqué als regidors es va entregar un pin de plata, mentre a
l'Alcalde i a la Tinet d'Alcaldessa el tenen d'or, es queixa d'aquesta diferenciació.

22.6- Sr: Menéndez: exposa que l'Ajuntament va estimar l'al'legació sobre el projecte
d'urbanització de la perllongació de l'avinguda Marta Mata, peró que la Sra. Bofill encara
figura com a propietária de la finca que llinda amb I'avinguda Marta Mata, després de
haver-ne signat un conveni de cessió.

22.7- Sr. Menéndez: pregunta quan s'entregaran les vivendes de protecció oficial del
Sector Camí de I'Arbog.

22.8- Sr. Menéndez: Pregunta que es faran amb les parcel'les que I'INCASOL venia a
l'Ajuntament de Banyeres del Penedés per fer 80 habitatges.

22.9- Sr. Menéndez: Pregunta que s'está fent amb un perillós cable d'electricitat que porta
7 mesos alazona on está la xurreria.

22.10- Sr. Menéndez: Pregunta sis'han recuperat les obres del Sr. Cañas.

22.1'l- Sr. Menéndez: Pregunta perqué I'Ajuntament ha deixat de ser solidari, l'últim any
ha succeit moltes calamitats al món i no han vist a cap acta cap aportació a les víctimes.

A excepció de la pregunta 22.1,22.3 4 22.4,les demés no van ser contestades.

Sr. Alcalde: exposa I'existéncia d'una construcció sense llicéncia i en sól no urbanitzable,
mentre la Sra. Figueras fa entrega de informe técnic sobre aquest fet.
Sr. Santalla: pregunta al grup CiU perqué no van actuar en el seu moment, si coneixien
d'aquest fet.
Sr. Alcalde: per acabar, exposa la sol'licitud del Sr. Menéndez de no deixar perdre el
domini Banyeres.org així com la resposta formulada per el técnic informátic de
l'Ajuntament de Banyeres del Penedés.
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@
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Sense mes temes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió essent les 22:35 hores, donant
fe de tot alló, jo el Secretari que certifico.

Banyeres del Penedés, 29 de maig de 2008.

Josep Maria Abril i Palacios
Alcalde de I'Ajuntament de Banyeres del Penedés
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Joan Manel Ferrera
Secretari
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