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AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA, PER RAÓ D’URGÈNCI A, DE 
L’AJUNTAMENT EN PLE DE BANYERES DEL PENEDÈS, CELEBR ADA EN 
PRIMERA CONVOCATÒRIA, EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015 . 
 
SRS. ASSISTENTS: 
 
ALCALDESSA: 
Sra. Anna Ordóñez Rivero 
 
TINENTS D’ALCALDE: 
Sr. Amadeu Benach i Miguel 
Sr. Joan Roig Sòria 
 
REGIDORS: 
Sra. Ida Pilar Josefa Berdusan Farré 
Sr. Jordi Guasch Bea 
Sra. Joana Josepa Fernández Coll 
Sra. Maria Ángeles Sainz López 
 
SR. SECRETARI: 
Josep Guinovart Mallafrè 

 
ABSENTS: 
Que han excusat l’absència: 
Sr. Lluís Inglada Jané 
Sra. Montserrat Rebollo i Marcas 
Sr. Manuel López Blanco 
Sra. Núria Figueras Tuset 

 
 
 

A la Sala de Plens de la Casa 
Consistorial de la Vila de Banyeres del 
Penedès, essent les 19.00 hores del dia 
29 de setembre de  2015, es reuneix 
l’Ajuntament en Ple, sota la Presidència 
de l’Alcaldessa, Sra. Anna Ordóñez 
Rivero, amb l’assistència del Sr. 
secretari–interventor Josep Guinovart i 
Mallafrè i demés membres anotats al 
marge, a l’objecte de celebrar la sessió 
extraordinària, per raó d’urgència, que 
ha estat convocada per al dia d’avui en 
legal forma, amb distribució de l’Ordre 
del Dia dels assumptes a tractar, així 
com còpia de l’acta de la sessió anterior i 
altre documentació dels temes a tractar. 

No assisteix a la sessió, hi ha 
excusat la seva assistència el tinent 
d’alcalde Sr. Lluís Inglada Jané i la 
regidora Sra.  Núria Figueras Tuset. 

Constituint els reunits nombre 
suficient dels membres de dret que 
integren el Plenari, per celebrar la sessió, 
en primera convocatòria, la Sra. 
Presidenta la declara oberta, passant-se a 
tractar els següents assumptes inclosos a 
la següent 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1. Aprovació, si s’escau, de la urgència de la Sessió. 
2. Aprovació, si s’escau, de les al· legacions a l’expedient d’alteració parcial dels termes 

municipals de Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès, en la zona del Forn d’Obra i del 
Priorat de Banyeres – Exp. C/14$142. 

 
 
1./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 

Pel Sr. Secretari s’informa que la urgència està motivada perquè se’ns acaba 
demà el termini d’una pròrroga que ens varen donar per poder presentar al·legacions a 
l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals de Llorenç del Penedès i 
Banyeres del Penedès, a la zona del Forn d’Obra i del Priorat de Banyeres. 

 
Sotmesa a votació la urgència, el Sr. Guasch manifesta que ells consideren que 

la inclusió d’aquest punt a l’ordre del dia no justifica la urgència d’aquesta sessió i 



 

SESSIÓ PLENÀRIA 11/15 – EXTRAORDINÀRIA, PER RAÓ D’URGÈNCIA,  CELEBRADA EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015 - Pàg. 2/8 

AJUNTAMENT 
DE 
BANYERES DEL PENEDÈS 

opinem així perquè tots els grups municipals que formen el govern actual eren 
coneixedors d’aquest expedient, que en el mandat anterior va tramitar l’alteració parcial 
dels termes municipals entre Banyeres i Llorenç. Per tant, precisament, pel fet de ser-ne 
coneixedors i pel fet de portar mes de tres mesos en el govern, creiem que han tingut 
temps més que suficient, per poder haver ser inclòs en qualsevol altre dels plens 
anteriors. 

Considerem que no procedeix la urgència, i tot i així no votem en contra, sinó 
que ens abstindrem. 

 
Sotmesa a votació la urgència, amb el vot a favor de la Sra. Ordóñez, Sr. 

Benach, Sr. Roig, Sra. Berdusan i de la Sra. Sainz i l’abstenció del Sr. Guasch i la Sra. 
Fernández, s’aprova la urgència. 
 
 
2./ APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE LES AL·LEGACIONS A L’ EXPEDIENT 

D’ALTERACIÓ PARCIAL DELS TERMES MUNICIPALS DE LLORE NÇ 
DEL PENEDÈS I BANYERES DEL PENEDÈS, EN LA ZONA DEL FORN 
D’OBRA I DEL PRIORAT DE BANYERES – EXP. C/14$142. 

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

28 de setembre, relativa a l’aprovació, si s’escau, de les al·legacions a l’expedient 
d’alteració dels termes municipals de Llorenç del Penedès i de Banyeres del Penedès, en 
la zona del Forn d’Obra i del Priorat de Banyeres, que és del tenor literal següent: 
 

 “Proposta d’alcaldia  
 

APROVAR, SI S’ESCAU, AL·LEGACIONS A L’EXPEDIENT D’A LTERACIÓ PARCIAL DELS 
TERMES MUNICIPALS DE LLORENÇ DEL PENEDÈS I DE BANYE RES DEL PENEDÈS, EN 
LA ZONA DEL FORN D’OBRA I DEL PRIORAT DE BANYERES.-  C/14/142  
 
Vist l’escrit del Departament De Governació i Relacions Institucionals de data 26 de juny de 
2015, registre d’entrada núm. 2326, de data 1 de juliol, comunicant-nos en relació a la 
Resolució GAP/1378/2006, de 2 de maig, per la qual es va iniciar d’ofici l’expedient d’alteració 
parcial dels termes municipals de Llorenç del Penedès i de Banyeres del Penedès en la zona 
del forn d’Obra i del Priorat de Banyeres del Penedès, que finalitzat el tràmit d’informació 
pública al que es va sotmetre l’expedient, d’acord amb el que estableix l’article 14.2 del Decret 
244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya, 
l’expedient s’ha de sotmetre a informe dels ens locals afectats i que no l’han promogut; 
atorgant-nos un termini de dos mesos per a l’emissió de dit informe.  
 
Atès que l’equip de govern actual, resultant de les eleccions celebrades el proppassat dia 24 de 
maig, no va participar en la negociació de l’alteració parcial del terme municipal i que el termini 
per a l’emissió de l’informe establert a l’article 14.2 del Decret 244/2007, finalitzava el dia 1 de 
setembre, i que en mig es trobava el mes d’agost, pràcticament inhàbil a l’administració per les 
vacances del personal, amb data 24 d’agost, es va demanar una pròrroga a la Direcció General 
d'Administració Local per a poder emetre l’informe, així com una visita per a poder valorar 
l’expedient, la qual ens va ser atorgada pel proppassat dia 16 de setembre, així com la pròrroga 
per a emetre l’informe fins el proper dia 30 de setembre.  
 
Atès que examinat l’expedient de l’alteració del terme municipal s’han observat possibles 
mancances que afecten a ambdós municipis, pel que es fa necessari formular els 
suggeriments, propostes, observacions i/o al·legacions, vessant-se amb els següents  
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ANTECEDENTS:  
 
Els sectors del Forn d’Obra i sector de la Urbanització el Priorat son compartits per ambdós 
termes municipals, cosa que ha provocat incidències i problemes al llarg del temps.  
 
L’any 1983 per acords dels dos Ajuntament, en el Plens del 10-2-83 el de Banyeres i del 17-12-
82 el de Llorenç es va signar un conveni pel qual l’Ajuntament de Llorenç es comprometia a 
donar els serveis al Sector de Forn d’Obra.  
 
Posteriorment es va realitzar la urbanització del Sector del Priorat, per la Junta de 
Compensació del dit sector, i a la finalització de les obres cada Ajuntament va rebre els serveis 
existents en el seu terme i pels comuns es va arribar a un acord de finançament.  
 
Degut a les diferències i anomalies detectades, en els dos sectors i atès que no va ésser 
possible arribar a un acord entre ambdós municipis, mitjançant un expedient de delimitació 
incoat per la Direcció General d'Administració Local, que va acabar amb la Resolució 
GAP/2516/2006, de 18 de Juliol, del Conseller de Governació i Administracions Públiques, es 
va aprovar la delimitació entre els dos termes municipals, ( DOGC 4686 del 28-7-2006).  
 
Aquesta delimitació va comportar que finques que estaven al terme de Banyeres passessin a 
Llorenç i a l’inrevés i que d’altres quedessin partides entre els dos termes, situacions que han 
comportat problemes tant pels veïns com pels dos Ajuntament i que es pretenen solucionar.  
 
En el transcurs de la tramitació de l’expedient de delimitació, en data 2 de Maig de 2006, 
(DOGC 4631 del 11-5-2006) el Conseller de Governació va dictar una Resolució per la qual va 
resoldre: “iniciar d’ofici l’expedient d’alteració parcial dels termes Municipals de Llorenç del 
Penedès i Banyeres del Penedès, i encarregar la instrucció a la Direcció General 
d’Administració Local d’aquest Departament, amb la finalitat de corregir les disfuncionalitats 
observades en l’expedient de delimitació.  
 
En aquest repetit expedient de delimitació, la Comissió Jurídica Assessora va emetre Dictamen, 
de data 18 de Maig de 2006, en el qual, al seu apartat IV, recolza la iniciativa del Conseller de 
Governació d’iniciar d’ofici l’expedient d’alteració parcial dels Termes Municipals de Llorenç del 
Penedès i de Banyeres del Penedès, ateses les disfuncionalitats constatades.  
 
Als efectes d’instruir l’anterior expedient d’alteració parcial d’ambdós Municipis, la Direcció 
General d’Administració local va demanar, mitjançant resolució de 19 de Desembre de 2006, 
tota la documentació que disposessin els dos Municipis de la zona objecte de l’expedient (Forn 
d’Obra i Priorat).  
 
No havent-se tramés tota la documentació sol·licitada, es va aturar la tramitació de l’expedient.  
La proposta d’alteració del límit entre els termes esmentats presentada deriva de les 
disfuncionalitats existents entre els dos termes i que van quedar perfectament definides en la 
Resolució GAP/2516/2006, de 18 de Juliol, del Conseller de Governació i Administracions 
Públiques, que va aprovar la delimitació entre les dos termes municipals ( DOGC 4686 del 28-
7-2006).  
 
Aquesta delimitació, va provocar que finques que estaven al terme de Banyeres passessin a 
Llorenç i a l’inrevés i que d’altres quedessin partides entre els dos termes, situacions que han 
comportat problemes tant pels veïns com pels dos Ajuntament, a banda dels problemes de 
serveis, ja que el Forn d’Obra rebi la totalitat del subministrament dels diferents serveis 
municipals (aigua, llum, enllumenat públic, ...) per part del municipi de Llorenç i que pertanyin al 
de Banyeres.  
 
Per tant, i per tot l’anterior, en la proposta objecte sotmesa a informe per part dels ens locals 
afectats que no l’han promogut ambdós municipis, tenen com objectiu proporcionar els serveis 
a les finques situades dins del seu terme municipal i ajustar al màxim possible la delimitació del 
terme pels eixos de camins i vialitat pública, i pels límits de propietat. 
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Davant d’aquesta situació, ambdós consistoris van estar d’acord en concretar una alteració de 
la delimitació d’ambdós termes municipals que encaixés amb els planejaments municipals i fos 
coherent amb les línies dels serveis de subministrament d’ambdós termes municipals afectant 
el mínim de sòl possible.  
 
Aquesta modificació afecta el conjunt de la línia de terme entre els municipis de Llorenç del 
Penedès i de Banyeres del Penedès, des de la fita comuna amb els termes F1:X380109 i 
Y:4571375 fins la fita comuna amb els termes F8:X:376776 i Y:4570419, i representa permuta 
de superfície, de manera que 6.57 ha (65.739,59m2) passen de Llorenç del Penedès a 
Banyeres del Penedès i 6.57 ha (65.826,15m2) passen de Banyeres del Penedès a Llorenç del 
Penedès. Això representa una disminució del 0.000713% en la superfície del terme municipal 
de Banyeres del Penedès i un increment de 0.00186% del terme municipal de Llorenç del 
Penedès.  
 
Aquesta modificació distribueix les finques de manera que no hi ha cap finca urbana dividida 
entre els dos termes i no s’adapten tots els serveis als termes municipals corresponents.  
Els criteris que es van utilitzar per la nova delimitació, van estar, bàsicament, l’alteració de la 
mínima superfície possible, buscar la igualtat entre les superfícies que canvien de terme i traçar 
la línia entre termes aprofitant els vials, camins, propietats senceres, etc...  
 
CONSIDERACIONS I/O AL·LEGACIONS:  
 
Tenint en compte els antecedents esmentats, l’equip de govern actual, que com s’ha esmentat 
no va participar en la negociació de l’alteració parcial del terme municipal, amb el que 
consideren que la nova delimitació no soluciona alguns dels problemes que va generar la 
delimitació de la Resolució GAP/2516/2006, de 18 de Juliol, del Conseller de Governació i 
Administracions Públiques i que es pot millorar en els següents aspectes:  
 
Primer.- Tant en la delimitació de la resolució GAP/2516/2006 com en la proposada no 
solucionen el problema de la ubicació de l’Estació depuradora d'aigües residuals de Llorenç, 
actualment situada en el terme municipal de Banyeres, així com, en la proposta que es valora, 
malgrat que serveix a Llorenç.  
 
Segon.- Tant en la delimitació de la resolució GAP/2516/2006 com en la proposada no 
solucionen el problema social que genera la divisió del Priorat en dos termes, en quant que els 
equipaments i zones verdes estan situats en terme de Banyeres i en canvi en fan ús tant els de 
Llorenç com els de Banyeres, així com, que tota la xarxa de clavegueram del Priorat que 
pertany a Llorenç aboca les aigües residuals a la xarxa del Priorat que pertany a Banyeres, 
sent serveis proporcionats i mantinguts per Banyeres.  
 
Tot això, és degut a la continuïtat urbana que existeix entre ambdós termes i a la consideració 
d’un únic nucli del Priorat conformant un sol conjunt, encara que, en realitat pertany a 2 termes 
municipals diferents.  
 
Per tant, com que els objectius de l’expedient que s’està tramitant es proporcionar els serveis a 
les finques situades dins del seu terme municipal i ajustar al màxim possible la delimitació del 
terme pels eixos de camins i vialitat pública, i pels límits de propietat, es creu convenient valorar 
la proposta que es presenta, la qual soluciona, per una banda, el tema de la depuradora 
traspassant-la a terme de Llorenç, i per un altre, la unitat del conjunt del Priorat en quant a 
serveis, equipaments i zones verdes, traspassant la part del Priorat que pertany a Llorenç a 
Banyeres del Penedès, mantenint els objectius de la delimitació que s’està tramitant i intentant 
afectar el mínim sòl possible que solucioni la totalitat de la problemàtica del territori.  
 
A més, en la proposta que es presenta, es pot garantir la prestació dels serveis mínims 
obligatoris establerts per la legislació de règim local en l’àmbit de l’alteració, si aquesta es 
produís.  
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La proposta que es presenta és possible, d’acord amb l’article 8.1 del Decret 244/2007, on diu 
que es pot dur a terme la segregació de part d’un municipi o de diversos municipis per agregar-
se a un altre en algun dels casos següents:  
 
a) Quan els nuclis de població formen un sol conjunt amb continuïtat urbana.  
b) Quan consideracions de tipus geogràfic, demogràfic, econòmic o administratiu ho fan 
necessari o aconsellable.  
 
En aquest sentit, la proposta que es presenta compleix ambdós casos esmentats.  
 
A més, d’acord amb els articles 8.2 i 8.3 del Decret 244/2007, el municipi al qual es fa 
l’agregació ha de tenir més potencial demogràfic i econòmic que la part del municipi objecte de 
segregació.  
En aquest sentit, s’entenen clarament manifesta l’existència de consideracions de tipus 
geogràfic, demogràfic, econòmic i administratiu que ho fan necessari, així com, es compleix el 
cas de nuclis de població que formen un sol conjunt amb continuïtat urbana en l’àmbit del 
Priorat de Banyeres que estan dividits entre els dos termes municipals, que ambdós municipis 
subministren serveis a finques que no corresponen al seu terme municipal i hi ha nuclis de 
població amb continuïtat urbana amb l’altre municipi.  
 
Per tant, la proposta d’alteració entre els termes municipals de Llorenç del Penedès i de 
Banyeres del Penedès que es presenta millorada es justifica per la necessitat de donar 
compliment als objectius de que cada municipi proporcioni els diferents serveis municipals 
(subministrament d’aigua, enllumenat públic, ..) a les finques situades dins el seu terme 
municipal i ajustar al màxim el límit del terme a camins i vialitat pública existent i al límits de 
propietat, per tal d’evitar les recíproques intromissions d’ambdós municipis dins de l’àmbit de 
l’altre, així com agrupar els nuclis amb continuïtat urbana dins d’un municipi o de l’altre, que el 
cas del Forn d’Obra ja s’havia realitzat en la proposta que es valora en aquest informe, però 
que en el cas del Priorat no s’havia tingut en compte.  
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Demanar a la Direcció General d'Administració Local que tingui a bé acceptar les 
presents al·legacions i replantejar l’expedient d’alteració parcial dels termes municipals de 
Llorenç del Penedès i de Banyeres del Penedès en la zona del forn d’Obra i del Priorat de 
Banyeres del Penedès, tenint en compte els possibles errors, i que s’estableixi la nova línia de 
delimitació, de conformitat amb el plànol adjunt.  
 
SEGON.- Notificar aquest acord a la Direcció General d'Administració Local i a l’Ajuntament de 
Llorenç del Penedès, per al seu coneixement i als efectes pertinents.  
Banyeres del Penedès, 28 de setembre de 2015.“ 
 
Sotmesa a votació el Sr. Guasch manifesta: Evidentment, sobre aquestes al·legacions 
creiem oportú fer-hi algunes reflexions:  
 
En primer lloc  sobre l’afirmació que es fa sobre la no participació de l’actual equip de 
govern en la negociació de la solució adoptada en el mandat anterior i actualment en 
tràmit i que pretén ser objecte d’aquestes al·legacions. 
Com a molt potser podríem dir que aquesta afirmació és “parcialment” certa. L’anterior 
equip de govern, encapçalat per la Sra. Núria Figueras, dins del tràmit de negociació va 
informar als portaveus dels partits a l’oposició en aquell moment (PSC i ICV) de l’estat 
de les tramitacions en dues ocasions. La primera a l’inici de les converses, i la segona, 
un cop hi va haver un principi de consens entre els dos ajuntaments; i la resposta rebuda 
per part dels representants dels dos partits sempre va ser que es negaven rotundament a 
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acceptar cap mena d’alteració en els termes municipals, que els termes eren els que eren 
i s’havien de quedar com estaven. 
I en canvi ara resulta que els mateixos partits no només donen per bona l’alteració que 
es va aprovar en aquell moment sinó que la volen incrementar fins a aconseguir que tot 
el Priorat passi a ser de Banyeres. Deu n’hi do, quin canvi de criteri, potser algun dia 
podran explicar-ne el perquè, perquè realment costa de trobar-hi justificació. Les que 
fan constar a la providència d’alcaldia no tenen massa fonament.  
Per tant, sobre aquest punt, nomes deixar clar que si PSC i ICV no van formar part 
d’aquell projecte va ser perquè ells mateixos se’n van excloure, i no pas perquè no se’ls 
convidés a participar-hi.  
Cosa que en el cas actual no ha funcionat de la mateixa manera. L’actual govern 
municipal, que pretén ser modèlic en transparència i participació no ha tingut el detall ni 
de fer saber als regidors de la oposició que estava estudiant presentar aquestes 
al·legacions, i molt menys, es clar, convidar-nos a participar-hi ni que tan sols fos 
donant la nostra opinió.  
La primera noticia sobre aquest tema que hem rebut de forma oficial és la convocatòria 
a aquest ple amb poc mes de 24 hores d’antelació. Tot un detall, si senyor. 
Benvolguda alcaldessa i regidors de l’equip de govern, la transparència i la participació 
no n’hi ha prou amb predicar-les, s’han d’exercir. I aquesta és una bona mostra de que 
vostès no ho fan. 
 
En segon lloc, en referència a l’espai que ocupa la depuradora que tracta les aigües de 
Llorenç. No creiem que això justifiqui cap necessitat de traspassar ni un metre de terme 
municipal. La depuradora no es cap problema, no la gestiona ni Llorenç ni Banyeres, és 
una de tantes depuradores que es gestionen des del Consell Comarcal i que donen servei 
als diferents municipis de la comarca. Tampoc es depuren les nostres aigües residuals al 
nostre terme municipal i no per això hem de traspassar la depuradora de Santa Oliva a 
Banyeres. Per tant no hi veiem la necessitat.  
I si ho fan per les molèsties que pugui ocasionar pel tema de possible olors o vessaments 
a la llera, aquests es seguiran produint igual mentre existeixi aquesta instal·lació amb 
independència del terme al que pertanyi. Per tant, insisteixo, no veiem la necessitat de 
traspassar aquesta part del terme, no respon a cap necessitat real.  
També hem de remarcar com a tema sorprenent, però que en la providència d’alcaldia, 
únic document existent a l’expedient on se suposa que justifiquen la seva proposta, no 
hi figura res al respecte, és la cessió a Llorenç d’una bona part de la Plana del 
Morgades. Se’n recorden vostès que era un bastió del terme municipal que el govern 
socialista del Sr. Menéndez defensava a capa i espasa; si fins i tot hi va projectar el 
famós polígon J. I ara els seus successors ja el regalen. Un espai on el nostre POUM 
contempla la possibilitat de que s’hi pugui instal·lar algun tipus determinat de serveis o 
comerços de cara als veïns del Priorat. Ara resulta que no interessa i se’n volen desfer. 
Tot plegat es fa impossible d’entendre perquè hi ha una manca de coherència total i 
absoluta. 
 
En tercer lloc, volen que tot el Priorat passi a ser de Banyeres. I la única justificació 
d’aquest canvi tan substancial és que les aigües residuals de la zona del Priorat que 
pertany a Llorenç desemboquen a la xarxa de Banyeres. Realment creuen que això és 
prou argument per plantejar una alteració d’aquest tipus. És motiu de problemes de 
sanejament o de qualsevol altra índole aquest fet.  
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Al Priorat cada un dels municipis hi te la seva pròpia xarxa de serveis totalment 
diferenciada i totalment autònoma des de la cessió de la urbanització als respectius 
ajuntaments. Dues xarxes d’aigua, separades, dos serveis d’enllumenat totalment 
independents, dues xarxes de clavegueram perfectament identificades malgrat que 
acabin confluint. Quin altre problema han detectat vostès al Priorat que justifiqui 
aquesta decisió. 
En l’alteració de termes que esta actualment en tràmit i que vostès pretenen recórrer es 
van solucionar els problemes derivats de la fatídica línia que l’any 2006 va dibuixar la 
Generalitat i que va venir motivada per la manca de consens dels dos consistoris en 
aquell moment. Nosaltres, en el mandat anterior, vam assolir aquest consens. Un 
consens entre els dos ajuntaments, un consens amb la Generalitat que va recolzar la 
solució proposada, i el que es mes important, un consens amb tots els veïns afectats.  
Vostès tenen algun d’aquests consensos que recolzi la seva proposta. Algun veí els ha 
dit que vol deixar de ser de Llorenç per passar a ser de Banyeres. Han dialogat amb 
l’ajuntament de Llorenç per trobar aquest consens. La Generalitat els ha validat la seva 
proposta, o tot plegat no és mes que un rampell per intentar demostrar ves a saber que 
potser que vostès “defensen” millor els interessos municipals. 
I ja a banda del consens, vostès han valorat que suposa el canvi que pretenen plantejar. 
Perquè la documentació que se’ns ha facilitat als regidors de la oposició és mes aviat 
escassa i hi trobem a faltar moltes dades. Be, de fet no falten moltes dades, sinó totes. A 
banda de la proposta d’alcaldia, on les justificacions no tenen cap mena de fonament, 
nomes disposem d’un plànol i res mes. Cap mena de memòria ni res que s’hi assembli.  
Quantes cases pretenen passar a Banyeres, quants veïns, quants costos comporta. 
Vostès saben que la zona del Priorat que correspon a Llorenç s’abasteix d’aigua de pous 
i que te uns dipòsits que s’han de mantenir i que no hi arriba l’aigua del CAT, i tot el 
cost que això comportaria si s’hagués d’assumir. Això esta valorat.  
Vostès saben que a la zona del Priorat que pertany a Llorenç hi ha unes zones de 
clavegueram molt conflictives que funcionen amb bombaments perquè tenen les 
pendents invertides. Això esta valorat. 
Vostès saben que annex al Priorat hi ha un creixement urbà previst en el sector de 
l’Estrella i que seria la continuïtat de la trama urbana d’aquest nucli. També plantejaran 
que passi a Banyeres quan es desenvolupi per tal de mantenir la continuïtat urbana.  
Son un munt de preguntes, ja ho sabem, però son preguntes que no estan resoltes enlloc 
i tenim la sensació que ni tan sols se les han formulat vostès mateixos.  
Per tant, entenem que això que proposen no te cap mena de sentit ni respon a cap 
necessitat real de cap dels dos municipis. Sinó que simplement és fruit d’una 
precipitació per demostrar “activitat” municipal. Doncs senyors, nosaltres creiem que ja 
hi ha prou temes importants per resoldre al nostre municipi, en els quals poden 
demostrar la seva vàlua o la seva capacitat de treball, perquè al final acabin perdent el 
temps vostès i el facin perdre als demes remenant temes que ja estan resolts.  
La nostra solució estava encaminada a resoldre problemes de les persones, esmenar una 
sèrie de disfuncions concretes que dificultaven la gestió per part d’ambdós ajuntaments. 
En canvi, la seva proposta no va a resoldre res, no respon a cap necessitat ni hi ha cap 
disfunció que ho justifiqui. Mes aviat és al contrari, aquestes al·legacions nomes 
serviran per allargar la resolució dels problemes que a hores d’ara encara estant patint 
alguns veïns i que confiaven veure’ls resolts de cara a l’exercici 2016, cosa que 
interposant aquesta al·legació vostès únicament contribuiran a obstaculitzar.  
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I ja per acabar, si ICV i PSC, o inclús certs components de BNY, que també n’estaven 
al corrent, com és que ningú va presentar aquesta proposta durant l’anterior tramitació. 
Com és que no es va fer cap al·legació durant l’exposició pública. 
Des d’aquí, nosaltres hem volgut exposar el nostre punt de vista i hem intentat fer-los 
veure que això que plantegen és tan absurd com inútil. I com que no volem donar-los la 
facilitat de poder titllar les nostres aportacions com a destructives no els ho votarem en 
contra, facin vostès el que creguin, però tampoc esperin que ho recolzem perquè no ens 
han donat cap motiu per fer-ho.  
 
Ens abstindrem. 
 
Tot seguit la Sra. Alcaldessa pregunta al Sr. secretari si vol contestar alguna cosa. 
 
El Sr. secretari manifesta que aquest tema està ens mans de la Direcció General i que 
des del punt de vista jurídic no pot dir res més. 
 
El Sr. Benach li respon que el contestarà el proper dia, el que li ha fet una mica de 
gràcia és lo del polígon J, quan has mencionat que els socialistes volien fer polígons i 
tot això, només vull deixar clar que això es va manifestar per part de Llorenç en contra, 
el que va ser apoyat per Convergència i Unió del municipi, que no es volia posar un 
polígon J aquí, ratificant que aquell dia es va ratificar aquí a Banyeres a l’Ajuntament 
que Llorenç apoyaba i recolzava pel partit de Convergència i Unió. 
 
El Sr. Guasch li contesta, si, si, jo només dic que el Partit Socialista d’aquest 
Ajuntament ha dit això i ara no. 
 
 Sotmès a votació, amb els vots a favor de la Sra. Ordóñez, Sr. Benach, Sr. Roig, 
Sra. Berdusan i Sra. Sainz i l’abstenció del Sr. Guasch i Sra. Fernández, s’aprova, 
adoptant-se els acords que s’hi esmenten. 
 
 I no havent-hi més assumptes a tractar la Sra. alcaldessa–presidenta alçà la 
sessió a les 19.25 hores, de la qual s’estén la present acta, que signa la Sra. alcaldessa, 
amb mi, el secretari-interventor, que certifico. 
 
 
LA PRESIDENTA,      EL SECRETARI INTERVENTOR 
 
 
 
 
 
 
 
ANNA ORDÓÑEZ RIVERO    JOSEP GUINOVART I MALLAFRÈ 
 


