PROPOSTA PER DOTAR DE CRÈDIT PRESSUPOSTARI LES ACTUACIONS D’IMPULS
DEL JACIMENT IBER DE LES MASIES DE SANT MIQUEL

ANTECEDENTS

El pressupost de l’exercici 2021, aprovat pel Ple del dia 4 de març de 2021, es va dotar a
l’aplicació pressupostària 3360.62701 de 45.399,63€ de crèdit per poder fer front a les
despeses d’inversió de les excavacions i delimitació de la zona arqueològica de les Masies
de Sant Miquel. Aquestes despeses estan finançades amb una subvenció de la Diputació de
Tarragona per import de 40.000€ i de 5.399,63€ de recursos propis.
Així mateix s’ha habilitat l’aplicació pressupostària 9200.62201 rehabilitació de la façana de
l’ajuntament amb un crèdit de 110.971,20€ finançant-se la seva totalitat amb recursos propis.
El Ple del 29 d’abril de 2021 va aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit
3/2021, el qual ha esdevingut definitiu, dotant l’aplicació pressupostària 3423.62203 Millores
zones esportives amb un import de 42.000€ per la construcció d’una nova pista al costat de
la pista de skate, així com dotar l’aplicació 3360.62201 amb un import de 22.000€ per les
despeses de condicionament de l’espai de restes arqueològiques.
La redacció del Pla Director del Jaciment arqueològic de les Masies de Sant Miquel es va
finalitzar el juliol de 2017. En aquest pla es destaca que les més de quatre hectàrees de
superfície de les Masies de Sant Miquel el situen entre els escassos nuclis ibèrics coneguts
en el nord-est peninsular que podem considerar plenament urbans. I es tracta, a sobre,
d’una de les poques ciutats protohistòriques que no tenen continuïtat en època romana o
posteriors, de manera que l’absència de superposicions significatives ens ofereix unes
restes en un estat de conservació immillorable, fet ben poc habitual. Per tot això no hi ha
dubte que ens trobem davant d’un jaciment amb un interès històric enorme i un potencial
patrimonial inqüestionable. A partir d’aquesta evidència es justifica que hagi estat declarat
com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN)-Zona Arqueològica, fet que l’integra en
l’exclusiva llista de conjunts arqueològics que mereixen el màxim nivell de protecció legal.
Tradicionalment l’Ajuntament de Banyeres del Penedès ha mostrat una sensibilitat elevada i
continuada respecte la conservació i difusió d’aquest important component del seu patrimoni
històric. Aquest Pla Director, la redacció del qual parteix d’una decisió municipal, en seria
una de les darreres mostres.
Després del georadar, que ja havia donat una idea aproximada del que hi havia, en la
primera prospecció s’han verificat les dades i es pot anticipar que ens trobem davant del que
era una ciutat important, la qual es troba en molt bon estat de conservació.
S’han establert unes línies bàsiques de recerca:
- Definició de característiques i tipologies d’estructures d’hàbitat a tres sectors diferenciats
en l’espai del jaciment.
- Concreció definitiva de la forquilla cronològica d’ocupació del jaciment i definició de les
diverses fases crono-culturals.
Les actuacions a curt termini (en els primers 5 anys) a nivell de recerca arqueològica estan
necessàriament condicionades per els objectius prioritaris citats anteriorment. En aquest
sentit, s’ha proposat l’excavació de tres barris diferenciats i oposats en l’espai, en paral·lel a
les tasques de consolidació.
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Al llarg del Pla es desenvolupen les actuacions a realitzar en les diferents anualitats, tot
preveient la següent estimació pressupostària:
Exercici
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
Total

Import
18.845,00 €
157.862,00 €
108.500,00 €
74.500,00 €
52.500,00 €
65.862,00 €
72.862,00 €
62.862,00 €
120.000,00 €
78.500,00 €
31.200,00 €
843.493,00 €

Després de les actuacions realitzades durant el mes d’agost pel camp de treball organitzat i
dirigit per la universitat de Barcelona, s’han realitzat diferents declaracions entre les que
destaquem:
El director de l'equip d'excavacions de la Universitat de Barcelona (UB), Jordi Moré ha definit
el jaciment ibèric de les Masies de Sant Miquel «Una joia de l'arqueologia catalana» que
permetrà descobrir «molta informació» de com vivien els ibers ara fa 2.500 anys.
Agafant les paraules del Sr. alcalde en els diferents mitjans de comunicació, en els quals
manifesta que «el valor arqueològic d’aquesta excavació ha portat a l’Ajuntament de
Banyeres a convertir l’espai en un reclam turístic per la comarca del Baix Penedès. “Mentre
les grans empreses de la comarca aposten per la deslocalització, nosaltres hem de defensar
allò que és nostre”. Segons l’Ajuntament, el projecte planteja la construcció d’una carretera
per poder accedir al jaciment, un aparcament i un centre d’interpretació que permetrà fer
visites guiades a l’assentament.
Tot i que no hi ha un calendari fixat, Benach ha avançat que aquestes visites no arribarien
fins el 2023, ja que la pandèmia els ha obligat a refer els terminis d’execució. Ara, però, el
que calen són recursos econòmics que permetin tirar endavant els treballs i, per això,
l’alcalde de Banyeres ha recordat la necessitat de rebre subvencions a través de fons
FEDER, l’1% cultural o els fons Next Generation. En aquesta línia, el batlle també ha
demanat a la Diputació de Tarragona i la Generalitat una inversió per poder impulsar l’espai.
“Això és un cavall guanyador per la comarca, però calen molts milions d’euros”, ha destacat
Benach, que espera rebre unes 25.000 visites anuals al nou jaciment.
Pel que fa a les subvencions per avançar en les excavacions, Amadeu Benach apunta que
el Consell Comarcal del Baix Penedès (CCBP) haurà de liderar, amb tots els ajuntaments de
la comarca penedesenca, la recerca d’ajuts econòmics que amb els anys podrien arribar als
2 milions d’euros. “No ho podem assumir l’Ajuntament de Banyeres, que ja hem posat
diners, i necessitem recursos de la Diputació de Tarragona, que ha aportat 40.000 euros per
al tancament del recinte que ara ja costa 60.000 euros; la Generalitat, l’1% cultural de l’Estat
i els fons Next Generation d’Europa».

JUSTIFICACIÓ
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1. Instal·lació de fotovoltaiques
El 19 de novembre de 2020, es va presentar documentació per a la consulta prèvia de la
viabilitat d’una planta solar fotovoltaica als termes municipals de La Bisbal del Penedès,
Sant Jaume dels Domenys, Llorenç del Penedès i Banyeres del Penedès, en compliment de
l’article 11 del Decret 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència
climàtica i l’impuls a les energies renovables.
Actuacions com aquestes es van repetint i segurament no serà ni la primera ni l'última que
s’intenti instal·la afectant al nostre municipi.
El fet de tenir en el nostre municipi desenvolupat el jaciment iber pot frenar les expectatives
a empreses i administracions a projectar i/o a possibles autoritzacions d’altres
infraestructures d’aquesta envergadura.

2. -Compliment del Pla director
Tal com hem exposat en els antecedents el Pla director recull un seguit d’actuacions i una
estimació pressupostària, en concret el cost estimat total és de 843.493,00€, fent una
estimació anual tan de les actuacions com dels seus costos.
Així les despeses estimades per les actuacions a dur a terme en les anualitats 2018, 2019 i
2020 eren de 285.207,00€. Però les despeses efectives que s’han dut a terme per part del
nostre Ajuntament, segons les dades als llibres comptables són:
Anualitat
Concepte
2018 Cocktail presentació jaciment

Import
Totals
2.805,00 €
2.805,00 €

2019 50% compra terrenys
2019 segregació poblat iber

40.000,00 €
55,90 €

40.055,90 €

2020 Menús arqueòlegs
2020 Treballs excavadora
2020 anuncis
2020 anuncis
2020 50% compra terreny
2020 escriptura
2020 registre propietat
2020 Desbrossament poblat

1.320,00 €
5.971,35 €
79,86 €
45,00 €
40.000,00 €
460,68 €
844,32 €
389,01 €

49.110,22 €

Total

91.971,12 €

Així la diferència entre les despeses estimades al Pla i les executades a càrrec del nostre
Ajuntament és de 193.235,88€.
Amb l’aportació proposada a través d’aquesta modificació de crèdit de 152.971,20€ es podrà
donar un impuls important al Jaciment, alhora tal com diu l’alcalde «el Consell Comarcal del
Baix Penedès (CCBP) haurà de liderar, amb tots els ajuntaments de la comarca
penedesenca, la recerca d’ajuts econòmics que amb els anys podrien arribar als 2 milions
d’euros. “No ho podem assumir l’Ajuntament de Banyeres», si el poble de Banyeres fa
aquest primer esforç, demostrarà que creu en el projecte i serà molt més fàcil demanar al
Consell comarcal i a les altres administracions que apostin per aquest Jaciment Iber.
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3. -Reclam turístic
El teixit industrial de Banyeres és molt limitat, compta amb quatre indústries importants: Can
Catà, Defiber, Esteve Quimica i Nutripack. Alhora tenim el polígon del Poet que no acaba
d’arrancar i la Cooperativa Agrícola que no podia seguir sola i ha estat absorbida per la
Cooperativa de Sant Jaume dels Domenys.
Tenim l’organisme autònom del Josep Cañas amb molt poca activitat i en poques
perspectives que això canvií en breu.
Aquest Jaciment podria donar llum a una nova activitat en el camp del turisme amb
perspectives de futur creant llocs de treball i riquesa, alhora que pot servir per donar un
impuls al Museu Cañas, fomentant el turisme cultural.

4. -Protegir als veïns de Sant Miquel dels possibles inconvenients
La previsió de l’increment del transit i afluència de visites que pot rebre la zona arqueològica,
sens dubte suposarà una alteració del dia a dia dels veïns de les Masies. Una situació que
caldrà evitar, o disminuir en la mesura del possible, establint una vialitat i uns accessos
específics a la zona que no incrementin la problemàtica de transit i aparcament que ja pateix
aquest nucli.

És per tot això, que proposem al Ple de l’Ajuntament que prengui els següents

ACORDS

PRIMER. Tramitar una modificació de crèdit amb la modalitat de transferència de crèdits
amb les següents característiques:
Aplicacions a disminuir la dotació:
423.62203 Millores zones esportives amb un import de 42.000€
9200.62201 Rehabilitació de la façana de l’ajuntament amb un crèdit de 110.971,20€
Aplicació a augmentar la dotació:
3360.62201 Condicionament de l’espai de restes arqueològiques 152.971,20€
SEGON. Tramitar amb urgència la contractació de les obres del tancament del jaciment iber
de Sant Miquel.
TERCER. Realitzar un estudi per part dels tècnics municipals de les possibles afectacions
de trànsit, senyalitzacions, aparcaments i propostes d’actuacions per tal d’afavorir la
compatibilitat del jaciment i la vida diària dels veïns de Sant Miquel.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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