AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 1/2012
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Gener de 2012.
Data: 26 de Gener de 2012
Horari: de 20:00 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz
Néstor Cañete Garcia
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaime Joaquin Vidal Guiamet
Claudi Domènech Bonachi
Joan Pere Vidal Àlvarez.
Ana Maria Ramos Castro
Antonio Tenorio Recuero
Maria Assumpció Asensio Català
Inmaculada Sánchez Fernández
Francisco Javier Marcos Tuebols
Secretari:
Vicente Vayá Morte
Essent les 20,00 hores el Sr. President declara oberta la sessió.
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ORDRE DEL DIA:
1- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple
municipal, duta a terme el dia 28 de desembre de 2011.
2- Acord d’Aprovació relació de liquidacions corresponents a l’ impost sobre l’
increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (iivtnu)
3- Informació econòmica tercer trimestre 2011
4- Acord d’aprovació de la modificació del nom del carrer Jujol.
5- Acords d’Autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa
EMATSA.
6- Acord d’Aprovació del Calendari del Contribuent dels Tributs 2012.
7- Acord d’Aprovació del Projecte executiu per la remodelació del camp de
futbol municipal dels pallaresos.
8.- Acord d’Aprovació Inicial del Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament dels Pallaresos.
9- Moció que presenten els grups municipals UNIM-PSC-PM, GP I ELS
VERDS-GCE-ACP relativa al cànon que paguen els ciutadans al consorci
d’aigües de Tarragona.
10- Moció que presenten els grups municipals UNIM-PSC-PM, GP I ELS
VERDS-GCE-ACP, en defensa dels centres educatius municipals i del
manteniment de la xarxa pública d’escoles bressol.
11- Moció que presenten els grups municipals UNIM-PSC-PM, GP I ELS
VERDS-GCE-ACP per tal que el govern municipal faci públic el deute del
govern català amb l’ajuntament i per instar a la generalitat a liquidar-lo de forma
urgent.
12- Moció del Grup Municipal de Convergència i Unió als Pallaresos per a un
finançament local català.
13-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
14-Precs i Preguntes.
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1-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DE 28 DE DESEMBRE DE 2011
(El Senyor Alcalde obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència
del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió)
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per
haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze membres assistents.
2- APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (IIVTNU)
Es dona compte de dues relacions de liquidacions del 14 d’octubre de 2011 al
13 de Desembre de 2011 i del 13 de desembre de 2011 al 4 de Gener de 2012
respectivament..
Es tracta d’un total de 17 liquidacions, des de la transmissió feta per Maria del
Carmen Agulló Montfort, fins a la realitzada per Ramón Ventura Antón, i que
ascendeix a un total de cinc mil quatre-cents seixanta euros amb seixanta vuit
cèntims. (5460,68 €)
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar ambdues relacions de liquidacions de plusvàlua, de les dates
abans esmentades, amb un total de 17 liquidacions, des de la transmissió feta
per Maria del Carmen Agulló Montfort, fins a la realitzada per Ramón Ventura
Antón, i que ascendeix a un total de cinc mil quatre-cents seixanta euros amb
seixanta vuit cèntims. (5460,68 €)
.
Segon. Comunicar a BASE–Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
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3-INFORMACIÓ ECONÒMICA TERCER TRIMESTRE 2011
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 del TRLRHL, de
l’execució pressupost municipal de l’any 2011, i del moviment de tresoreria per
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat
(Art. 207 TRLRHL).
Execució del Pressupost
El pressupost durant el 3er. trimestre de 2011 s’ha executat:
Pressupost inicial

3.072.194,24€

Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes Netes
Pagaments realitzats
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta

0€
3.072.194,24€
1.810.273,04€
1.615.670,72€
1.534.614,54€
0,00€
1.477.681,47€

Moviment de tresoreria
Existència inicial
Cobraments
Pagaments
Formalització
Existència final

427.974,03 €
2.394.559,18 €
2.378.593,19 €
0,00 €
443.940,02 €

Estat del romanent de tresoreria
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
Cobraments pendents d’aplicació
Obligacions pendents de pagaments
Pagaments pendents d’aplicació
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Romanent de tresor. per a desp. Generals

426.387,32 €
357.696,06 €
254.601,72 €
1.047.746,56 €
273.255,90 €
-263.663,18 €
6.064,76 €
0,00 €
-269.727,94 €
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Estat del romanent de tresoreria
Es fa referència a la millora experimentada en relació amb informes econòmics
anteriors en relació amb factures sense control pressupostari i la corresponent
fiscalització prèvia, degut a que, durant el tercer trimestre de l’any s’ha produït
un control exhaustiu de les mateixes, i atès que conformades i donada la
existència de la necessitat de regularitzar i aprovar el seu pagament, el Sr.
Alcalde va aprovar i ordenar el mateix per valor de 86.105,96 € mitjançant
Decrets 328/2011, 390/2011, 397/2011, 398/2011 i 399/2011 i 422/11
comptabilitzats a la partida 4130.
Al Decret s’adjunta Nota de Reparació que formulà el Secretari-Interventor en
exercici de les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic
financera i pressupostària que li competeixen d’acord amb el que preveuen els
Articles 214 i següents de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, Text Refós
aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de Març atès que les factures
no comptaven amb consignació pressupostària corresponent al pressupost
2011
S’annexa l’estat de situació de la gestió pressupostària del pressupost del 2011
de la referida despeses.
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagament mensual del capítol
1 de personal i d‘altres despeses d’exigència obligatòria (llum, telèfon, correus
o escombraries), es prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de
Cooperació i les consensuades amb BASE, de 48.705,07 € i 82.678,32 €
respectivament.
Cal ratificar que, degut al control realitzat, s’ha suprimit l’arribada de factures
per encàrrecs verbals i sense control pressupostari,encara que, de produir-se
en el futur, la secretaria farà expressa referència al mateix moment en que es
tinga coneixement de les mateixes en cas de que es produeixen, (article 188
de TRLRHL, que preveu que el ordenadors de pagament, i en tot cas els
interventors, quan no facin l’advertiment per escrit seran personalment
responsables de la despesa que s’autoritzi, reconegui o paguin sense crèdit
suficient).
Fer també referència als drets pendents de cobrament (357.696,06 €), en el
sentit que el resultat dels mateixos, ve viciat pels cobraments realitzats
pendents d’aplicació definitiva per import de 254.601,72 €, que a l’estat del
Romanent de tresoreria resta del pendent de cobrament. Una vegada rebuda
de BASE la liquidació definitiva, feta l’operació comptable es regularitzarà la
situació.
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Referent al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no
pressupostàries), que és de 1.047.746,56 €, també cal tenir en compte els
pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva que pugen a 273.255,90€
Per altra banda, els cobraments pendents d’aplicació definitiva, una vegada
estiguen regularitzats reduiran el romanent negatiu en 254.601,72
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria real sigui
de -15.126,22 €.
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2010, per
import de 6.064,76 €, que no és real, mentre no es conegui el pendent de
pagament de l’exercici de 2011.
Fer constar que l’actual recaptació comporta que els ingressos municipals es
puguin considerar encara per sota dels que en realitat haurien de ser per tal de
comptar amb una gestió equilibrada. Informar i alertar que d’acord amb el
següent quadre de romanents, el dèficit experimenta una millora considerable
al 3r trimestre d’aquest any si contem amb la regularització dels cobraments
abans esmentats, encara que continua essent negatiu, la tendència és positiva
i la gestió hauria de continuar amb aquesta línia per tal de sanejar l’economia
municipal.
Entre d’altres, les eines que poden permetre al nostre ens local arribar a
obtindre un romanent positiu serien la tramitació al quart trimestre de l’any
expedients de Baixes per Anul·lacions d’obligacions pendents de pagament
(tant de l’exercici corrent com d’exercicis anteriors), així com la tramitació dels
altres expedients de Modificacions de Crèdit que siguin possibles (regulats tant
als Arts. 172 a 182 del Reial Decret Legislatiu 2 / 2004, de 5 de març, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. com als Arts.
34 a 51 del Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el
capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora
de les hisendes locals, en matèria de pressupostos.) abans de 31 de desembre
de 2011.
Per altra banda, es fa referència a les dades obtingudes de la comptabilitat en
relació amb el Romanent de Tresoreria que permeten obtindre una visió de la
trajectòria del mateix des de l’any 2008 fins aquest tercer trimestre de 2011:
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Romanent
tresoreria negatiu
Romanent
tresoreria negatiu
Romanent
tresoreria negatiu
Romanent
tresoreria negatiu
Romanent
tresoreria negatiu
Romanent
tresoreria negatiu
Romanent
tresoreria negatiu

-481.544,64 €.

de

liquidació any
2008
liquidació any
2009
liquidació any
2010
3r trim. 2010

de

1r trim,2011

-328.357,15 €.

de

2º trim,2011

-296.173,90 €.

de

3r trim,2011

-15.126,22 €.

de
de
de

-467.038,86 €.
-10.572,54 €.
-615.121,89 €.

Davant d’aquesta situació actual, encara de desproporció generalitzada, es fa
necessari un control d’eficàcia mitjançant memòria justificativa del cost i
rendiment d’alguns serveis pel desequilibri que comporten, es recomana
continuar amb un estudi de totes i cadascuna de les partides pressupostàries,
el qual ja s’està portant a terme, atès que el volum de despesa corrent que es
genera, encara no manifesta el necessari equilibri amb els ingressos, la qual
cosa s’hauria d’acomodar amb majors ingressos a través de tributs, impostos i
taxes, juntament amb una reducció la despesa, reduint la mateixa a la
exclusivament obligatòria ja esmentada anteriorment a l’informe.
Per això es fa absolutament necessària una gestió fonamentada en els principis
d’eficàcia i eficiència en benefici de l’ interès públic tal i com estableix la Llei
30/92 de 26 de Novembre de Règim Jurídic i Procediment Administratiu Comú,
els quals són objectivament possibles amb mesures com l’aplicació del
procediment legal establert a totes les contractacions que faci el consistori en
compliment de la Reial Decret Legislatiu 3 / 2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic., reducció de
despesa innecessària o una correcta pressupostació fonamentada a la realitat,
tant per banda del Ingressos com les Despeses a través de padrons,
liquidacions d’anys anteriors així com anàlisi exhaustiu de les possibles
variacions per l’any que bé, tenint en compte també les dificultats que
comportarà la reducció de subvencions provincials, autonòmiques o estatals.
Finalment, i per concloure amb el punt nº5 de l’ordre del dia, cal informar de
que el compte 560 de fiances a curt termini, amb un import de 267.592,36 €, és
i serà exigible en tot moment.
Sr. Tenorio- Demana la paraula
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Sr. Domínguez- Sr. Tenorio és informació econòmica, no es comenta la
informació econòmica. Primer això i segon, el portaveu és la seva companya.
La informació econòmica es posa en coneixement, no és un punt a debatre, no
es debat, no hi ha vots.
Sr. Tenorio- No és debatre, és comentar-la.
Sr. Domínguez- No hi ha debat! És informació que dona el Secretari de la
informació econòmica, no és un punt que tingui que cedir. Crec que això, tots
els regidors són coneixedors que és un punt d’informació, no és un punt de
debat.
Sr. Tenorio- Cap problema.
Sra Ramos- Sóc jo la portaveu de CiU, però li recordo que qualsevol regidor pot
demanar la paraula al Ple, i pot parlar al Ple.
Sr. Domínguez- Com també ha de saber que la informació econòmica no és un
punt de debat, i per demanar la paraula primer l’he d’autoritzar que també ho
ha de saber, cosa que no he fet, continuem si us plau.
4- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL NOM DEL CARRER
JUJOL.
Atès que pel Regidor d’urbanisme es va proposar al ple d’u de setembre de
2011 el canvi de nom del carrer anomenat JUJOL, fomentada en completar de
manera mes fefaent el nom, en tractar-se de l’arquitecte Sr. Josep Maria Jujol i
Gibert, i que el nom més correcte seria el de “ARQUITECTE JUJOL”.
Atès que davant algun dubte de possibles afectacions, aquest punt núm. 17 de
l’ordre del dia, per un millor estudi i per assentiment i unanimitat de tots els
membres assistents, es va deixar damunt la taula per una sessió posterior, i
després de verificar la Secretaria la correcció i legalitat del procediment.
I atès els Fonaments de Dret que determinen que la denominació de la via
pública és un dels elements que ha de contenir l' inventari referit a les vies
públiques, segons assenyala l’article 108 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i 75 del Reglament
estatal de població i demarcació s’ha de mantenir actualitzada la nomenclatura
i retolació de vies públiques i la numeració dels edificis.
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Per tal de adequar el nom del carrer, es proposa al Ple de l’Ajuntament
l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment, atesa la proposta de la Regidoria d’urbanisme,
d’un canvi de nom del carrer anomenat JUJOL, fomentada en completar de
manera mes fefaent el nom, en tractar-se de l’arquitecte Sr. Josep Maria Jujol i
Gibert, i que el nom més correcte seria el de “ARQUITECTE JUJOL”.
Segon. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant
edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte
que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o els
suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut
aquest període de temps no s’ha formulat cap observació o suggeriment,
aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova
aprovació en forma expressa.
Tercer. Facultar al Sr. alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a l’efectivitat del present acord.
Quart. Comunicar l’acord als veïns interessats, entitats, agrupacions locals i
institucions interessades.
Sr. Secretari- Cap comentari?
Sra. Ramos- Abans de la votació, voldria preguntar si se’ns pot assegurar que
s’han fet les consultes legals necessàries i que no tindrà cap repercussió tant
jurídica com econòmica amb les veïns afectats.
Sr. Secretari- Les conseqüències jurídiques les he contrastades personalment
amb el Secretari de la Diputació de Tarragona, i hem estat d’acord en que el
procediment és correcte, i que qualsevol afectació als veïns ja sigui de tipus
registral, per exemple, seria suficient amb un certificat per part de l’Ajuntament,
certificant que el canvi de nom correspon a l’antic, d’acord?
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
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5- ACORDS D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI
D’AIGUA A L’EMPRESA EMATSA.
Es dóna compte de l’escrit de data 15 de desembre de 2011, acompanyant la
relació de 13 abonats impagats, trameses per l’empresa EMATSA i comunicant
que complimentant el que disposa l’article 49 del Reglament del Servei
d’Abastament d’Aigua Potable, publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996,
es procedirà a la suspensió del subministrament si l’Ajuntament no s’oposa
expressament.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
6- ACORD D’APROVACIO DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS
TRIBUTS 2012
Es dóna compte de la proposta del calendari de pagament voluntari per a
l’exercici 2012 dels padrons d’IBI rústica i urbana, activitats econòmiques IAE,
vehicles IVTM, clavegueram, escombraries, cementiri, cartells i guals. I es
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
CONCEPTES

27/02/12
27/04/12

IAE

010

IBI URBANA
IBI RUSTICA
IVTM

500
501
600

CEMENTIRI

840

ESCOMBRARIES

560

60%

CLAVEGUERAM

550

X

GUALS

733

CARTELLSRÈTOLS

909

31/03/12
31/05/12

28/04/12
29/06/12

30/06/12
30/08/12

50%
X

28/07/12
28/09/12
X
50%

X
X
40%

X
X

1.- Aprovar els referits períodes de cobrament de padrons en voluntària.
2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel seu coneixement i efectes.
3.- Introduir el calendari al programa SIBOA de la Diputació de Tarragona per
tal de comunicar a BASE els períodes de cobrament establerts pel cobrament
dels padrons esmentats anteriorment.
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4.- Vençuts els terminis assenyalats, s’iniciarà el període executiu per a la
recaptació dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà així mateix
per l’Excma. Diputació de Tarragona.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, cap
(0) en contra, i cinc (5) abstencions les dels senyor/res Ramos, Tenorio,
Asensio, Sánchez i Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus
punts els anteriors acords.
Explicació de vot
Sra. Ramos- El grup de CiU ens hem abstingut donat que no trobem coherent l’
imposició del fraccionament del rebut de l’ IBI, atès que coarta la llibertat
personal de cada veí. Avui per avui és obligatori pagar-ho com vostè vol, i de
l’altre forma cadascú podia escollir la manera de pagar-ho, fraccionat o total.
7- ACORD D’ APROVACIO DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA
REMODELACIO DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DELS PALLARESOS
Atès que és intenció de l’Ajuntament dels Pallaresos dur a terme les d’obres de
remodelació del camp de futbol municipal dels Pallaresos dotant-lo d’una
instal·lació de gespa artificial que permeta disposar en qualsevol moment del
terreny de joc, tant per entrenar o per jugar, per què és l’opció mes similar a un
terreny de joc de gespa natural, i amb l’avantatge de, tal com s’ha comentat
anteriorment, no es malmet ni altera les seves condicions i característiques del
mateix.
Atès que el projecte suposa la modificació de l’obra inicialment projectada i
prorrogada a l’any 2012, d’adequació i millora de la zona esportiva dels
Hostalets dels Pallaresos, segons Projecte bàsic elaborat pels tècnics
municipals, l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig i l’arquitecte tècnic Sr. Joan
Mercadé Porta, però no així del pressupost ni del finançament de la mateixa el
qual:
Atès l’escrit núm. 0114S/1990/2011, de data 10 de maig de 2011, rebut del
Departament de Governació, Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 20082012, inclou aquesta obra al PUOSC, any 2011, i comunica el finançament
subvencionat en 230.386,05 €.
La referida atribució assignada per l’any 2011, pel finançament de les obres
d’Adequació i millora de la zona esportiva dels Hostalets, comporta per tant una
subvenció per import de 230.386,05 €, amb un pressupost de 329.122,91 €.
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Atès que per dur a terme l’obra esmentada l’ajuntament ha encarregat
l’elaboració del projecte bàsic i executiu tal i com estableixen els Articles 121 y
següents del Reial Decret Legislatiu 3 / 2011, de 14 de novembre, pel qual
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.
I Atès que l’aprovació del mateix és competència del màxim òrgan col·legiat de
l’Ajuntament dels Pallaresos segons es deriva de l’establer al mateix text refós
(Arts. 51, 121 i Disposició Adicional Segona) i a l’article 52.n del Decret
Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, es proposa al Ple:
Primer: Aprovar inicialment el Projecte executiu d’adequació i millora de la zona
esportiva dels Hostalets dels Pallaresos, elaborat per l’arquitecte superior, Sr.
Carlos Galiano Gràcia amb un pressupost ascendeix a tres-cents vint-i-nou mil
cent vint-i-dos euros, amb noranta-un cèntims (329.122,91 €).
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP (i al DOGC
potestativament), a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.
Tercer: Publicar aquest acord en la web municipal.
Quart: Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i tràmit que correspongui per a
donar acompliment a l’ acordat.
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez i
Sánchez, cap (0) en contra, i quatre (4) abstencions les dels senyors/res
Ramos, Tenorio, Asensio i Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot
Sra. Ramos- El grup Municipal de Convergència i Unió ens hem abstingut tot i
que el projecte ens sembla un projecte engrescador, molt atractiu, bonic i
necessari, però també ens sembla un projecte mal ubicat en el temps i fora de
termini. Creiem que ara no és el moment de fer un projecte com aquest i que
són molts diners.
Nosaltres volem aquest projecte, nosaltres hem lluitat per aquest projecte,
nosaltres vam tractar aquest projecte tot just abans de les eleccions amb els
dirigents tant esportius com polítics, tots pensen que ara no és el moment. És
més, encara ens ho diuen ara, fins a l’extrem de que ens pregunten d’ on
traiem els diners, i fins i tot, que sinó tenim res més important i urgent a fer al
nostre poble.
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És un projecte que s’ha d’executar en quan es pugui, però sobre tot és un
projecte que s’ha d’executar bé, amb les seves mides, amb les seves llums,
amb les seves tanques, en definitiva un gran projecte que ens doni vida
esportiva a la nostra zona esportiva durant molts anys. No tenim que fer un
projecte, “passa via Ramonet”, per a tenir adequada una part de la zona
esportiva, i deixar passar per alt tots els altres detalls que encara que no son
tant importants però que donen fermesa al projecte.
Convergència i Unió no pararà mai aquest projecte, però no per això baixarem
els braços i deixarem de buscar i comunicar les nostres propostes, que tot just
són molt diferents a les propostes que ens arriben des de l’Ajuntament.
Convergència i Unió ha parlat amb el Departament d’Esports de la Generalitat
de Catalunya, Convergència i Unió s’ha preocupat de parlar amb la Federació
de Futbol de Catalunya, Convergència i Unió s’ha preocupat i molt de que
aquest gran projecte que ara ens presenten fos una realitat, però Convergència
i Unió creu que aquest projecte ha de ser una realitat quan li correspongui, en
el seu moment, quan no hi hagi urgències econòmiques, i sobre tot, quan les
necessitats municipals no siguin les actuals.
En l’aspecte econòmic, Convergència i Unió ha buscat subvencions per aquest
projecte així com altres vies de finançament. Perquè esperem que tots, Equip
de Govern, Oposició, Administració, veïns i veïnes, sàpiguen que tot just per
aquest projecte que ara se’ns presenta hi ha o hi haurà línies de subvenció,
una o unes subvencions que si ara s’executa aquest projecte, l’Ajuntament dels
Pallaresos i els seus veïns perdrem.
A banda d’aquestes subvencions, Convergència i Unió també s’ha preocupat
per buscar un bon finançament que ens pogués donar aquest projecte amb un
cost mínim i sense endeutar a l’Administració.
Que faria Convergència i Unió si pogués adequar aquest projecte i nosaltres
poguéssim tirar-ho endavant? Doncs plantejaríem varies sortides, perquè vostè
parla sempre de col·laboració però mai la demana.
-

Havia la sortida fàcil i populista, avui per avui, agafar la subvenció del PUOSC,
324.000 € i destinar-la al projecte presentat, que és la que faran vostès....
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-

La necessària, donat que la subvenció del PUOSC ha d’ anar destinada a
l’arranjament de la zona esportiva d’Hostalets.... això.... arranjar tota la zona
esportiva amb els seus desnivells, aceres, pistes de tenis, pistes de pàdel,
torres de llum, canalitzacions d’aigua, baranes, porteries, xarxes i deixar les
mides adequades i justes per al futur camp de futbol amb gespa artificial. Una
vegada tinguéssim el camp de futbol preparat per a ficar gespa artificial, buscar
un pressupost que només inclogués la gespa i finançar-lo sense interessos, a
banda, buscar altres vies d’ingressos per a poder anar pagant el crèdit de la
gespa del camp de futbol sense que la despesa fos un gran problema per a
l’Administració.

-

I l’ intel·ligent: que seria intentar prorrogar i canviar la subvenció del PUOSC.
Arranjar tot el que és pogués de la zona esportiva, però destinar part de la
subvenció a necessitats molt més urgents del nostre poble. I esperar que
sortissin les línies de subvencions per a gespes de camp de futbol i acollir-se.
D’aquesta forma, en el termini del temps, es farien més coses per menys diners
i sobre tot no perdríem subvencions que en falta ens fan.
Tot i això vostè faci el que vulgui, que serà el que faran.
Sra. Sánchez- Hem votat a favor en aquest punt, per que després de mantenir
contacte molt directament amb els grups que fan ús de les instal·lacions del
camp de futbol, aquest projecte recull quasi totes les demandes més urgents
que ens feien, deixant de banda aquell primer projecte bàsic que recollia la
realització de diferents pistes per desenvolupar altres esports.
En aquell moment es va plantejar així per que existia la possibilitat d’una altra
via de subvenció per la instal·lació de la gespa artificial, a dia d’avui aquesta
possibilitat està en l’aire i potser no arribarà.
Sr. Marcos- Bé, nosaltres ens hem abstingut fonamentalment per varis motius,
no?. Estem d’acord que hi ha subvencions específiques per aquests tipus
d’instal·lacions que les perdrem si fem servir el PUOSC, d’entrada perfecte.
Fa aproximadament quatre anys, pagar una gespa artificial i unes instal·lacions
uns 329.000€ 340.000€ era un molt bon preu, avui en dia creiem que aquest
és un preu car, donada la situació econòmica del país, i en la situació que
estan les empreses que s’han baixat molt, moltíssim els preus, avui en dia pel
que nosaltres hem pogut investigar, aquest preu es pot considerar car.
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Per una altra banda, nosaltres ho sap tot el poble, varem apostar des
d’Independents dels Pallaresos per una instal·lació poliesportiva.
Darrerament la part que més subvencions i que més ajuts ha rebut en aquests
pobles des del punt de vista esportiu ha estat el futbol, del que estic super
content, perfecte! Això també ho volem nosaltres, però hem de pensar també
una mica amb les altres activitats que es desenvolupen en aquest poble,
sobretot amb els nens petits.
Els nens petits quan plou, ja sabem el que passa, es mullen i no poden jugar, a
l’ hivern no poden jugar o pateixen molt pel tema del fred, amb un poliesportiu
ho haguéssim guanyat, tenir altres activitats com el bàsquet, el futbol sala, bé
diferents activitats, inclús les festes com fan en altres pobles, que altres
vegades ja he posat diferents exemples, i estàvem parlant d’un import de
341.000€ tal com ho vam presentar en campanya.
Senyors del PSC, es recorden que vostès em preguntaven, i d’ on trauràs els
diners per fer tot això? Que això no es pot fer! Doncs els traiem d’aquí, igual
que vostès ho volem fer ara, o sigui, no era cap idea descabellada.
Reduïm i sense estendrem més, ens hem estès per que creiem que aquesta
inversió es podria fer en un futur proper i donar aquesta ajut a altres activitats
esportives.
Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres hem votat que “si”, per que com suposo que deuen
recordar tots ja està demanada una pròrroga per aquesta subvenció,
l’administració no és gaire partidària de donar gaires pròrrogues, llavors no se
si se’n donaran una segona.
En segon lloc, si aquests diners s’han d’utilitzar a la zona esportiva d’Hostalets,
crec que s’ha de fer allí la inversió, i si la resta dels diners que calen per acabar
de finançar l’obra els diners hi són, ho recolzarem i es farà, i si no són els
asseguro clarament que nosaltres no recolzarem que el poble s’hipotequi per
una inversió que no pugui fer-ne, o sigui, que no pugui fer-se càrrec, m’entén?
Després una altra cosa, sobre el que han comentat d’un munt de coses que li
falten en aquest projecte, així fent números pel damunt i per que varem estar
l’altre dia parlant amb el senyor arquitecte, he comptat uns 223.000€ més,
pistes de paddel, pistes de tenis, zona perimetral, la llum amb torres de 8
metres, baranes, etc...o sigui, uns 223.000€ més.
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El projecte, aquest que hem dit de 300.000€, si no recordo malament, inclús ho
van comentar vostès, està al voltant dels 600.000€, crec que baixar d’aquell
preu estaríem parlant ja d’una qualitat que no és la desitjada per les entitats
que estan fent servir el camp. I desprès com ha dit la Sra. Imma, el més
important de tot és que les entitats són les que han donat el vist i plau d’aquest
projecte, vull dir al cap i a la fi són ells el que en faran ús.
És una instal·lació que s’executarà si es pot fer i si es pot sostenir
econòmicament, mai a canvi de sacrificar serveis bàsics, tingueu-ho clar que
serem els primers nosaltres que no ho recolzarem, el que no podem fer tampoc
es perdre aquests 230.000€ que tenim destinats per aquesta inversió, res més.
Sr. Domínguez- Puc jo?
Sra. Ramos- Si, si, jo no he demanat la paraula!
Sr. Domínguez- Gràcies. Senyor Marcos, demagògia!.
Sr. Marcos- Si, total!
Sr. Domínguez- Si, demagògia, vostè sap perfectament que els 230.000€ del
PUOSC anaven destinats al projecte bàsic de la millora de la zona esportiva
d’Hostalets, i vostè sap perfectament que si aquests diners no van a la zona
esportiva d’Hostalets poden tenir el risc de perdre la subvenció.
Vostè sap perfectament que la zona esportiva d’Hostalets no es pot fer el
poliesportiu, i en tot cas el que nosaltres hem d’assumir i podem assumir són
100.000€, no 340.000€. Eh? Demagògia!
És evident que nosaltres també creiem que a aquest municipi li fa falta un
poliesportiu, com és evident aquest ajuntament per la seva situació econòmica,
que crec que la majoria som conscients, tenim un pla de sanejament que ens
limita molt, moltíssim, les inversions que hem de fer.
Més cent nens que practiquen futbol en aquell camp de terra, que ho
practiquen pràcticament quasi cada dia, puguin gaudir si podem aconseguir
tirar endavant aquest projecte de disposar de gespa, escolti’m nosaltres
lluitarem per això.
Que teníem sobre la taula pressupostos que ens van fer arribar de l’escola de
futbol que estaven per sobre dels 600.000€, i que si és cert, potser ens fa falta
posar 3 ó 4 torres més de llum, això no vol dir que no es vegi, per que es
triplica la potència, però es deixa preparada per una segona fase.
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Crec, creiem que si el projecte el podem tirar endavant, estem aprovant un
projecte executiu, no estem traient un plec de condicions per licitar, estem
aprovant el projecte. Si ho podem tirar endavant serà un salt qualitatiu
important, complint les normes que marca la Federació Catalana de Futbol, per
que els nens dels Pallaresos puguin gaudir de futbol amb una camp de gespa. I
amb això lluitarem! I lluitarem si vol amb vostès col·laborant! I si volen posar-se
de costat, vostès sabran, nosaltres apostem per l’esport i lluitarem.
Regidors de Convergència, vostès diuen que han lluitat pel camp de futbol,
camp de gespa. Els diners del PUOSC estaven destinats per unes pistes de
tenis, no per un camp de gespa, eh? Vostès apostaven! Han tingut quatre anys
i no han fet res. Diuen que sortiran subvencions, home! Retallem en sanitat i en
educació, però sortiran per camp de futbol, potser si.
Que perdrem subvencions? Home! Ens els quatre anys que he estat de regidor
n’he vist un munt de perdre’s aquí a l’ajuntament. En tot cas, crec que és una
molt bona oportunitat. Endeutar l’administració Sra. Ramos? Vostè l’ha deixat
molt malmesa. I si la seva sortida intel·ligent és la que proposa ha tingut quatre
anys per demostrar-ho.
Populista? No, realista! Aquí al ple de novembre varem aprovar una pròrroga
de sis mesos per no perdre els 230.000€ del PUOSC amb el condicionant que
ha d’estar adjudicada l’obra abans de final d’abril, i estem lluitant per no perdre
aquests diners, i aquesta és la realitat, els agradi o no.
Torno a dir, i al final aquest equip de govern perdrà la paciència en aquest punt,
nosaltres volem comptar amb l’oposició, i per això varem fer una reunió
conjuntament amb les entitats esportives del municipi, amb tots el regidors de
l’oposició per explicar-lis el projecte i que poguessin dir les dubtes que
generaven, dubtes que vostès no fan fer ni una, ni un comentari, agraeixo la
postura del grup municipal d’Iniciativa, l’agraeixo per que demostra que es
preocupa per l’esport als Pallaresos, però em sembla molt preocupant l’actitud
que estan prenent vostès.
Exercici de responsabilitat Sra. Ramos, això és una millora pel municipi senyors
de CiU, senyor d’IP! És una millora pel municipi, potser és més important que la
llar municipal, potser més important que la llar municipal! Per que al final la llar
municipal no sabem si la podrem ni obrir. Aquesta és la realitat! Vull dir, un
quan s’ha d’ envaucar amb un projecte ha de ser molt conseqüent, eh?
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Primer pas, aprovar el projecte executiu, i és el que avui fem aquí. Desprès
mirarem la situació econòmica per veure si ho podem tirar endavant,
evidentment per això ha d’haver una empresa que presenti una oferta, i per que
hi hagi una empresa que presenti una oferta potser que el preu sigui més
econòmic, i que no tinguem ni que posar aquests 100.000€ o menys. Torno a
dir, em preocupa molt l’actitud que prenen, els demanaria un exercici de
responsabilitat cap a les coses que tenim aquí per tirar endavant, gràcies.
Sra. Ramos- Per al·lusions puc? A veure, vostè si que fa demagògia. Vostè pot
assegurar, pot afirmar, o digui’m si ha consultat si no es pot demanar pròrroga?
Està segur que no es pot demanar pròrroga? En primer lloc.
I segon, m’agradaria saber les converses que han tingut amb el Departament
d’Esports, doncs si els han assessorat en aquest tema, per que el lògic és que
un s’assessori en aquest tema, el tema de la gespa, que vaig a Esports i que li
diguin si haurà subvencions, si no haurà subvencions, quan les haurà...per que
sempre s’escuden en les retallades i tot això, això ja està molt vist, ara estem al
moment que estem, estem fent els ajustos que s’han de fer, les coses
canviaran si Déu vol, les coses canviaran, llavors vostè pot assegurar que no hi
haurà subvencions pels camps de gespa en un any, en dos, o és tant necessari
que es faci demà o demà passat el camp?
Nosaltres no hem dit que no volem el camp, a nosaltres ens agrada, i a mi el
projecte vostè sap perfectament que és bonic i que a mi em va agradar, l’únic
que trobava una mica el tema de les llums, però jo solament dic que són uns
diners que potser no caldria ficar-los ara on els ficaran, solament pregunto si
s’han informat realment d’aquestes qüestions.
Sr. Domínguez- L’única qüestió que hem de tenir sobre la taula és que
actualment hem d’adjudicar aquest projecte abans de finals d’abril, aquesta és
l’única realitat, si hem de rebre un notificació oficial dient que tenim una
pròrroga per poder posposar-ho, avui en dia no l’hem rebut, i si avui no
aprovem pel Ple aquest projecte, el que és cert és que aquests diners els
perdrem, i jo li pregunto, no li pregunto per que entrarem en un debat, li dic, jo
crec que el municipi no pot perdre aquests diners, crec que no, i per això
aprovem avui el projecte, res més.
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8- ACORD D’APROVACIO INICIAL DEL REGLAMENT DE PARTICIPACIO
CIUTADA DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
La participació ciutadana, com a dret fonamental de la ciutadania i principi
inspirador de l’Administració municipal, és una opció estratègica i estructural de
l’Ajuntament dels Pallaresos i ha de vertebrar les seves actuacions.
Amb aquest reglament l’Ajuntament dels Pallaresos vol fer un pas decidit cap a
una democràcia participativa. La implicació dels ciutadans i ciutadanes en la
política municipal no es pot limitar a l’elecció d’uns representants a l’Ajuntament
cada quatre anys, doncs amb la democràcia representativa no es reflecteix la
veritable voluntat d’un poble. Per això cal avançar cap a un nou model en el
que siguin els ciutadans els que prenguin les decisions clau en política
municipal.
Per desenvolupar aquest model de democràcia és necessari crear una certa
institucionalització dels processos, òrgans i mecanismes de participació
ciutadana. Cal generar uns espais formals i públics que tinguin una incidència
real sobre la presa de decisions. I aquesta és la principal raó de ser d’un
reglament de participació ciutadana: formalitzar una manera de prendre
decisions basada en la participació.
El reglament a més, ha de garantir els drets dels ciutadans i ciutadanes a la
participació i ha de potenciar un teixit associatiu ric, plural i participatiu.
Per tots aquets motius abans exposats es proposa al Ple:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de Participació Ciutadana de
l’Ajuntament dels Pallaresos.
Segon. Aquest acord inicial i el text del Reglament que s’hi annexa s’han
d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la
corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat automàticament l’acord inicial. El mateix, elevat a definitiu
més el text íntegre del Reglament, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província,
moment en que entraran en vigor.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez,
quatre (4) en contra, els dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio i Marcos, i
una (1) abstenció, la de la senyora Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova en
tots els seus punts els anteriors acords.
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Explicació de vot
Sra. Ramos- No pot enganyar a la gent dient que farà, farà i no farà res.
Perquè no explica als veïns que tot el que vostè proposa al reglament de
participació ciutadana no és més que un tirar coets, el que vulgarment es diu,
“una traca de lluïment”?
Miri.... l’ajuntament ja esta obert al poble, actualment si algú necessita còpies o
certificacions ja les té per llei, no cal una oficina d’atenció al ciutadana.
Ja existeix la pagina web, el butlletí, etc. etc,
Que es faran sondeigs d’opinió? Si vol ara ja els pot fer, o no fa vostè
enquestes a la pàgina web municipal?
Que tots el ciutadans podran adreçar-se a qualsevol autoritat municipal per
demanar informació?...... Això també es pot fer, o al menys el grup de CIU està
obert a això.
Presentar propostes a l’Ajuntament?...Qualsevol veí ho pot fer, per això existeix
un registre d’entrada.
En quan els plens: ..: es donarà publicitat resumida del contingut d les sessions
plenàries i de tots els acords ..... això ja es pot fer, de fet CIU a la seva pàgina
web ja informa dels plens
Arribem a l’article 21, on ens diu que un cop acabat el ple, el ciutadans podran
efectuar una exposició d’interès transcendental. No entenem el perquè
d’aquesta proposta.
A una sala de plens hi ha un nombre de persones escollides democràticament
que tenen el deure de transmetre les inquietuds de la gent i vetllar pels seus
interessos, de fet a nosaltres, a CIU, la gent ja ens aporta les seves inquietuds.
El Ple no és per fer un debat amb la ciutadania, és per prendre acords i per
informar de la gestió de govern. Segons aquest reglament les preguntes les
contestarà vostè, doncs llavors, que li demanin hora de visita (que segurament
vostè els rebrà), i contesti vostè personalment com ha anat fent fins ara.
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I per acabar, amb data 27 de desembre de 2011 el Govern de la Generalitat va
aprovar el projecte de llei de consultes populars no referendaries que te per
objectiu que la Generalitat i els ajuntaments catalans puguin preguntar als
ciutadans sobre aquells aspectes que considerin rellevants, l’aprovació
d’aquest projecte per part del govern suposa el compliment d’una altre dels
compromisos que CiU va prendre durant les eleccions al Parlament de
Catalunya.
És per això que votem en contra... Perquè no podem acceptar que vostè vulgui
fer-se seu un projecte que ja es vigent per la Generalitat.
Sr. Marcos- Bé, nosaltres hem votat que “no” senzillament per varis motius.
Amb aquesta proposta de participació ciutadana es parla del BIM, del Canal
Mira TV, de la pàgina web, etc, etc...
Primer punt, en cap lloc es diu el percentatge d’espai que facilitaran vostès als
diferents grups de l’oposició per opinar dins la pàgina web de l’ajuntament, en
cap lloc es diu qui regularà aquesta pregunta si, aquesta pregunta no, de les
que es puguin presentar per ser contestades, el temps de paraula i percentatge
als plens. I en cap lloc es diu quin percentatge es donarà als grups de l’oposició
dins la televisió de Pallaresos al Mira TV.
Creiem que aquesta és una moció de caràcter populista al 100%, i que l’únic
que busca és fer propaganda personal per part del senyor Domínguez. Moltes
gràcies.
Sr. Domínguez- A veure, el que està clar és una cosa, crec que els regidors del
grup municipal de CiU i d’Independents dels Pallaresos, la voluntat era que hi
hagués un reglament de participació ciutadana. I dic que crec que la voluntat
era que hi hagués un reglament de participació ciutadana per que amb el
mandat passat van ser ells els que van dir que iniciaven incoar expedient per
fer un reglament de participació ciutadana, i això ho van fer l’any 2007.
Durant quatre anys, la que ara es portaveu del grup municipal de CiU Sra.
Ramos, que abans era l’alcaldessa, ha tingut temps i mitjans per tirar endavant
aquest reglament, mai li ha interessat. Miri ja queda clar que a vostè la
participació de la ciutadania li sembla alguna cosa que no va amb això!.
Nosaltres creiem en que els veïns puguin utilitzar aquest mitjà sempre d’una
manera regulada, per que si no es convertiria això en lo que no ha de ser. Però
per què no? Vull dir és un tema transcendent, no ens podem preguntar a
nosaltres pel que els amoïna, per què no? Vull dir, nosaltres tenim la voluntat
de comptar amb els veïns, i estem fent i posant mitjans per que siguin no
només en el Ple, si no en molts espais, i ho continuarem fent. Però repeteixo,
senyora Ramos vostè en quatre anys va tenir la possibilitat, per que vostè quan
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jo vaig presentar aquesta moció per fer el reglament de participació ciutadana,
va incoar expedient per iniciar la redacció del procés del reglament de
participació ciutadana, 2007, estem a 2012 i no ha fet res! Que voti en contra
no em sorprèn, però amb menys demagògies. Continuem.
Sra. Ramos- És clar que el volia el reglament, però no a la seva manera. Jo no
estic d’acord amb aquest reglament, a mi m’agradaria saber, bé, primer que
vostè opina sobre mi, però és la seva opinió, no és el que jo penso, vostè no
sap el que jo penso ni el que jo faré! Si, si, ha opinat sobre mi.
Llavors també li voldria dir que qui decidirà les preguntes que entrin per registre
i que surtin al Ple, qui tindrà el poder de decisió de quina pregunta entra i quina
pregunta no entra?
Sr. Domínguez- Miri.
Sra. Ramos- És molt senzilla la pregunta.
Sr. Domínguez- Si, si, si no dubto que és simple la pregunta, no ho dubto.
Doncs l’alcalde...com vostè...
Sra. Ramos- Doncs ja està, ja està.
Sr. Domínguez- Com vostè i els regidors de l’oposició, si no va a Ple tindran la
possibilitat de rèplica per que no ha anat a Ple, per que ha entrat per registre.
Si, és que no entenc la pregunta, vull dir...
Sra. Ramos- Només hem fet una pregunta per que em contesti, ja està.
Sr. Domínguez- Miri que no estigui conforme amb el reglament ho respecto, no
ha estat conforme amb res del que portem fent en aquests sis mesos, però
escolti’m! Aquest reglament els vaig enviar per mail al mes de novembre,
aquest reglament els hi vaig tornar a enviar al desembre i abans del ple amb 2
ó 3 setmanes d’avançament, i els vaig dir que si tenien alguna cosa a dir
d’aquest reglament, si tenien alguna cosa que volien canviar, si tenien alguna
aportació a fer. La setmana passada, dijous passat varem fer una reunió, que
fem periòdicament una setmana abans del ple, on parlem dels punts que van a
ple, i els vaig tornar a insistir, -tenen alguna cosa a dir del reglament?-, tenen
algun punt d’algun article, algun punt o alguna coma que volen que es canviï?- .
És a dir, no van dir res! Res! Vull dir, em volen dir per que fem aquestes
reunions? Per què? Quin sentit té que vulguem participar, que vulguem que
l’oposició participi, que vulguem que la seva veu s’escolti, que s’incorporin dins
el reglament! Que no fan cap aportació! I l’únic que venen és a votar en contra?
Doncs continuïn en aquesta línia, torno a dir, continuïn, vull dir, han tingut a la
seva disposició la proposta del reglament amb tres mesos, no han dit res! Els
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he insistit, hi ha alguna cosa que vulguin canviar? No han dit res! Volen votar
en contra? Votin! Voltin! Però escolti’m, que no comptem? No, eh? Que no
comptem, no! Per que els hi hem donat amb suficient temps per que s’ho hagin
llegit, per que haguessin dit...-Doncs escolta’m, per que no poses que et puguin
contestar? Per que no canvies això? Per que no incorpores això? Res de res!
Ara si el que volen és continuar amb aquesta línia continuem!
Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres hem recolzat aquesta moció, per que era el que
nosaltres portàvem en el nostre programa, que era el donar la veu al poble,
amb un grau superior o amb un grau més elevat del que tenia fins ara.
Creiem que les portes de l’ajuntament han d’estar obertes, i una manera d’obrir
les portes és que la gent pugui participar, amb la major mesura possible, amb
totes les actuacions que tingui el Consistori. Res més.
9- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS UNIM-PSC-PM, GP
I ELS VERDS-GCE-ACP RELATIVA AL CANON QUE PAGUEN ELS
CIUTADANS AL CONSORCI D’AIGÜES DE TARRAGONA
Sr. Domínguez- Algun grup municipal es vol sumar? Iniciativa. Gràcies.

MOCIÓ
Els ciutadans dels Pallaresos, com la resta de consumidors d’aigua del nostre
territori abastits de la conca de l’Ebre, tenen una doble imposició en el cànon
de l’aigua. Al cànon de l’aigua d’aplicació general se li suma en el nostre
territori el cànon de derivació. La deducció del cànon de derivació es va establir
en la Llei 18/1981, d’1 de juliol i la llei 21/2001, de 28 de desembre la va
substituir per la previsió d’una aportació pressupostària. La disposició
addicional vint-i-dosena diu “En aplicació d’aquesta Llei, el Govern ha de
promoure l’homogeneïtzació de les tarifes d’abastament en alta, i també
l’equiparació dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona amb els de la resta
de Catalunya, de manera que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre.”
Per tal d’aconseguir això i com recull l’informe de fiscalització 14/2011, referent
a l’Agència Catalana de l’Aigua, seguiment d’observacions i recomanacions
dels informes 13/2006 i 20/2006 de la Sindicatura de Comptes presentat al
Parlament de Catalunya en data de 7 de juny de 2011 respecte la compensació
d’ingressos CAT recull que des de l’exercici 2004, les lleis de pressupostos de
la Generalitat de Catalunya estableixen, mitjançant disposició addicional, l’
import màxim per aquest concepte (les disposicions addicionals van fixar l’
import màxim per als exercicis 2004 i 2005 en 3 M€ i des del 2006 en 2,50
M€/any) i determinen que l’ ACA l’haurà d’abonar al CAT en concepte de
“transició del model tarifari del servei públic de subministrament d’aigua que
presta el CAT”.
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S’estableix que això és així ja que la Generalitat de Catalunya ha de facilitar
aquesta transició, “mentre no entri en vigor el règim tributari de recuperació de
costos associat a la producció, la disponibilitat i la millora de la qualitat de
l’aigua en origen”. Pel que fa a aquest concepte s’ha observat com l’anualitat
del 2004 que estava pendent de pagament, així com la del mateix 2005
(ambdues per 3 M€/any), han estat liquidades en quedar incloses dins els
imports de la Resolució del director de l’ ACA del 6 de febrer del 2006, de
compensació de deutes ACA-CAT. A més, s’ha verificat el pagament, dins de
cadascun dels exercicis, de les anualitats del 2006 al 2009 per 2,5 M€/any.
La Llei d’acompanyament dels pressupostos de 2011 aprovada per CiU amb
l’abstenció del PP no conté cap partida per rectificar la doble imposició sobre
un mateix servei: el subministrament d’aigua en el nostre territori. Això implica
un cost afegit en el servei de l’aigua que es trasllada a les tarifes dels abonats.
Per tant, si l’ ACA continua sense assumir aquesta compensació els usuaris de
la conca de l’Ebre entre els quals està Els Pallaresos veuran incrementada de
forma permanent la seva factura de l’aigua molt per sobre de la resta de
catalans incomplint una llei del Parlament de Catalunya.
Per l’anterior, els Grups Municipals dels Partits que presenten aquesta moció
proposem adoptar els següents:
ACORDS
1. Instar el Govern de la Generalitat a complir la disposició addicional vint-idosena de la llei 21/2001 de 28 de desembre i per tant a promoure
l’homogeneïtzació de les tarifes d’abastament en alta, i també l’equiparació
dels tributs de l’aigua del Camp de Tarragona amb els de la resta de
Catalunya, de manera que l’efecte sobre l’usuari sigui neutre.
2. Instar el Govern de la Generalitat a que per donar compliment al punt
anterior en el projecte de pressupostos de 2012 s’incloguin les aportacions
que l’ ACA haurà d’abonar al CAT per rescabalar l’ impacte sobre la tarifa
per l’aplicació del cànon de l’aigua i del cànon de derivació.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Coronado, Vidal Àlvarez I Sánchez, cap (0) en
contra, i cinc (5) abstencions, les dels senyors/res Vidal Guiamet, Ramos,
Tenorio, Asensio i Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts
els anteriors acords.
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Explicació de vot
Sra. Ramos- El grup municipal de Convergència i Unió ha votat abstenció, tot i
que ens agradaria que des de l’ ACA ens tornessin els diners relatius al cànon
de l’aigua, i que fins i tot ens baixessin l’ import del rebut,.
Però som conscients de que ara no és el moment adequat per fer-ho, donada
la situació econòmica en que es troba el nostre país i concretament l’Agència
Catalana de l’Aigua.
Ara no podem pretendre que se regularitzi l’actual situació del cànon de l’aigua
entre l’ACA i el CAT quan l’estat d’endeutament és de 1.400 milions d’euros, i
que aquest endeutament no ha deixat de créixer des de que el Tripartit va
Governar a la Generalitat.
Al 2003 el dèficit ja va ser de 785 milions d’euros. En 7 anys del Govern del
Tripartit el deute d’aquesta Agència ha crescut un 57%.
Entenem que es surrealista que tot just el que ha deixat a l’Agència Catalana
de l’Aigua en aquesta situació, ara reclami la devolució del cànon.
Sr. Marcos- Nosaltres ens hem abstingut evidentment, i evidentment que els
Independents dels Pallaresos vol que aquest tema es solucioni, i de ben segur
que creiem que es solucionarà, per que el que està passant no és just. Però
nosaltres intentarem ser realistes i sincers.
Quan veiem un partit, el PSC, membre de l’anterior tripartit que governava
Catalunya a les anteriors legislatures, creadors del problema que ens ocupa, i
que durant 8 anys no es van dignar a resoldre, un equip de govern de
l’Ajuntament dels Pallaresos que anuncia a “bombo y platillo” un ple en el qual
s’aproven unes ordenances fiscals, tot presumint de retallades, i no pujada
d’impostos, i que casualment un cop aprovades aquestes ordenances se’ns
convoca un ple extraordinari a posteriori, no anunciat, per comunicar una
pujada de l’ import de l’aigua, i ara vostès venen amb exigències a l’actual
equip de govern de la Generalitat, o sentim però aquest no és el nostre tarannà
i això per nosaltres és jugar brut, i per això no podem recolzar la seva moció.
Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres fora de qui ha generat o no ha generat el deute, el
que si que tenim clar és una cosa, si el paguem el paguem entre tots, i tots a
parts iguals, que no hagi de pagar el Camp de Tarragona i els municipis que
depenen de l’agua que ve de l’Ebre més que la resta de Catalunya. Mateixos
drets, mateixes obligacions, per això nosaltres hem recolzat aquesta moció.
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Sr. Cañete- El que em preocupa moltíssim és que a la senyora Ramos li
preocupi més la situació general de l’economia a Catalunya que la dels
Pallaresos.
Sra. Ramos- Totes dues.
Sr. Cañete- Els ciutadans dels Pallaresos estan pagant més que ciutadans
d’algun poble de Girona. La situació econòmica és complicada, però ho és per
tots, nosaltres hem de lluitar pels nostres interessos, i els nostres interessos
principalment es veuran satisfets primer, si la Generalitat de Catalunya, ja que
em parlàvem de la Generalitat, comença a pagar allò que s’ha compromès a
pagar a l’Ajuntament dels Pallaresos. La situació econòmica és greu, però si
deixem de lluitar pels interessos d’aquest poble, i pensem en la situació
econòmica del país, la situació econòmica del país no se com anirà, tot és un
futurible, esperem que millori, però la que volem que millori és la dels
Pallaresos.
Sr. Cañete- És que vostè no para de dir que la situació del país..., que després
sortiran unes altres subvencions que ajudin a pagar el camp de futbol, la gespa,
i que mentrestant fem servir el PUOSC per construir pistes de paddel i de tenis,
per que després ja sortiran, miri, anem a veure, escolti’m! La Generalitat de
Catalunya per que hi ha pocs ingressos i per que hi ha pocs recursos està
retallant en serveis bàsics, no ens creiem, i potser si que passa però ara mateix
no ho podem preveure que resulti que ara la Generalitat de Catalunya tregui
línies de subvenció per pagar camps de gespa artificial, i el que està claríssim
és que la situació i l’equilibri territorial dins a Catalunya es basa en fets que
tothom paguem per la mateixa cosa, i l’aigua és la mateixa cosa aquí i a
Girona.
No entenc com vostès no recolzen aquesta moció, per que són de Tarragona i
són dels Pallaresos, més que de Catalunya.
Sra. Ramos- I la situació és tant greu i fem un camp de futbol?
Sr. Cañete- La situació és molt greu, i el que hem fet avui és aprovar el projecte
executiu per fer el camp de futbol, per que hi ha una subvenció demanada per
a instal·lacions esportives des de fa molt de temps.
Llavors la idea és que si no aprovem cap projecte executiu, no es podrà fer res
i la subvenció del PUOSC es perdrà, i com mirem pels Pallaresos doncs l’hem
d’aprovar.
Sra. Ramos- Segur que es perdrà?
Sr. Tenorio- Tinc dret a parlar!
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Sr. Domínguez- A veure si queda clar el tema, i crec que això ho entén tothom,
vull dir, ara estem parlant d’un altre punt passat que és el camp de futbol!
Sra. Ramos- Ha estat ell, ha estat el senyor Néstor.
Sr. Domínguez- Els passos per a poder fer una obra, el projecte bàsic, el
projecte executiu, licitació i...correcte? Torno a dir el que vaig dir en el punt
anterior, vull dir, pera poder treure les pliques, per a poder tenir l’opció de treure
les base per fer aquest camp de futbol hem de tenir el projecte executiu, i avui
en dia a sobre la taula tenim un termini que és finals d’abril.
Senyor Tenorio si vostè diu que no, li animo a que vingui i m’ho demostri.
Sr. Tenorio- I d’acompanyar-lo si vol!
Sr. Domínguez- Sr. Tenorio a l’ajuntament tenim, i a més ho varem aprovar
aquí al ple del mes de novembre, un punt del ple que ens demanen posposarho amb el condicionant que ho aprovem a finals del mes d’abril, no tenim
notificació de la Generalitat d’una ampliació d’aquest termini fins a final d’abril,
o finals d’any, o dos o tres anys, no ho tenim! Com no ho tenim, per no perdre
aquests diners hem d’aprovar el projecte executiu avui.
Que vol dir que es farà? Ho he dit abans, dependrà de la situació econòmica,
dependrà de la subvenció, dependrà de si al final ens diuen si podrem ampliar
el termini o no, eh? Però avui en dia, si no volem perdre aquesta possibilitat de
fer perdre el camp de gespa, passa per aprovar el projecte executiu avui, no
d’aquí dos mesos, per que d’aquí dos mesos amb el temps d’exposició pública
estarà fora del termini per que la gent pugui presentar ofertes, és el termini que
tenim actualment, i això és així, però aquest no és el punt de l’ordre del dia, és
el tema del cànon, que per cert només a efectes informatius aquesta mateixa
moció aprovada a Reus va haver unanimitat, CiU va votar que sí.
Sra. Ramos- Reus és Reus
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10- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS UNIM-PSC-PM,
GP I ELS VERDS-GCE-ACP, EN DEFENSA DELS CENTRES EDUCATIUS
MUNICIPALS I DEL MANTENIMENT DE LA XARXA PÚBLICA D’ESCOLES
BRESSOL.
Sr. Domínguez- El mateix, algú es vol sumar? Iniciativa. Gràcies.
MOCIÓ
Arran de l’anunci de la Generalitat de l’ajornament indefinit dels pagaments als
ajuntaments del finançament de les escoles bressol i de les escoles de música,
l’Ajuntament dels Pallaresos reclama al Govern Autonòmic, en primer lloc la
seva plena responsabilitat en aquests ensenyaments i, en segon terme, el
suport irrenunciable als titulars locals d’aquests centres en compliment de
l’Estatut de Catalunya i de la Llei d’Educació de Catalunya.
En aquest sentit, manifestem que la important xarxa pública de escoles bressol
amb que compta el país, té el seu origen en una Iniciativa Legislativa Popular
que va ser atesa a través d’una Llei del Parlament de Catalunya. Per tant, el
compliment de la Llei 5 de llars d’infants de qualitat, de l’any 2004, és el
producte d’un pacte legislatiu que respon a necessitats fonamentals educatives,
socials i de conciliació laborals del nostre país.
Considerem l’educació com un element estratègic prioritari de l’ acció política,
per avançar en la consecució d’una societat molt més formada i cohesiona. Per
aquest motiu, el món municipal atenent al marc competencial i de col·laboració
entre administracions que regula la Llei d’Educació de Catalunya, aprovada
amb el suport del 90 per cent del Parlament, reclama la lleialtat institucional de
la Generalitat per garantir d’una manera immediata el finançament de les
escoles bressol i de les escoles de música municipals.
Catalunya, amb el llegat històric del món local, ha fet un llarg recorregut per
definir un model propi de sistema educatiu que s’adeqüi i respongui als
objectius de la Comunitat Europea, i en aquest sentit s’ha distingit, en sintonia
amb altres països més desenvolupats, en una major oferta pública d’educació
adreçada a les edats primerenques en comparació amb d’altres territoris de
l’Estat.
Les escoles bressol municipals, implantades en més de 500 municipis i atenent
a prop de 70.000 alumnes, garanteixen el desenvolupament integral de l’infant,
revertint d’una manera directe sobre els futurs satisfactoris resultats dels
ensenyaments de caràcter obligatori. Així ho demostren les Ciències de
l’Educació i així ho recullen els informes dels experts quan consideren que
l’educació dels infants del 0-3 anys són una de les mesures imprescindibles per
a garantir l’èxit escolar d’un país.
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Significa una aposta ferma per la prevenció en termes de necessitats
educatives o socials d’alguns infants i per a la cohesió social de diversos
col·lectius de la nostra societat. Els centres educatius públics realitzen una
important tasca en benefici dels fills de les famílies més desafavorides, aportant
un important valor a les mesures d’igualtat d’oportunitats i de compensació de
bagatges i entorns amb mancances econòmiques i/o culturals.
En aquests moments l’endarreriment indefinit en el finançament i el retard o la
incertesa en la convocatòria de les beques per a les escoles bressol per
aquest curs, portaran en un breu espai de temps a la inviabilitat de
sosteniment d’aquest servei públic.
Els efectes de les polítiques educatives solen repercutir a curt termini sobre la
qualitat del servei, i a mig i llarg termini sobre els resultats del sistema educatiu,
perquè el 0-3 anys asseguren les bases del nivell educatiu del país, més ben
preparat i més competitiu.
Els centres de titularitat municipal tenen un impacte directe en la comunitat, per
a les seves polítiques de conciliació i per a l’èxit del fet educatiu en quant
desenvolupen les capacitats de la infància, el creixement artístic i l’accés als
aprenentatges compensadors.
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos:
1. Recolzar la negociació per estudiar els mòduls de finançament dels
centres de titularitat municipal.
2. Reclamar una via immediata, amb un calendari concret, per liquidar el
deute que prové de l’any 2010.
3. Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles bressol finançada
per les administracions públiques i les famílies
4. Reclamar la convocatòria de beques de la Generalitat per tal de garantir
la igualtat d’oportunitats i l’equitat en l’accés al servei.
5. Mantenir el seu compromís amb l’educació 0-3 perquè no és només un
servei que garanteix la conciliació laboral i familiar, si no que té un paper
educatiu important en el desenvolupament de l‘infant i en la contribució a
la igualtat d’oportunitats.
6. Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa d’escoles bressol,
econòmicament més sostenible.
7. Continuar apostant per uns serveis educatius municipals que mantinguin
uns paràmetres de qualitat econòmicament sostenible, si es manté la
col·laboració i la corresponsabilització entre administracions públiques.
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Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez i
Sánchez, cap (0) en contra, i quatre (4) abstencions les dels senyors/res
Ramos, Tenorio, Asensio i Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sra. Ramos- Hem votat abstenció a aquesta moció perquè.... escolti, siguin
vostès més seriosos.
Poseu-se a treballar seriosament perquè aquest forat econòmic existent al
nostre país, em preocupa el país, al cap i a la fi l’ha deixat el tripartit amb els
socialistes inclosos.
Els recordem que el tripartit va deixar un dèficit de 8.350 milions d’euros a la
Generalitat de Catalunya i a més un deute en factures de 54.000 milions
d’euros.
Fruit d’aquest gestió irresponsable, aquest passat any 2011 la Generalitat de
Catalunya ha hagut de pagar 4 milions d’euros diaris en concepte d’interessos
de deute i per aquest any 2012 aquesta xifra s’incrementarà fins a 6 milions
d’euros cada dia.
És per això que s’han de fer els ajustaments, la Generalitat continua donant
suport a les escoles bressol, això ningú ho nega i ja tenim uns serveis de
qualitat. Tota aquesta situació d’endeutament s’agreuja si a tot això li afegim
que des del Govern de l’Estat Espanyol se’ns nega el fons de cooperació i el
fons de competitivitat.
Així doncs, en aquests moments no podem votar a favor d’aquesta moció ni
podem reclamar aquests diners a la Generalitat de Catalunya.
Sr. Marcos- Perquè evidentment nosaltres també apostem per augmentar la
qualitat de l’ensenyament, és evident que nosaltres també volem una
ensenyança amb uns costos més baixos per a les famílies, sense reduir la
qualitat d’aquest ensenyament, però un cop més creiem que aquesta és una
moció partidista i populista, feta per tapar una mala gestió econòmica tant dins
el nostre ajuntament com a l’anterior Govern de la Generalitat de Catalunya,
liderat pel Sr. Montilla del PSC.
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La nostra abstenció bé donada pel següent:
a) Al seu primer punt d’aquesta moció vostès demanen recolzar la
negociació per estudiar els mòduls de finançament dels centres públics
de titularitat municipal. Escolti’m, vostès recorden que els pressupostos
d’aquest any han estat impugnats pel meu grup precisament perquè
nosaltres volíem que l’import de la concessió de l’escola bressol fos
reinvertida en ajudes a les matrícules dels infants i vostès l’han fet servir
per tapar forats?
b) Què passa amb la retallada que va fer el Govern Socialista del Sr.
Zapatero al Fons de Cooperació Local fet que ha condicionat la
elaboració dels pressupostos del 2012? Per què no ho diuen això a la
moció, i què passa amb els 13.000 milions d’euros del Pla Zapatero que
molts ajuntaments van haver d’elaborar projectes a corre-cuita per
gastar diners que després van suposar retallades de sous a funcionaris
o d’altres mesures que com sempre van a afectar als serveis públics?
Això tampoc ho diuen a la moció.
c) Al tercer punt diuen: Mantenir l’actual xarxa pública de qualitat d’escoles
bressol finançada per les administracions públiques i les famílies, que no
formen part de l’administració pública vostès?..., que només ho han de
finançar la Generalitat i les famílies?, no pensen invertir-hi un “duro”,
vostès?.
d) Al sisè punt, diuen: Contribuir a disposar d’una àmplia i eficient xarxa
d’escoles bressol, econòmicament més sostenible. Ara se n’adona el
PSC d’això, quan ha estat vuit anys demanant, ara se n’adona que han
de fer això? No ho entenc, escolti, pot ser que si l’antic tripartit i l’equip
del Sr. Zapatero no hagués deixat el forat que ens han deixat, ara
estaríem parlant d’altres temes o d’altres idees, sincerament creiem que
no estan vostès en condicions de demanar res de res, en tot cas el millor
que pot fer el PSC és callar i acotxar el cap i avergonyir-se dels fets.
Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres, tot i presentar i recolzar aquesta moció, això no vol
dir que jo defugi dels meus pensaments i de la meva opinió respecte al tema de
les escoles bressol, ho recordo i ho vull fer palès, perquè després no se’m digui
que jo he estat sempre contrari a les escoles bressol i ara estic defensant
doncs això, segueixo, crec que els ajuntaments no tenen perquè fer escoles
bressol i aquí ho argumento, on hi ha una empresa privada que, en el cas dels
Pallaresos són dues, no cal que aquest servei el presti l’administració, ara,
donat que ja tenim l’escola bressol, cal que rebem el màxim suport econòmic
possible per tal de que els costos pel consistori siguin els mínims. Continuo
pensant que no calia fer-la, donat que ja hi és, mirem de garantir els ajuts de
les entitats de rang superior, no solament perquè les famílies hagin de pagar
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menys, sinó perquè nosaltres puguem fer front als costos. I respecte als
200.000 euros, Sr. Marcos, simplement dir-li que aquest informe, en quant al
tema i de la quantitat que havia de sortir a subasta, és un informe i un estudi fet
per la Diputació de Tarragona, que té uns tècnics, crec jo adients i coneixedors
del tema. Res més.
Sr. Domínguez- Em permetran que contesti als regidors de CIU. Als tres d’aquí.
Als tres de la dreta, perdó. Va en la línia del que el regidor, Sr. Cañete ha dit
abans, aquesta moció, entre altres, ens preocupa, a banda de que de la
Generalitat, els compromisos que té amb el centres, els compromisos que té
amb l’ajuntament dels Pallaresos. Els compromisos que fa que actualment
se’ns degui moltíssims diners de la llar d’infants i ja no és una qüestió de si
podem treure la licitació per tenir més o menys ingressos, és poder tenir els
diners per poder obrir, perquè..., sí, no defugirem de que el fet de que el tripartit
va fer coses dolentes i que segurament va deixar, segur, va deixar la
Generalitat amb una situació econòmica malmesa, com va fer CIU amb aquest
ajuntament, que se’n va anar deixant una guarderia, una guarderia per pagar,
per pagar sense tenir els diners.
Miri, jo, durant tot el procés de la llar municipal, sempre he votat a favor,
sempre! però sempre he dit que votava a favor, perquè era una millora pel
municipi, però no perquè estigués d’acord amb que es construís, perquè
entenia que havent-hi dues llar d’infants privades al municipi era més important
recolzar-les i no haver de fer una inversió d’uns diners que no tenim. D’uns
diners que fan que l’ajuntament ha avançat una part molt important, però que
està pendent de cobrar més de la meitat del cost d’una llar d’infants de més de
700.000 euros.
Aquesta moció ens preocupa, perquè si la Generalitat no comença a deixar
anar diners als ajuntaments, en aquest cas, en aquesta moció per una llar
d’infants que hem construït amb una subvenció, doncs home!, difícilment
podrem donar aquest servei, però és que difícilment podrem donar cap servei,
perquè el deute que es va comprometre l’ajuntament al mandat passat fa que
haguem d’assumir el compromís de pagar al proveïdor que ha construït
aquesta llar d’infants, d’uns diners que actualment no tenim. Vull dir, no és
populista, és realista, quan reclamem a la Generalitat que ens doni diners per la
llar d’infants, és perquè realment ens ho ha de donar, ell s’ha compromès, quan
una administració es compromet amb una subvenció, el que no val és que et
diguin que d’aquí un o dos anys, perquè estem passant una situació econòmica
dolenta. Perquè situacions econòmiques dolentes les està passant, en primera
instància l’administració, que és l’administració més propera al ciutadà.
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11- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS UNIM-PSC-PM,
GP I ELS VERDS-GCE-ACP PER TAL QUE EL GOVERN MUNICIPAL FACI
PÚBLIC EL DEUTE DEL GOVERN CATALÀ AMB L’AJUNTAMENT I PER
INSTAR A LA GENERALITAT A LIQUIDAR-LO DE FORMA URGENT

MOCIÓ
La situació econòmica i financera dels municipis de Catalunya és més que
preocupant. A la manca d’un model de finançament local que el municipalisme
reclama fa anys s’han sumat noves decisions de les administracions de
Catalunya i de l’Estat que comprometen, encara més, la capacitat dels
municipis per fer front a les seves obligacions i a les necessitats dels seus
veïns i veïnes.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que, en nombroses ocasions, les
corporacions locals han de fer front, per responsabilitat i com a administració
més propera, a obligacions per a les quals no tenen competència atribuïda
legalment – els anomenats serveis impropis que, segons estudis recents,
suposen un 30% del pressupost anual - i, per tant, tampoc compten amb
recursos assignats.
A la situació precària de les finances municipals s’han sumat diferents factors
els últims mesos. Un dels més destacats és la reducció de les aportacions que
el govern de Catalunya ha fet per al manteniment de serveis com, per exemple,
les escoles bressol públiques. Decisions que, indubtablement, afecten de ple el
nostre Ajuntament que ha d’afrontar, com a administració més propera, la
situació creada arran d’aquestes decisions.
Aquesta situació s’agreuja més quan no s’ha definit encara quan es faran
efectius els compromisos pressupostaris adquirits per la Generalitat. Recursos
econòmics que els Ajuntaments ja han avançat. Això provoca greus problemes
de tresoreria a totes les corporacions locals.
Cal tenir en compte també que el Ple del Parlament de Catalunya, en sessió de
20 d’octubre de 2011, va aprovar fer públiques les dades sobre el deute de la
Generalitat i abonar als ens locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la
Generalitat hi tenia pendent. En els casos que això no fos possible es va
acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari per al pagament del deute de
la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el conjunt dels departaments i
dels seus organismes, dependents i vinculats. Aquests acords, a data d’avui,
no s’han complert.
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Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos:
1. Instar al Sr. Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la
Generalitat té amb l’Ajuntament dels Pallaresos.
2. Instar al Govern de la Generalitat a liquidar aquest deute de forma
urgent i prioritària
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez i
Sánchez, tres (3) en contra, els dels senyors/res Ramos, Tenorio i Asensio, i
una (1) abstenció, la del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots
els seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot
Sra. Ramos- Hem votat en contra d’aquesta moció perquè, què volem que els
diem......
- que el país està endeutat perquè així ho ha deixat el tripartit?
-

que han deixat un forat econòmic a la Generalitat de 8.350 milions
d’euros.

És clar que volem que la Generalitat liquidi amb els Ajuntaments el seu deute,
així com ho hem volgut des de l’any 2002 fins a l’any 2010 i tampoc ha estat
possible i així com volem que l’Estat Espanyol també liquidi els deutes amb les
Autonomies. Que per cert els encoratjo a que al proper Ple facin una moció
demanant al Govern Espanyol els deutes amb les Autonomies, que amb tanta
moció, més que Govern semblen oposició, semblen oposició de la Generalitat.
Amb aquestes mocions que vostès presenten, sembla que volen entrar en
aquest joc un cop i un altre cop i nosaltres no entrarem.
Per una altra banda, documentin-se’n una mica i siguin més seriosos, donat
que aquesta moció, o una molt semblant ja es va presentar al Parlament de
Catalunya per dues vegades, al maig del 2011 la va presentar Esquerra
Republicana de Catalunya i a l’octubre del 2011 el Partit dels Socialistes de
Catalunya.
Si us plau no tornin a presentar aquesta moció al Parlament de Catalunya
perquè si és així, farem riure.
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Sr. Cañete- La subvenció per a la guarderia la van demanar l’anterior equip de
govern, llavors no els preocupava la situació econòmica del país. Són aquests
tipus de subvencions i compromisos adquirits per la Generalitat i pel Govern
d’aleshores que llavors sí que era el tripartit del PSC, els que segons vostès
han provocat el forat, però si la subvenció la van demanar vostès, si el que
nosaltres ara demanem és que es faci efectiva, no l’estem demanant, és que es
faci efectiva, és a dir, que ens paguin el que es va comprometre la Generalitat a
pagar, ni més ni menys.
La nostra feina, en aquest Ple, és exigir els nostres drets de cobrament i la
seva feina, la de la Generalitat, és fer-hi front. Cadascú ha d’estar en el seu
paper i en aquest Ple en aquest ajuntament nosaltres tenim problemes molt
greus de tresoreria, molt greus amb els serveis municipals perquè la
Generalitat no fa front als seus compromisos, compromisos que es van adquirir
perquè l’anterior grup de govern va demanar una subvenció i actualment la
Generalitat, governada per Convergència i Unió no compleix amb aquests
compromisos.
Sr. Marcos- Nosaltres es hem abstès, tornem al mateix d’abans, és clar que
volem que es liquidi el més aviat possible el deute que té la Generalitat amb el
nostre Ajuntament, igual que ho volen tots el municipis, que estan en aquesta
situació o situació similar però, qui va ser el generador d’aquest deute? CiU? o
el tripartit?. I el regidor d’IP, aquest que està aquí, d’acord? I diu que estem
convençuts de que el deute es liquidarà el més aviat possible tal i com va dir,
no fa pas gaire, el President de la Generalitat el molt Honorable Sr. Artur Mas
perquè confiem en la seva paraula, cosa que no podem dir aquí avui el mateix
d’altres governants d’aquest municipi.
Sr. Domínguez- Sra. Ramos, Sr. Marcos, a mi com a regidor de l’ajuntament
dels Pallaresos em preocuparia la situació econòmica de l’ajuntament dels
Pallaresos. (intervenció de lluny del Sr. Marcos) No, no, quan s’estava fent la
intervenció del regidor d’hisenda, la Sra. Ramos deia que la Generalitat no pot.
Miri Sra. Ramos, no sé si la Generalitat pot o no, el que està clar, és que
actualment l’ajuntament dels Pallaresos no pot garantir les nòmines del mes de
febrer, aquesta és la realitat, aquesta és la realitat, aquesta és la realitat, no cal
extreure-ho del context que és, es pagaran les nòmines del mes de febrer, però
la situació de tresoreria de l’ajuntament és molt delicada, extremadament
delicada i és molt delicada perquè tenim un important volum de subvencions
que hem de rebre pràcticament totes de la Generalitat del qual l’ajuntament ha
avançat més del 60 per cent, no dic xifres, perquè no crec que toqui, però més
del 60 per cent. Probablement si haguéssim rebut aquestes subvencions, la
situació econòmica de l’ajuntament estaria en una situació molt, molt correcta,
molt correcta. Eh?, Torno a dir, tenim una situació molt delicada i em preocupa
que els preocupi més la situació econòmica de la Generalitat que la situació
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econòmica de l’ajuntament, que amb el seu vot i amb la seva actitud ho deixen
més que evident.
Miri, defensem l’ajuntament dels Pallaresos i el defensarem, amb vostès o
sense, amb vostès o sense, la situació econòmica, li torno a dir, si la
Generalitat no comença a dir, no comença a deixar anar diners, tindrem greus
problemes, que ja els tenim. Continuem.
Sr. Vidal Álvarez- Respecte al tema dels problemes aquests que tenen, amb si
em paguen o no em paguen, no cal que m’ho expliqui, jo per sort estic al marge
d’aquests conflictes que tenen alguns de vostès. Jo em puc centrar al cent per
cent en Els Pallaresos només. Ara, aquesta situació que vostè diu de si em
paguen o no em paguen, sap què passa, que jo cada vegada que entro al
despatx del Sr. Alcalde o del Sr. Regidor d’Hisenda l’estic patint, entén?, m’és
molt familiar aquesta situació de la qual vostè es queixa.
Reflexioni de quins han estat els motius de que tinguem aquesta situació ara i
aquí. (se sent la Sra. Ramos de fons) No, no, jo només li demano que reflexioni
vostè, m’entén? ( se sent la Sra. Ramos de fons) No..., jo estic donant una
explicació i per això jo recolzo això, perquè vullc que se’ns donin els diners que
se’ns deuen i m’és igual qui me’ls degui, vullc que me’ls donin, perquè jo em
centro amb Pallaresos, això és com si vostè visqués en una escala, primer
arregli la gotera de casa seva i després arreglarem les de la comunitat. Primer
Pallaresos, després Catalunya, però primer Pallaresos, perquè on visc cada dia
i és on les meves xiquetes passegen pel carrer, m’entén? Això és el que
m’amoïna a mi. I la situació que ens hem trobat aquí i la situació que ens hem
trobat aquí no l’hem generat nosaltres, li asseguro i hem de fer molts esforços,
eh? Per poder treballar amb les circumstàncies i amb la tresoreria que ens hem
trobat, li ven asseguro, però tot i això, treballem. Res més.
12- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ ALS
PALLARESOS PER A UN FINANÇAMENT LOCAL CATALÀ.
Sra. Ramos- Proposta de moció del grup municipal de Convergència i Unió als
Pallaresos, per al proper Ple de l’ajuntament dels Pallaresos.
MOCIÓ
Atès que una de les reivindicacions històriques per par del municipalisme català
és un finançament just pels ens locals.
Atès que històricament, els municipis dels nostre país han estat mal finançats.
Des de fa temps, estem afrontant les nostres obligacions i els nostres serveis
amb un sistema de finançament insuficient, sense els recursos propis
necessaris.
Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

Atès que des de Convergència i Unió, des de diverses Associacions, des de
diversos Ens, es vol promoure la llei de finances dels governs locals catalans
amb l’objectiu de garantir la suficiència financera.
Atès que el nostre objectiu és que es faci realitat una reforma estructural del
sistema de finançament dels ens locals que proveeixi de recursos suficients per
garantir el compliment del marc de competència real de les corporacions locals,
i garanteixi, efectivament, la seva autonomia financera.
Atès que de forma majoritària la situació econòmica dels ens locals catalans és
preocupant, de tots i precària, fet encara més agreujat per l’actual conjuntura
econòmica, que comporta dificultats en la prestació dels serveis, alguns bàsics,
als nostres ciutadans.
Atès que l’article 219.3 EAC (Estatut d’Autonomia Català) incorpora una
garantia específica derivada del principi de cohesió entre competències i
despesa, de manera que “tota nova atribució de competències ha d’anar
acompanyada de l’assignació dels recursos suplementaris necessaris per a
finançar-los correctament, de manera que es tingui en compte el finançament
del cost total i efectiu dels serveis traspassats”.
Atès que l’article 220.1 EAC encomana de forma clara que “El Parlament ha
d'aprovar la seva pròpia llei de finances locals per a desplegar els principis i les
disposicions que estableix aquest capítol”.
Atès la diferència existent entre la inversió de l’Estat a Catalunya i els ingressos
que els catalans destinen a finançar la despesa pública de l’Estat – que
provoca que milions d’euros no tornin a Catalunya, conegut com a dèficit fiscal.
Atès que hi ha una majoria social àmplia que defensa la necessitat d’un Pacte
Fiscal just per a Catalunya que pal·liï l’històric dèficit que suporten Catalunya i
els catalans, petició que abandera el Govern del país.
Atès que el President de la Generalitat va manifestar el seu compromís a
desenvolupar una llei de finançament local genuïnament català que garanteixi
la suficiència financera, i que el fet de que vagi lligada al pacte fiscal, suposarà
un major finançament pels municipis catalans, amb uns criteris de repartiment
més adequats a la nostra realitat.
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa el següent:
Primer: Instar a la Generalitat de Catalunya que redacti una llei de finances
locals que suposi una millora en el finançament dels governs locals.
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Segon: Donar recolzament a la Generalitat de Catalunya en la petició d’un
pacte fiscal, en la línia del concert econòmic, que suposi una millora en el
finançament de Catalunya i també dels governs locals.
Tercer: Transmetre el contingut de la present moció a la Generalitat de
Catalunya i als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya pel seu
compliment.
Sotmès a votació, amb el resultat d’empat amb cinc (5) vots a favor, els dels
senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i Marcos, cinc (5) en contra,
els dels senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Coronado i Vidal
Guiamet, i una (1) abstenció, la del senyor Vidal Àlvarez, el Ple de l’Ajuntament,
tal i com estableix l’article 98.d) del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril, pel
qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
tornà a sotmetre el punt a votació, produint-se el mateix resultat i denegant-se
finalment amb el vot de qualitat de l’alcalde, D. Jaume Domínguez Ruiz.
Explicació de Vot
Sr. Vidal Álvarez- Ens hem abstingut, perquè tot i que hi ha gran part d’aquest
text amb el qual estem completament d’acord, manca l’exigència de terminis i al
ser uns fets que s’estan reclamant que no tenen una pauta de temps i que
poden allargar-se per una període indefinit, considerem que no podem donar
suport a aquesta moció. Res més.
Sr. Cañete- El nostre grup ha votat en contra perquè la moció, entenem que es
queda molt, molt curta, hauria d’incloure també, la fixació d’un calendari de
pagament del deute de la Generalitat amb els ajuntaments integrant el conjunt
de les Conselleries i els seus organismes dependents, hauria de demanar,
també, a la Generalitat l’increment dels recursos que destina i transfereix als
ajuntaments i que aquests siguin incondicionals. Hauria de garantir també el
manteniment de l’aportació econòmica del Govern de la Generalitat derivat dels
acords i dels convenis dels que ja estan signats i que afectin el
desenvolupament de les competències municipals, especialment en matèria
social i educativa. Com que es queda tant curta i al final el que fa és tirar
“pilotes fora” cap al Govern de Madrid, sense assumir les seves
responsabilitats, hem de votar en contra.
13- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:
Mes de desembre de 2011:
Xifra Inicial: 4.411
Altes: 33
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Baixes: 27
Total Habitants: 4.417
Per altra banda, manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:
Del Decret nº476/11 de 3 de novembre, al 9/12 de 19 de Gener de 2012.
DECRETS QUE PASSEN SESSIÓ DE DATA 26 DE GENER DE 2012
Decret 476/11, de data 3 de novembre de 2011, manifestant la conformitat a l’obtenció
pel Sr. Vicente Vayá Morte, habilitació de caràcter estat el nomenament provisional,
per a prestar el seus serveis professionals en el lloc de treball vacant de Secretari de
l’Entitat Ajuntament dels Pallaresos
Decret 477/11, de data 28 d’octubre de 2011, autoritzant l’enterrament de la sra.
Carmen Gómez Miralles a càrrec de la funerària Mena Tanatoris, al nínxol 5 baix del
Cementiri Nou, comú
Decret 478/11, de data 3 de novembre de 2011, concedint al sr. Basilio Valera Artigas,
pròrroga d’un any, de la llicència exp. 69/2009, finalització habitatge unifamiliar a
Cruïlla 3 del municipi
Decret 479/11, de data 4 de novembre de 2011, concedint a MODEL HISPANIA, SL,
llicència per a la instal·lació de pèrgola a la via pública av. Catalunya, 63, davant Can
Vicenç
Decret 480/11, de data 8 de novembre de 2011, aprovant l’acolliment a les bases per a
les concessions d’ajuts per a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres escolars de
primària i secundària curs 2011-2012
Decret 481/11, de data 31 d’octubre de 2011, arxivar les actuacions obertes contra
l’empresa Gulinves, SL, per determinar la responsabilitat per incompliment de
finalització de les obres de construcció de l’escola bressol municipal
Decret 482/11, de data 9 de novembre de 2011, convocant a la corporació per a una
sessió extraordinària el dia 10 de novembre a les 20 h
Decret 483/11, de data 9 de novembre de 2011, aprovant pagament de les factures de
l’1 al 15 d’agost de 2011, per import de 10.078,69€
Decret 484/11, de data 9 de novembre de 2011, aprovant pagament de les factures de
la primera quinzena d’agost de 2011, per import de 20.383,79€
Decret 485/11, de data 28 d’octubre de 2011, aprovant pagament de les factures
corresponents als serveis tècnics i professionals, del mes de setembre 2011, per
import de 951,26€ i 4.024,32€, respectivament
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Decret 486/11, de data 2 de novembre de 2011, acceptant la inscripció al registre
municipal de parelles de fet la sol·licitud 43, any 2011, srs. Agustí Aspa Albiñana i sra.
Ivon Panisa Casanova
Decret 487/11, de data 14 de novembre de 2011, denegant la revisió dels expedients
de contractació de les obres de reconstrucció parcial del mur de contenció del carrer
del Sol, i la substitució de mur en mal estat i continuació de vorera existent al carrer del
Vent a Construccions Salvat-Jové, SL, a tenor l’informe emès per SecretariaIntervenció de l’ajuntament, en tant l’0expedient no sigui en ferm en via administrativa
Decret 488/11, de data 14 de novembre de 2011, aprovant el pagament de les factures
del 16 al 31 d’agost de 2011, per import de 32.985,41€
Decret 489/11, de data 14 de novembre de 2011, aprovant el pagament de les factures
de la segona quinzena del mes d’agost de 2011, per import de 74.667,99€
Decret 490/11, de data 11 de novembre de 2011, concedint a ENDESA
DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU llicència per a l’obra estesa línia subterrània baixa
tensió per donar subministrament a Francesc Vidal Estil·les, a Pallars Jussà
Decret 491/11, de data 11 de novembre de 2011, concedint a la sra. Mercè Mestres
Iglesias llicència pel sanejament i impermeabilització de la terrassa de l’habitatge
Bofarull, 85, s’exp. Obres 105/2011
Decret 492/11, de data 11 de novembre de 2011, concedint al sr. Alfredo Simeon de
Pablo llicència per la realització del mur exterior frontal de la finca Prat de la Riba, 2B
Bofarull, s’exp. Obres 91/2011
Decret 493/11, de data 11 de novembre de 2011, concedint a l’empresa Construcció
Salvat-Jové, SL llicència per la rehabilitació de cuina i bany de l’habitatge Clotas, 1,
s’exp. Obres 106/2011
Decret 494/11, de data 11 de novembre de 2011, concedint a la sra. Nuria Aguirre
Segovia llicència per la renovació de cambra de bany de l’habitatge Costaret, 1 s’exp.
Obres 94/2011
Decret 495/11, de data 11 de novembre de 2011, concedint a la sra. Julia Sol Ramírez
llicència per la substitució de tanca metàl·lica de l’habitatge Parlament,5A, s’exp.
Obres 92/2011
Decret 496/11, de data 11 de novembre de 2011, concedint al sr. Francisco Bragado
Velasco llicència per la substitució de tanca exterior de l’habitatge Generalitat, 6B,
s’exp. Obres 89/2011
Decret 497/11, de data 11 de novembre de 2011, ordenant la devolució de la fiança
dipositada per la Parròquia Sant Salvador, per respondre de les obres de millora de
pintura i enllumenat a l’interior del temple, s/exp. Obres 45/2011
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Decret 498/11, de data 14 de novembre de 2011, concedint llicència d’obres a GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per obertura de rasa sobre vorera i calçada, per
subministrar gas natural a nous abonats, a Onze de Setembre, s/exp. 60/2011
Decret 499/11, de data 14 de novembre de 2011, concedint llicència d’obres a GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per obertura de rasa sobre vorera i calçada, per
subministrar gas natural a nous abonats, a Tarragona, 12-14-16, s/exp. 70/2011
Decret 500/11, de data 14 de novembre de 2011, concedint llicència d’obres a GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per obertura de rasa sobre vorera i calçada, per
subministrar gas natural a nous abonats, a Prats de Motllo, 13C, s/exp. 71/2011
Decret 501/11, de data 14 de novembre de 2011, concedint llicència d’obres a GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per obertura de rasa sobre vorera i calçada, per
subministrar gas natural a nous abonats, a Generalitat 2B, s/exp. 72/2011
Decret 502/11, de data 14 de novembre de 2011, concedint llicència d’obres a GAS
NATURAL DISTRIBUCION SDG, SA, per obertura de rasa sobre vorera i calçada, per
subministrar gas natural a nous abonats, a Generalitat 2A, s/exp. 73/2011
Decret 503/11, de data 14 de novembre de 2011, modificant l’import de la liquidació
de la concessió de la pròrroga a la llicència decret 478/11, sr. Basilio Valera Martínez,
s/exp. 69/2009, per error en el pressupost pendent d’executar
Decret 504/11, de data 16 de novembre de 2011, aprovant les factures corresponents
als serveis professionals i tècnics dels mesos octubre, agost i setembre per import de
951,26€, i 1.8967,39€, respectivament
Decret 505/11, de data 16 de novembre de 2011, autoritzant l’atorgament de la
bestreta sol·licitada al sr. Pedro Torrente Agüera a descomptar de la nòmina de la
paga extraordinària de desembre 2011
Decret 506/11, de data 16 de novembre de 2011, autoritzant a la sra. Elisabeth
Huntingford Antigas, a consultar documentació relativa al cementiri municipal dels
Pallaresos així com les còpies sol·licitades
Decret 507/11, de data 16 de novembre de 2011, aprovant el pagament de les factures
amb reserva pressupostària per import de 2.120,25€, de l’empresa INSPRO
Decret 508/11, de data 16 de novembre de 2011, aprovant el pagament de les factures
amb reserva pressupostària per import de 2.581,61€, de l’empresa TOT GRES
Decret 509/11, de data 22 de desembre de 2011, aprovant les factures corresponents
als serveis professionals al mes de novembre de 2011 per import de nou-cents
cinquanta-un euros amb vint-i-sis cèntims (951,26€).
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Decret 510/11, de data 17 de novembre de 2011, aprovant concórrer a la convocatòria
d’ajuts als ens locals per a l’arranjament i millora de camins municipals de la comarca
del Tarragonès, exercici 2011, així com la presentació de la sol·licitud i tota la
documentació requerida

Decret 511/11, de data 17 de novembre de 2011, aprovant inicialment la memòria
valorada redactada pel sr. Joan Mercadé Porta, per l’arranjament de camins al terme
municipal dels Pallaresos, per import de 18.442,32€
Decret 512/11, de data 28 de novembre de 2011, adjudicant el contracte menor per
les obres de millora de la xarxa de clavegueram al carrer Pins a l’empresa
CONSTRUCCIONES Y REFORMAS RUIZ, per import de 8.393,57€
Decret 513/11, de data 22 de novembre de 2011, aprovant una pròrroga al contracte
signat amb l’empresa SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA, SA, per la neteja de
l’escola Sant Sebastià , per un període de sis mesos fins el 30 de juny de 2012.
Decret 514/11, de data 21 de novembre de 2011, ordenant la regularització dels rebuts
sra. Rocio Nieves Romero Silva, de la vivenda Roger de Llúria 2B
Decret 515/11, de data 22 de novembre de 2011, ordenant la baixa de la liquidació
efectuada de dos rètols i realitzar una nova liquidació d’un rètol, a la sra. Núria Vegas
Segovia
Decret 516/11, de data 18 de novembre de 2011, autoritzar la compensació de la
realització de les hores extraordinàries del mes de novembre en vacances a diferents
treballadors de l’ajuntament
Decret 517/11, de data 18 de novembre de 2011, aplicant un plus de reten a diferents
treballadors de l’ajuntament corresponent a les tasques de reten realitzades el mes de
novembre de 2011
Decret 518/11, de data 25 de novembre de 2011, aprovant la sol·licitud i documentació
a presentar davant el departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, d’un Pla
d’ocupació per tal de contractar laboralment dues persones per a dur a terme treballs
de neteja, manteniment i conservació de boscos i periurbans pels anys 2011-2012
Decret 519/11, de data 25 de novembre de 2011, ordenant a BASE regularització dels
rebuts liquidació a nom sr. Clemente López Valverde, per error al DNI
Decret 520/11, de data 28 de novembre de 2011, aprovant el canvi de tarifació del
local Prolongació Camí dels Plans, local 2, com a local sense activitat, a efectes any
2012
Decret 521/11, de data 28 de novembre de 2011, ordenant regularització dels rebuts
d’escombraries any 2011, a nom del sr. Josep A. Contreras Lorite
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Decret 522/11, de data 30 de novembre de 2011, atorgant un ajut econòmic dins el
marc de subvencions per a persones amb escassa capacitat econòmica any 2010
Decret 523/11 anul·lat per error en la numeració.
Decret 524/11, de data 11 de desembre de 2011, aprovant l’expedient de contractació
per l’adjudicació de l’explotació, en règim de concessió demanial del bar de la piscina
municipal, així com aprovar el plec de clàusules administratives que regirà el
procediment d’adjudicació.
Decret 525/11, de data 2 de desembre de 2011, aprovant les factures de l’1 al 15 de
setembre de 2011 per import de nou-mil tres-cents trenta-vuit amb quaranta cèntims (
9338,40€) de la qual se n’adjunta relació, així com es comunica que s’ha efectuat el
seu pagament.
Decret 526/2011, de data 2 de desembre de 2011, d’aprovació de les factures
corresponents a la primera quinzena del mes de setembre de 2011 per import de cincmil cent quaranta-dos euros amb vuitanta-dos cèntims (5142,82€) de la qual se
n’adjunta relació, així com es comunica que s’ha efectuat el seu pagament.
Decret 527/2011, de data 2 de desembre, aprovant les factures del 16 al 27 de
setembre de 2011 per import de cent setanta euros amb setanta-set cèntims
(170,77€), de la qual se n’adjunta relació, així com es comunica que s’ha efectuat el
seu pagament.
Decret 528/2011, de 2 de desembre, aprovant les factures del 16 al 27 del de
setembre de 2011 per import de dotze mil nou-cents trenta-set amb seixanta-vuit
cèntims (12.397,68€), de la qual se n’adjunta relació, així com es comunica que s’ha
efectuat el seu pagament.
Decret 529/2011, de 2 de desembre de 2011, aprovant les factures del 28 al 30 de
setembre de 2011 per import de dos mil tretze euros amb quaranta-vuit cèntims
(2013,48€), de la qual se n’adjunta relació, així com es comunica que s’ha efectuat el
seu pagament.
Decret 530/2011, de data 2 de desembre de 2011, aprovant les factures del 28 al 30
del mes de setembre de 2011 per import de tres-cents seixanta-cinc euros amb
cinquanta cèntims (365,5€), de la qual se n’adjunta relació, així com es comunica que
s’ha efectuat el seu pagament.
Decret 531/2011, de data 9 de desembre de 2011, adjudicant el contracte menor pel
servei de poda de 634 arbres al municipi a l’empresa APTOS TARRAGONA
EMPRESA DE INSERCIÓN SL per import de 9.834,93€ (més IVA), total 11605,21, per
resultar ser l’oferta econòmicament més avantatjosa.
Decret 532/2011, de data 19 de desembre de 2011, autoritzant el pagament d’ajuts a
diversos treballadors segons article 5 i 7 del Conveni del personal laboral d’aquest
Ajuntament, per un import total de 1346,24€.
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Decret 533/2011, de data 20 de desembre de 2011, aplicant un plus de retén als
senyors José Arjona Velasco, Manuel Coso González, Miquel Larios Delgado, i Josep
Ma. Reales Amposta, corresponent a les tasques de reten realitzades durant el mes de
desembre de 2011, aplicant un plus d’enterrament al Sr. Carles Brunet Bofarull, tasca
realitzada el dia 8 de desembre de 2011.
Decret 534/2011, de data 20 de desembre de 2011, autoritzant i atorgant una
gratificació extraordinària per import de 45,44 euros al senyor Arjona Velasco José.
Decret 535/2011, de data 18 de desembre de 2011, autoritzant i atorgant la
compensació de la realització d’hores extraordinàries realitzades durant el mes de
novembre en hores de vacances a una sèrie de treballadors.
Decret 536/2011, de data 29 de novembre de 2011, aprovant la compra d’aliments als
establiments Can Pistraques, El Magatzem, Coaliment, SUMA i FRAGADIS, per import
de 240,00€ a cadascú dintre de la campanya de recollida d’aliments organitzada i
coordinada amb el Banc d’Aliments.
Decret 537/2011, de data 15 de desembre de 2011, aprovant la compra de joguines
als establiments Papereria Imperi, la Teva Botiga, i Tiana Roba i Complements, per
import de 400,00€ a cadascú dintre de la campanya de joguines organitzada i
coordinada amb la Creu Roja Española.
Decret 538/2011, de data 15 de desembre de 2011, concedint la targeta núm. 31
d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor,
a nom de la Nadya Ros de Diego.
Decret 539/2011, de data 15 de desembre de 2011, concedint llicència al senyor Josep
Lluis Domenech Ribas corresponent a la instal·lació de la parada de peix, el dia 15 de
desembre de 2011.
Decret 540/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant la factura presentada per
l’empresa SALVAT JOVÉ SL, corresponent a la col·locació de la tanca perimetral per
import de 1884,21€.
Decret 541/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant la renovació del nostre
municipi dels Pallaresos de l’adhesió a l’acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals aprovat pel Consorci Català pel
desenvolupament local.
Decret 542/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant les factures de l’1 al 15
d’octubre de 2011 per import de trenta mil tres-cents disset euros amb dotze cèntims
(30.317,12€), de la qual se d’adjunta còpia, així com es comunica que s’ha efectuat el
seu pagament.
Decret 543/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant les factures
corresponents a la primera quinzena del mes d’octubre de 2011 per import de
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cinquanta-sis mil quatre-cents noranta-tres amb seixanta nou cèntims (56.493,69€), de
la qual se d’adjunta còpia, així com es comunica que s’ha efectuat el seu pagament.
Decret 544/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant les factures de l’1 al 15
d’octubre amb reserva pressupostària per import de quatre-cents noranta-un euros
(491,00€), la qual se d’adjunta còpia, així com es comunica que s’ha efectuat el seu
pagament.
Decret 545/2011, de data 20 de desembre de 2011, aprovant les factures del 16 al 31
d’octubre de 2011 per import d’onze mil cent noranta-dos amb vint-i-dos cèntims
(11.192,22€), la qual se d’adjunta còpia, així com es comunica que s’ha efectuat el seu
pagament.
Decret 546/2011, de data 20 de desembre de 2011, aprovant les factures
corresponents a la segona quinzena del mes d’octubre de 2011, per import de
seixanta-nou mil sis-cents euros amb seixanta-dos cèntims (69.617,62€), la qual se
d’adjunta còpia, així com es comunica que s’ha efectuat el seu pagament.
Decret 547/2011, de data 20 de desembre de 2011, aprovant les factures del 16 al 31
d’octubre amb reserva pressupostària per import de dos mil cent euros amb vuitantasis cèntims (2.102,86), la qual se d’adjunta còpia, així com es comunica que s’ha
efectuat el seu pagament.
Decret 548/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant la certificació número 7
presentada per l’empresa GULINVES, SL, per import de 17.184,20€.
Decret 549/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant la certificació número 8
per l’empresa GULINVES, SL, per import de 13.980,13€.
Decret 550/2011, de data 19 de desembre de 2011, aprovant la certificació número 9
presentada per l’empresa GULINVES, SL, per import de 189.364,41€.
Decret 551/2011, de data 7 de desembre de 2011, aprovant el Pla de seguretat i salut
presentat per l’empresa OBRES AGUSTÍ I FILLS, SL, corresponent a l’obra de
reconstrucció parcial del mur del carrer del Sol.
Decret 552/2011, de data 20 de desembre de 2011, aprovant el pressupost aportat per
l’empresa ENDESA DISTRIBUCIÓN per la realització de les obres necessàries pel
subministrament d’energia elèctrica a l’escola bressol municipal, per import de
11.851,86€(IVA inclòs).
Decret 553/2011, de data 22 de desembre de 2011, aprovant la contractació de la
senyora Encarnación Bueno Degracia com a netejadora de l’ajuntament amb un
contracte d’obra i servei determinat a temps parcial per la cobertura de la baixa per
incapacitat temporal de la treballadora Montserrat Serrano Reche.
Decret 554/2011, de data 20 de desembre de 2011, iniciant l’expedient de modificació
de crèdits entre partides del pressupost vigent.
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Decret 555/2011, de data 21 de desembre de 2011, iniciant expedient per a l’aprovació
i comptabilització, si és el cas, de baixes d’obligacions, reconegudes en exercicis
anteriors, pendents de pagament.
Decret 556/2011, de data 23 de desembre de 2011, aprovant la factura i certificació
múmero 1 presentada per l’empresa AGUSTÍ I FILLS, SL, en data 21 de desembre de
2011 per import de 16.936,10€, corresponent a la realització de les obres per la
reconstrucció parcial del mur de contenció del carrer del Sol.
Decret 557/2011, de data 23 de desembre de 2011, convocant a la corporació per una
sessió extraordinària el proper dijous dia 28 de desembre de 2011, a les 20 hores.
Decret 558/2011, de data 27 de desembre de 2011, ordenant la devolució de la fiança
dipositada pel Sr. Manuel Álvarez Crespo per respondre de les obres de substitució de
claraboia a l’habitatge situat al carrer Mestre Rosari, núm. 2 del municipi, per import de
120,00€, segons expedient d’obres 37/2011.
Decret 559/2011, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
35x0.4 metres quadrats, i connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats al carrer Pau Claris, núm. 5 A i B del municipi, segons expedient d’obres
85/2011.
Decret 560/2011, de 22 data de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
2x0.4 metres quadrats, i connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats al carrer President Companys núm.9A del municipi, segons expedient d’obres
86/2011.
Decret 561/2011, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
11x0.4 metres quadrats, i connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats al carrer President Companys núm.17B, cantonada amb Pau Claris del
municipi, segons expedient d’obres 87/2011.

Decret 562/2011, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
27x0.4 metres quadrats, i connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats l’avinguda Parlament, núm. 12D, del municipi, segons expedient d’obres
95/2011.
Decret 563/2011, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
172x0.4 metres quadrats, i connexió de 2 ramals per a subministrar gas natural a nous
abonats a la carretera TV-2236, s/n, del municipi, segons expedient d’obres 103/2011.
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Decret 564/2011, de 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
31x0.4 metres quadrats, i connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats del carrer Roger de LLúria 6C, del municipi, segons expedient d’obres
111/2011.

Decret 565/2011, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
33x0.4 metres quadrats, i connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous
abonats al carrer Prat de la Riba, núm. 2B, del municipi, segons expedient d’obres
112/2011.
Decret 566/2011, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per l’obertura de rasa sobre vorera i calçada de
30x0.4 metres quadrats, i connexió d’1 ramal per a subministrar gas natural a nous
abonatsal carrer Major, 25, del municipi, segons expedient d’obres 113/2011.

Decret 567/11, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 114/2011, al carrer President Companys, 21B
Decret 568/11, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 115/2011, al carrer Prats de Motllo, 11D
Decret 569/11, de data 22 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 116/2011, al carrer Prat de la Riba, 16A
Decret 570/11, de data 22 de desembre de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades pel sr. Nicolàs Talavera Durán, per a respondre de les obres de renovació
de cuina a l’habitatge del carrer Prats de Motlló 1C, segons exp. 32/2011
Decret 571/11 de data 22 de desembre de 2011, concedint llicència d’obres a la sra.
Olga Boronat Alegret, per a reforma de cambra de bany, a l’habitatge situat al carrer
Gaudí, 45, segons exp. obre 110/2011
Decret 572/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint llicència per obertura de
rasa pel subministrament de gas natural s/exp. obres 98/2011, a l’avinguda Països
Catalans, 16A
Decret 573/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 99/2011, al carrer Raval, 1
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Decret 574/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA, llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 100/2011, al carrer Nou, 5
Decret 575/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 101/2011, al carrer Raval, 9C i del Pou 2,8,10
Decret 576/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 102/2011, a l’avinguda Països Catalans, 2B i 10B
Decret 577/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 121/2011, al carrer Roger de Lluria, 6A
Decret 578/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 122/2011, al carrer Alt, 9-11
Decret 579/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 124/2011, al carrer Alt, 3
Decret 580/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 126/2011, al carrer Roger de Lluria, 4B
Decret 581/11 de data 28 de desembre de 2011, concedint a GAS NATURAL
DISTRIBUCIÓN SDG, SA llicència per obertura de rasa pel subministrament de gas
natural s/exp. obres 128/2011, al carrer Prats de Motlló, 1D, 5B
Decret 582/11 de data 27 de desembre de 2011, ordenant l’aplicació de la bonificació
per l’any 2011, i canvi de tarifa de diverses vivendes que no disposen de serveis de
llum i aigua, dels carrer Prat de la Riba, Generalitat i President Macià
Decret 583/11 de data 27 de desembre de 2011, autoritzant la concessió del dret
funerari sobre el nínxol 5, primer del cementiri Nou, a la sra. Antònia Garcia Salas
Decret 584/11 de data 19 de desembre de 2011, aprovant el pagament del tribunal
qualificador proves interinatge places agutzils-vigilants del dia 16 de desembre de
2011 per import de 263,16€
Decret 585/11 de data 19 de desembre de 2011, aprovant el pagament a la sra. Lidia
Boronat Prades, encarregada de la gestió del padró municipal, l’import de 211,03€, per
les gestions de l’INE
Decret 586/11 de data 23 de desembre de 2011, aprovant el pagament de les factures
de l’1 al 15 de novembre, amb reserva pressupostària, per import de 5.597,57€
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Decret 587/11 de data 23 de desembre de 2011, aprovant el pagament de les factures
de l’1 al 15 de novembre, per import de 9.162,81€
Decret 588/11 de data 23 de desembre de 2011, aprovant el pagament de les factures
de la primera quinzena de novembre, per import de 7.095,48€
ANY 2012
Decret 1/12 de data 2 de gener de 2012, aprovant el pressupost presentat pel sr.
Antoni Bonnin Sebastià, de 1000€ mensuals per la dedicació de 8h/setmana, serveis
professionals arquitecte,a partir del 03/01/12
Decret 2/12 de data 2 de gener de 2012, adjudicant el contracte menor pel servei
d’arquitectura per a la redacció del projecte d’execució, direcció obres millora zona
esportiva d’Hostalets, a l’empresa Carlos Galiano Arquitectura, pel total de 17.000€
més IVA
Decret 3/12 de data 11 de gener de 2012, ordenant el traspàs de 6.185,59€, del
compte del FEOLS al compte general de La Caixa
Decret 4/12 de data 11 de gener de 2012, aprovant la factura de l’empresa TGN
HEREDIA SERVEIS, S.L., corresponent a l a vigilància de l’escola bressol municipal
del mes de desembre per import de 1.947€
Decret 5/12 de data 11 de gener de 2012, aprovant la factura de l’empresa TGN
HEREDIA SERVEIS, S.L., corresponent a l a vigilància de la festa de cap d’any, per
import de 978,22€
Decret 6/12 de data 11 de gener de 2012, aprovant el plec de clàusules que ha de
regir d’adjudicació de l’explotació en règim demanial el bar de la piscina municipal
Decret 7/12 de data 3 de gener de 2012, aprovant el pagament de les factures
presentades pel sr. Joan Pere Vidal, de vàries empreses, amb càrrec a la retenció
efectuada del seu sou com a regidor, per import de 347,56€
Decret 8/12 de data 16 de gener de 2012, incoant expedient sancionador a l’empresa
Sociedad de Gestión Bonviure, SL, per la presumpta comissió d’una infracció
urbanística, consistent en l’ incompliment en el deure de conservació inherent al dret
de propietat de la parcel·la situada al carrer garbí, 25 del terme municipal dels
Pallaresos.
Decret 9/12 de data 19 de gener de 2012, convocant a la Corporació pel dia 26 de
gener de 2012 a les 20 hores per tractar un total de 13 assumptes.

14- PRECS I PREGUNTES
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Sr. Domínguez- Abans de començar. Un segon Sr. Marcos. Abans de
començar. És que l’afecta directament. Al Ple passat vaig fer una afirmació
dient que estàvem en converses amb el Consell Comarcal pel tema de
digitalització de l’arxiu i no era digitalització, era un error. Vull dir, el que
posaven era una persona per a organitzar l’arxiu. Eh?, vull dir, simplement el
servei no el presta el Consell Comarcal, vull dir, simplement com que havia
afirmat una cosa que no era, he volgut reflectir-ho, perquè ho vaig interpretar
malament i com que “de sabios es rectificar... pues ahí queda”, a partir d’ara.
Sra. Ramos- Primer de tot demanaria del Sr. Alcalde una mica de respecte
quan parla de nosaltres els regidors de CiU, no som aquests, som regidors.

Sra. RamosPrec 1
Ens agradaria que tingués en compte que els regidors de l’oposició són
representants escollits democràticament pel poble, els seus representants, i
mereixen tenir informació del què passa a l’Ajuntament.
Hem comprovat durant aquest legislatura que ens assabentem dels actes que
organitza l’ajuntament o bé per la pagina web, al facebook o perquè ens ho
diuen els veïns, que el correcte, és que vostè, passi la informació, perquè li
agradi o no som part d’aquest Consistori.
Tots els governs municipals han tingut la deferència de convidar, informar i
donar la programació dels actes a tots els regidors i també als presidents
d’entitats i vostè o no ho fa o ho fa tard i malament.
Demanem respecte per la gent que l’oposició representa.
A pesar de tot nosaltres acostumem a anar a tots els actes, mentre que alguns
membres de l‘equip de govern “brillan por su ausencia”.
Sr. Domínguez- Té part de raó, té part de raó, vull dir, ja li vaig reconèixer a la
regidora Sra. Asun. que aquesta mancança l’hem de corregir, i de fet ja per la
Festa de Sant Sebastià, hem intentat millorar, hem tingut moltíssimes coses
sobre la taula i hem descuidat una mica el tema del protocol. Eh?, mil
disculpes, perquè no ens fan nosa, com bé insinua, tot el contrari, m’agrada
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que estiguin i que estiguin on estan, que els regidors de Convergència i Unió,
com els regidors de la resta, som part de l’ajuntament i no és que m’agradi o
no, m’agrada i crec que està dins de l’exercici democràtic, eh?. Mil disculpes
per la manca de protocol en segons quins actes, no ha estat voluntat
excloure’ls com així vaig manifestar-li a la regidora i intentarem millorar.
Sra. Ramos- Disculpes acceptades.
Prec 2
En el Ple de data 10 de novembre de 2011 en el punt núm. 5, es va aprovar
l’acord d’aprovació de la nova organització Funcional de l’Ajuntament dels
Pallaresos.
Es va aprovar la nova Estructura Funcional de l'Ajuntament, aquesta, per
obtenir una millora en la gestió del servei públic en benefici de la ciutadania,
aquesta nova estructura a data d’avui no s’està complint. Tot i saber que
l’Ajuntament té potestat d’ autogovernació ens agradaria que ja que allò que
s’aprova en un Ple, es compleixi.

Sra. RamosPrec 3
Festa major petita de Sant Sebastià, i tant petita, i tant curta! Perquè el que sí
que va valer la pena d’aquesta festa petita van ser els tallers que van muntar la
Colla Gegantera, perquè ells sí que s’ho van “currar”.
Segur que vostè ja sap el què va dient la gent pel poble, i l’únic que li volem dir
és que des d’aquí l’ajuntament s’ho treballi per a que aquesta festa petita de
Sant Sebastià, no sigui més petita del que és.
Perquè el que no pot ser és que un divendres de Sant Sebastià a l’ 1:30h, cap
a casa i el dissabte, a les 2:15 hores, doncs cap a casa, estant la pista de ball
plena de gent.
I del més d’activitats a la carpa, què vol que li expliquem:
-

Dels polyklins? Perdó del polyklin!

-

De la xocolata amb melindros a les 2:30 de la nit de cap d’any quan
quasi s’acabàvem de menjar el raïm?
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-

De la sortida de sol a les 5:30 de la matinada com va publicar
l’Ajuntament? Una mica de memòria..... música fins que surti el sol. Aquí
els Pallaresos el surt a les 5:30 hores.

-

De les festes privades que ara són privades i ara no?

-

Del gran esforç dels joves per muntar un concert que va ser un èxit, per
desprès rebre crítiques brutals per tot arreu?

-

Que hi ha hagut coses que han estat molt bé? Doncs sí, el judo va anar
molt bé, el teatre, els espectacles infantils, però ja està.

Des de Convergència i Unió li demanem que per l’any vinent s’ho treballin una
mica més i estiguin al peu del canó, recordi 24 hores al dia, 365 dies a l’any.
Sr. Domínguez- M’agradaria contestar-li. Sí, hi ha coses que sí, vull dir, tot
sempre és millorable i nosaltres és la primera festa que fem, perdó, la primera
de Sant Sebastià, vam fer la de l’estiu sí, hi ha hagut coses que han estat bé,
vull dir hi ha hagut coses que no ens han acabat d’agradar.
Miri, quatre anys de regidor de l’oposició he criticat gestió, mai he criticat un
acte de festes, i n’hi han hagut, eh?, n’hi ha hagut. Si ara la tònica és criticar les
festes, doncs estem aquí per rebre les crítiques del que sigui necessari.

Que vostès es queden en que la festa, el ball del dissabte de Sant Sebastià va
acabar a dos quarts de tres del matí, jo em quedo amb que hi havia 400
persones allà i que la orquestra ho va fer bé i que tothom sap, i si no ho sap ho
diem, que el normal d’una orquestra són 3 hores, que és el que va tocar.
Que la festa de Cap d’any posava que fins a sortir el Sol, crec que van acabar a
les 6h, no?
Sra. Ramos- 5:30h
Sr. Domínguez- La discomòbil.
Sra. Ramos- Li pot dir el regidor que hi era, quan van tancar.
Sr. Domínguez- Bé, sí, el regidor el vaig veure, no sé si ell em va veure a mi.
Sra. Ramos- Però a les 5:30h no el va veure, vostè.
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Sr. Domínguez- Que hi ha coses que són millorables, és cert, eh? Però que
quan l’anterior Govern es permetia el luxe de gastar-se en fer festes 200.000
euros a l’any, al 2008, es permetia el luxe de gastar-se, al 2009, 123.000 euros
a l’any, sempre per sobre del que estava pressupostat, que el 2010 es permetia
el luxe de gastar-se 114.000 euros a l’any, i que nosaltres amb, encara no
50.000 euros, encara no 50.000 euros, hem fet la d’estiu i amb 4.000, 5.000
euros hem fet la de Sant Sebastià, doncs home!, et limita molt a segons quines
coses. Que hi ha coses millorables, cert, que hi ha coses millorables, cert, i que
treballarem per millorar-les, també. Bé, és que no sé què vol que li digui, vull
dir, si no li va agradar la festa de Cap d’any, escolti’m...
Sra. Ramos- No hi era jo.
Sr. Domínguez- Ja, ja ho sé que no hi era. Però és igual, els que estaven, que
no els va agradar, doncs escolti’m, crec que és la primera vegada en que Cap
d’any 400 veïns dels Pallaresos passen la nit tots junts en una carpa, vull dir i
és cert, és la primera vegada des de que tenim carpa a l’ hivern que hi ha 400
persones celebrant Cap d’any a la carpa. Però tot i això, hi ha coses a millorar.
És cert.
Sra. Ramos- És el que li estic dient.
Sr. Domínguez- És cert, vull dir, treballarem per millorar-ho.
Sra. Ramos- És el que he dit jo, no he dit una altra cosa.
Sra. Domínguez- Treballarem per millorar-ho Sra. Ramos, però també s’ha de
ser conseqüent de que estem visquent una situació econòmica no desitjada.
Sra. Ramos- Per veure això!
Sr. Domínguez- Home! És que torno a dir, jo puc portar aquí una mega
orquestra.
Sra. Ramos- Ningú li ha dit que porti una mega orquestra
Sr. Domínguez- I després puc continuar portant una mega discoteca mòbil i
podem tenir aquí la festa fins a les 6 del matí, vostè m’ha criticat que els joves
que van muntar el concert de joves el dia 7, que han rebut crítiques, han rebut
crítiques per l’ajuntament, ho ha dit, ho ha dit.
Sra. Ramos- Jo he dit que han rebut crítiques.
Sr. Domínguez- Que han rebut crítiques. Que han rebut crítiques per
l’ajuntament, no, perquè, per què a l’ajuntament apostem pels joves. Perquè
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des de l’ajuntament apostem pels joves, vull dir, s’està intentant crear el grup
de joves que fa ja un temps que el regidor està treballant amb el tema, a l’estiu
hem fet concerts pels joves, ara a l’hivern que no ho hem fet nosaltres, però ho
hem recolzat, a pesar de la crítiques que hem rebut per recolzar-ho!
Vull dir, recolzem en la mesura que sigui possible, i continuarem treballant,
estem fent avenços, i els avenços s’aniran veient! Esperem que es vagin
veient.
Torno a dir, tot, tot el que es fa des de l’Ajuntament és susceptible a crítica, tot!
I la crítica constructiva la recollirem i la valorarem, la crítica destructiva
simplement farem el que toca.
Sra. Ramos- Era constructiva!
Sr. Domínguez- Si, perfectament constructiva!
Sra. Ramos- Si, si algú estigués allí es podria haver solucionat aquest tema.
Sr. Domínguez- O no! Perquè nosaltres entre altes coses no funcionem, com
s’ha llegit a l’informe econòmic factures per encàrrecs verbals, i si no tenim
dotació pressupostària per poder contractar i gastar-nos més diners en unes
festes, doncs les farem més “escuetes”, s’ha de ser conseqüent amb la nostra
realitat!
Torno a dir! La nostra situació econòmica de l’Ajuntament és greu. Això passa
per que primer, garantim els salaris dels treballadors, i després els serveis
bàsics. Si no hi ha festes, no hi ha festes! I si s’han d’acabar abans, s’acabaran
abans! I crec que això ho entén tothom!
El primer que hem de defensar és que els treballadors cobrin, i desprès que
tinguem els serveis bàsics, i si no hi ha festes no hi haurà festes! I si s’han
d’acabar a les 2 s’acabaran a les 2, i si hem de rebre queixes les defensarem
explicant el “per què” de les coses! Però el que no farem serà assumir uns
compromisos econòmics que no podem suportar.
Sra. RamosPrec 4
Trobem al registre d’entrada de l’Ajuntament amb número 206/2012 de data 19
de gener la notificació de la resolució del SOC relativa al plans d’ocupació per
l’any 2012. La citada resolució denega la subvenció per al nostre Ajuntament i
detalla al seu annex que el motiu és per “puntuació insuficient”.
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Vista la resolució per la qual s’obre la convocatòria per al 2011 de subvencions
per a la contractació de persones aturades que hagin exhaurit la prestació per
desocupació o el subsidi d’atur, mitjançant plans d’ocupació a entitats locals, al
seu article número 8 s’especifica els requisits i criteris d’atorgament
d’aquestes subvencions.
Assabentats que segons aquests criteris establerts, la puntuació aportada pel
nostre ajuntament ha estat de 60 punts, que és la puntuació mínima exigida pel
SOC, entenem que des de l’Ajuntament per a poder contractar dues persones
aturades del nostre poble ha presentat una memòria explicativa en la que amb
els mínims diners i mínima aportació, s’ha volgut obtenir la màxima contractació
i el màxim benefici.
Atès als fets exposats i tenint en compte el total de municipis que es podien
beneficiar d’aquestes subvencions i la totalitat dels diners a repartir pel SOC,
creiem que el nostre Ajuntament hauria d’haver elaborat un millor Pla
d’ocupació, per tal de poder assegurar-se la contractació d’aquestes dues
persones que se’ns havia atorgat inicialment.
Amb l’obtenció d’aquesta subvenció, per una part s’hagués pogut assegurar la
feina durant sis mesos a dues persones aturades del nostre municipi, i per un
altre part, aquestes dues persones haguessin donat un fort recolzament a la
brigada municipal.
Per la qual cosa, recomanem per a properes sol·licituds que el nostre
Ajuntament, tingui en compte els requisits i criteris d’atorgament establerts a les
convocatòries dels plans d’ocupació per que no es perdi cap lloc de treball més,
com han fet la resta de municipis, solament del Tarragonès som 2 pobles els
que ens quedem sense contractar a ningú.
Sra. RamosPregunta 1
Sr. Domínguez, tot i que aquest dimarts es va fer, alguns veïns ens han
preguntat, que com és que fins ara no s’havia netejat la marquesina de
l’entrada a l’Ajuntament, que estava bruta, des del dia de reis, i que si aquesta
és l’ imatge de deixadesa que volem transmetre als nostres veïns?
Sra. Ramos- No m’estava escoltant Sr. Domínguez?
Sr. Domínguez- Eh?
Sra. Ramos- No m’estava escoltant?
Sr. Domínguez- Que per que no s’ha fet abans?
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Sra. Ramos- Si, per que no s’ha fet fins aquest dimarts? Estem a dia 26
Sr. Domínguez- Si, per que els treballadors de la brigada tenien altres temes
prioritaris i s’ha fet quan s’ha pogut.
Sra. Ramos- Treure les fulles, que semblava “Jurassic Park” l’entrada de
l’Ajuntament. No ho podia haver fet ningú? Ni la dona de la neteja?
Sr. Domínguez- És una altra pregunta...? Doncs, potser si! Potser si!
Sra. RamosPregunta 2
Per quin motiu el patge real ha estat a la carpa i no a l’Ajuntament quan
sempre s’havia fet, abans a l’Ajuntament vell, i ara al nou? Tant d’espai no es
necessari perquè l’afluència de gent és gradual i no cal un espai tant gran ja
que això comporta un augment en la despesa de calefacció i electricitat.
Sra. Coronado- Sra. Ramos el patge real estava aquí l’Ajuntament...
Sra. Ramos- La meva informació és que s’havia fet a la carpa.
Sra. Coronado- No, i estava jo amb ells.
Sra. Ramos- Doncs retiro la pregunta, perdoni’m vostè.
Sra. RamosPregunta 3
Sr. Domínguez o Sra. Ma. Jesús Coronado, perquè motiu no han sortit aquest
any les carrosses dels cignes a la cavalcada?
Es va avisar amb temps suficient a tots els voluntaris per muntar l’acte de la
cavalcada?
Sra. Coronado- Es va avisar, i els cignes no van sortir per que estaven molt
malament per sortir, llavors varem decidir que els reis sortirien en camions, per
que s’han arreglar i això costa molts cèntims, cèntims que no podem gastar
ara, llavors varem decidir ficar-los en camions, i això ho varem parlar amb la
gent que col·labora, i estaven tots d’acord en que sortissin amb camions.
Sra. Ramos- Es va trucar a tots els voluntaris?
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Sra. Coronado- Jo vaig trucar als voluntaris que fan cada any lo del Reis, i van
venir. Jo és el primer any que organitzo i vaig dir que es truqués als voluntaris
que organitzen la cavalcada, i van venir, i llavors es va decidir que sortissin
camions per que estava molt malament.
Sra. RamosPregunta 4
“Cap nen sense joguina”. Doncs creiem que si, que algun nen s’ha quedat
sense joguina, perquè sinó que fan un munt de joguines amb un despatx
d’aquest Ajuntament? Per que no es van entregar aquestes joguines?
Sembla ser que tot just avui la treballadora social d’aquest ajuntament ha tingut
que rebre les visites al despatx que te ara petitó al despatx de l’oposició amb
tota la documentació del Ple que estava sobre la taula.
Perquè no es van entregar totes les joguines?
Sr. Domínguez- Creu Roja per la campanya “Cap nen sense joguina”, ha
menestès d’utilitzar joguina nova, i a aquesta joguina usada se li donarà un
altre ús.
Bé, Creu Roja estableix els paràmetres en els quals considera que per
aquestes dates els nens que reben joguines han de ser noves per que no es
trenqui la il·lusió que tenen en aquestes dates, a les altres hem acordat donar-li
un altre ús juntament amb la Creu Roja.
Sra. RamosPregunta 5
Al registre de sortida núm. 110/2012 amb data 17 de gener trobem una
notificació a un constructor en que se li comunica textualment “que fins nou avis
no s’han d’iniciar les obres d’arranjament del mur i voreres de carrer del vent,
disculpeu la molèstia que us puguem ocasionar i si teniu qualsevol dubte us
podeu posar en contacte amb nosaltres a l’Ajuntament”.
Se’ns pot explicar Sr. Claudi o Sr. Domínguez quin és el motiu de l’aturament
de les obres del carrer del Vent?
Sr. Domínguez- Ho he dit abans, no podem assumir més deute de la que
podem fer, hem parlat amb el constructor, però per fer-ho de manera més
formal hem fet un escrit dient-li que no és que no ho farem , si no que ho hem
de post posar fins que entri alguna subvenció i puguem garantir que aquesta
obra es pugui pagar.
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Sra. RamosPregunta 6
Al registre d’entrada 205/2012 de 18 de gener hem trobat que un veí presenta
una oferta de compra d’un solar situat a la illa 14 del PP4
Sr. Claudi, ens agradaria saber en quina situació es troba aquest terreny i
l’expedient d’aquesta parcel·la?
Sr. Domènech- A veure, el solar que nosaltres tenim, creiem que és un solar
que ha de sortir en el seu dia, si l’equip de govern ho creu oportú, diguéssim a
concurs subhasta, que és totalment legítim. I el que no podem fer és, d’aquest
solar que tenim una quarta part d’aquest solar vendre’l a un senyor
particularment. El que es pretén és vendre el conjunt el dia de demà que es
cregui oportú l’equip de govern, simplement és això.
Sr. Domínguez- Jo t’ampliaré una mica. Aquest senyor, vull dir, bé, te molt
d’interès en comprar una part d’aquest terreny i només fa que dir que te l’
interès, la voluntat, que vol tirar endavant el tema de la P.O., etc...
Nosaltres, això no és de fa massa dies, i el primer que varem fer, seguint els
processos que pertoquen és demanar-li al Secretari-Interventor un informe en
el qual se li pregunta, entre d’altres coses, quin és el procediment, que ja ho
sabem, però per tenir un informe del secretari, quin és el procediment correcte
pel qual un ajuntament ha de vendre un terreny municipal. El Secretari informa
en aquest informe, que me’l va donar crec que va ser ahir, si? Que és per
subhasta, i que en tot cas les condicions les marca i les fixa l’Ajuntament, no
una persona interessada. Aquest informe està a expenses, que demà pot ser
no però la setmana vinent si, li farem arribar a aquest senyor, dient-li que li
agraïm la voluntat però en tot cas si l’Ajuntament te intenció, procedirà amb els
mecanismes legalment establerts que és treure’l a subhasta i decidirem si ho
traiem com a única pastilla o fraccionant les pastilles.
Sr. Secretari- L’informe ja està preparat. Únicament el que faig és dir-li a
l’oferent en aquest cas, que el procediment és a través de concurs, i que en tot
cas les condicions d’aquest concurs les marcarà l’Ajuntament com es fa en
qualsevol procediment, per que ell a la seva oferta el que fa és ficar unes
condicions i el que li vinc a dir és que les ha de ficar legalment l’Ajuntament, i
complir amb el procediment, res més.
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Sra. RamosPregunta 7
Al registre de sortida 34 i 35 / 2012 amb data 10 de gener, per diferents motius,
se’ls hi requereix a dos dels establiment de restauració del nostre poble que
legalitzin les seves terrasses.
Solament hi ha en dos establiments que incompleixin la normativa de ocupació
de via publica?
Ens sembla totalment correcte que es vulgui regularitzar aquesta situació, però
ens agradaria que la llei s’apliqués a tots per igual. Som conscients que hi ha
altres establiments que l’espai que tenen destinant a terrasses es privat, però
tenim constància que algun establiment de restauració que ocupa la via pública
d’aquest poble, no ha rebut aquesta notificació.
Sr. Domínguez- Doncs li agrairia que m’ho digués per que nosaltres el que no
fem són distincions, eh? Vull dir, hem detectat aquests dos, si haguéssim
detectat quaranta més, ho haguéssim fet als quaranta.
Vull dir, hi ha una ordenança que regula l’ocupació de la via pública i nosaltres
ens limitem a fer complir l’ordenança, vull dir, si no volguéssim cobrar per la via
pública doncs dins de les modificacions de les ordenances fiscals ho haguérem
tret.
Si vostè es coneixedora d’un establiment que incompleix aquesta ordenança li
agrairia que m’ho fes saber no en el Ple, per que es una informació d’allò, però
en privat, i li farem el requeriment com s’ha fet a aquests dos establiments
Sra. RamosPregunta 8
Al registre d’entrada 4623/2011 de data 19 de desembre, ens trobem una
queixa d’un veí per la col·locació de la carpa al CEIP Pallaresos, el curiós és
que el registre d’entrada es del dia 19 a les 9 hores del de matí i es registra de
sortida la resposta el mateix dia 4 hores i mitja desprès, és a dir, a les 13:30
hores, a més no s’envia per correu, se li notifica a casa seva i cosa que fa a les
13:58 del mateix dia.
A la contesta vostè Sr. Domínguez, li demana disculpes, per una feina que ja
estava ben feta, però bé fins aquí tot plegat una mica estrany, però bé...
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La nostra pregunta és, que hem de fer els membres de l’oposició per a tenir el
tracte de privilegi que ha tingut aquest veí, quan nosaltres que som els
representants d’un grup molt nombrós de veïns d’aquest poble, hem tingut que
esperar entre 1 i 3 mesos per obtenir una resposta a coses que no eren molt
complicades?
Sr. Domínguez- Em sembla que no tenim cap qüestió pendent de respondre’lshi no? Em sembla que tot els que han demanat se’ls ha respòs, d’una manera o
d’una altra.
Sra. Ramos- Alguna cosa hi ha pendent, però jo li estic recriminant el que ha
tardat en respondre.

Sr. Domínguez- Escolti’m! Dins de les coses que s’han de millorar com
administració és la resposta al ciutadà, eh? No pot ser que un ciutadà per rebre
una resposta estigui 3 ó 4 anys. Si en aquest cas hem pogut respondre més
ràpid, altres vegades som una mica més lents, però intentem acotar-ho a unes
franges una mica més raonables, jo no se si han estat tres mesos o no, o si
eren adreçades a mi o un altre .
Sra. Ramos- No, a vostè
Sr. Domínguez- A mi eren? Doncs no tinc constància de que jo...
Sra. Ramos- Li refresco una mica la memòria? Jo ho tinc al cap
Sr. Domínguez- Si, si. A veure està fent unes preguntes que potser són més
per fora de Ple! Aquestes qüestions es poden parlar perfectament quan ens
veiem, però si el que volem és allargar en excés el Ple doncs podem portar
carpetes d’això, però començarem per l’altra banda per a que puguin parlar
ells! Continuem! Continuem!
Sra. Ramos- Jo sóc lliure de fer les preguntes que vulgui al ple!
Sr. Domínguez- Si senyora! Vostè és lliure de fer les preguntes que vulgui.
Sra. Ramos- Gràcies
Sr. Domínguez- Fins a les 12 de la nit
Sra. Ramos- Ho se. Continuo
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Pregunta 9
Al registre de sortida del 114 al 125 / 2012 de data 17 de gener ens trobem
unes notificacions a uns grups de veïns, concretament a 12 veïns afectats, on
resumidament es comunica que mitjançant informe de vigilància municipal de
data 16 de gener s’ha comprovat que han dipositat deixalles fora dels
contenidors trobant-se el seu nom a les restes dipositades a la via publica.
Es recorda l’ordenança de convivència ciutadana vigent, en concret els articles
43 i 44, on es contempla com a conducta prohibida i tipificant-se com infracció
greus amb sancions entre 500,01€ i els 1.500€.
Acaba la notificació dient que aquest fet puntual no serà sancionat però que la
reincidència provocarà l’obertura del corresponent expedient, ja que es
considera que no poden tolerar conductes que influeixen negativament a l’
imatge del nostre poble.
Aquí ens assalta un dubte..... A tots els incívics que se’ls enxampi, se’ls hi
avisarà i a la segona ja se’ls multarà? Tots els veïns tindran les mateixes
oportunitats? No és això un incompliment per part de l’ajuntament de
l’ordenança municipal corresponent? Aquesta actuació benèvola serà aplicada
amb totes les infraccions? Ja siguin de trànsit, de les neteges subsidiàries, de
les neteges de les parcel·les, comportaments incívics....
No se li havia omplert la boca a algú de vostès que acabaria amb aquests fets i
fins i tot, que ficaria càmeres a les illes per controlar aquests abocaments i
comportaments?
Deixis d’històries i compleixin l’ordenança.
Sr. Domínguez- Si, miri, m’agrada aquesta pregunta. En serio, potser és la
única que m’agrada de les que fins ara porta, no dic que no siguin bones eh?
Simplement que és la que més m’agrada.
Durant aquests mesos s’han anat incrementant els actes d’incivisme al
municipi, i durant aquests mesos hem anat recopilant una sèrie de dades de
gent que depositant la brossa fora dels contenidors quan els contenidors
estaven en condicions, eh? Matiso el fet, per que si el contenidor està ple i no
hi cap no ho haguéssim contemplat, encara que també és un acte incívic, però
bé, podríem entendre el motiu, no?
Hem volgut donar un primer avís a la ciutadania de que les actituds incíviques
s’han d’acabar, jo no se si això li molesta el fet que es doni un primer avís
abans d’aplicar sancions que són per qualsevol veí són importants.

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

El cert és que des de l’administració, i vostè ho sap perfectament per que
també ho ha patit, gastem a l’any molts diners en la neteja dels contenidors,
tant en les neteges com amb les hores del personal de la brigada que cada dia
al matí han de donar tombs per agafar la brossa de segons quins veïns llencen
al carrer, de veïns que hem detectat que llencen la brossa sense parar el cotxe,
vull dir, eh? A mi no em consta que haguem posat càmeres, no em consta.
Escolti’m! Hem de prendre una mica de consciència tots de que la imatge del
poble depèn de tots! Si tots som una mica més cívics, probablement,
probablement inclús fins i tot, podríem mirar d’aconseguir de que el rebut de la
brossa baixés.
Si no donem un primer avís, Escolti’m! Miri, sí! L’ordenança no contempla el
tema del preavís, però crec que és un fet suficientment greu, suficientment greu
com per haver donat aquest primer avís. La gent que l’ha rebut, crec que amb
una mica de coneixement no ho tornarà a fer, però responent a la seva
pregunta, no tornarem a donar avís! La gent que dipositi brossa fora dels
contenidors i s’enxampi a la persona que ha estat, rebrà el corresponent
expedient sancionador!
Sra. Ramos- Llavors són uns privilegiats aquests veïns!

Sr. Domínguez- Sra. Ramos li he respòs a la pregunta! Vull dir, miri, nosaltres
com a mínim hem pres accions al respecte, en serio! Vull dir, no parlo del que
vostè ha fet o no ha fet! Si vol li dic! Però no és el tema! Vull dir, hem pres
accions al respecte, als vigilants, a brigada, estan al cas de les bosses que
estan fora i que es veu la documentació, i que es veu la documentació, i torno a
dir, i torno a dir, crec que és bo un període de carència, com va passar amb el
tema de les multes, eh? Que durant un temps no es va multar, i desprès a partir
d’aquell moment es multa, per tema dels radars, es recorda? Eh?
Vull dir, crec que és bo que la gent sàpiga que des de l’Ajuntament s’estan
utilitzant els mitjans del que disposem per millorar la imatge del municipi i crec
que és convenient no haver sancionat aquesta primera vegada!
Dit això, vull dir, sí, a partir d’ara al que trobem se li obrirà el corresponent
expedient sancionador.
Sr. Vidal Álvarez- Jo crec que això no és que siguin uns veïns privilegiats, és
que des d’aquí tenim la voluntat d’intentar primer de res educar a les persones,
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i quan s’hagin intentat entrar i entenguin com s’ha de comportar un dins d’un
grup o dins d’una societat, hi ha persones que necessiten doncs un esforç més
i nosaltres intentarem que ells ho entenguin, col·laborin i actuïn correctament.
Però crec que no és gens greu donar a aquestes persones un avís, a tothom se
li ha fet això, a tothom se li ha fet, inclús tú als teus fills els hi fas!
Doncs intentem educar a les persones i a partir d’aquí i si desprès desobeeixen
aquestes instàncies que se’ls ha fet i no es comportin correctament com
contempla l’ordenança, doncs llavors si que se’ls haurà de sancionar. No està
de més mai donar a les persones una segona oportunitat.
Sra. Ramos- Sí, però aquests
Sr. Vidal Álvarez- S’ho mereixen!
Sra. Ramos- Sí, però aquests es comportaran bé, ja ho se. Però i la resta?
Sr. Vidal Álvarez- Es publicarà a la revista per a que ho sàpiguen
Sr. Domínguez- Sra. Ramos i una cosa que el regidor de Medi Ambient no ha
pensat a dir-ho.
S’ha fet alguna cosa semblant amb el tema de les parcel·les, vull dir, se’ls va
notificar de que l’ordenança establia de que s’han de mantenir netes. Hi ha
hagut qui voluntàriament les ha netejat, una minoria, les te el regidor, i ha hagut
una majoria que no han fet res, i ja s’han iniciat els procediments sancionadors,
eh?
Vull dir, torno a dir, la voluntat de l’equip de govern i crec que ha de ser la
voluntat de tots els veïns, és que la imatge del poble sigui una imatge neta, i en
això hem de col·laborar tots, i al final, que no és la nostra voluntat, per que si
no ja ho haguéssim fet! Si s’ha de sancionar, esperem que amb una vegada hi
hagi prou, eh?
Sra. RamosPregunta 10
Vist el registre de sortida 1599/2011, de data 16 de desembre, en el que
comunica a 78 veïns del nostre poble el següent:
-

Que assabentat l’Ajuntament que no han rebut la notificació de
pagament de l’IBI, suposadament per un problema de Correus que va
afectar al nostre municipi.

-

Que aquests veïns s’han vist obligats a pagar l’ impost en fase executiva
amb el seu corresponent recàrrec.
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-

Que se’ls comunica que també s’ha efectuat una queixa davant el servei
de Correus, molt ligth la queixa!

-

Que s’ha cregut convenient retornar els recàrrecs pagats degut a la
situació excepcional.

Amb quina base legal s’han basat per comprometre’s a tornar tots aquest
recàrrecs quan al mateix escrit ja diu que segons els articles 160 i 162 de la llei
general tributaria 58/2003, de 17 de desembre el contribuent està obligat al
pagament dels tributs en via voluntària segons els períodes establerts
legalment?
Econòmicament de quina partida pressupostaria traurà aquests diners?
Volem que quedi constància que el Grup Municipal de Convergència i Unió
estem en contra de que l’Ajuntament retorni aquest diners, ja que creiem que
el culpable d’aquesta situació es el Servei de Correus i aquest fet no té que
repercutir a les arques municipals, perquè de moment només ho han reclamat
17 veïns i aquesta devolució ja puja 714’65 €.
S’ha d’obligar al servei de Correus a compensar aquests recàrrecs, per que
estaven molt informats de la situació que estava passant, i demanem a
l’Ajuntament s’abstingui de fer aquestes devolucions i deixi així sense efecte
aquesta comunicació.
Sr. Domínguez- A veure dues coses. Una , per motius de confidencialitat li
respondré per escrit, eh?
I dos, no sortirà de cap partida de l’Ajuntament aquests diners.
Sra. Ramos- No ho sap!
Sr. Domínguez- Li he dit, li contestaré per escrit, dos, no sortirà de cap partida
de l’ajuntament aquests diners.

Sra. RamosPregunta 11
Revisant els decrets ens trobem el decret 484 on s’ordena el pagament d’una
sèrie de factures, i ens trobem un informe desfavorable de secretaria
intervenció que diu:
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-

“Que han arribat...

Sr. Alcalde- No, no, siga, siga
Sra. Sánchez- No, no, que no es poden fer dues coses alhora, es una falta de
respecte!
Sra. Ramos- És molt fort! Jo m’espero que no passa res...
Sr. Domínguez- És igual, si puc fer dues coses a la vegada!
Sra. Ramos- Si? Parlar i escoltar a la vegada?
Sra. Ramos- (segueix)
-

“Que han arribat a aquesta secretaria intervenció factures sense control
pressupostari i la corresponent fiscalització prèvia, per encàrrecs verbals
dels regidors o Alcaldia, atès que estan conformades per l’equip de
govern i existeix la necessitat de regularitzar i aprovar el seu pagament.,
el Sr. Alcalde vol aprovar-les i ordenar el seu pagament mitjançant el
present decret.

-

Atès que en el moment de la fiscalització es denota la inexistència de
dotació a la corresponent partida pressupostària, en alguns casos i en
d’altres en dotació però esgotada i que no existeix vinculació jurídica, a
la qual cosa comporta disconformitat, per manca del corresponent crèdit
pressupostari.”

I no és un cas aïllat, perquè aquesta nota de disconformitat es repeteix als
decrets 485, 489, 504, 509, 536, 528 i 530, amb un import total de 121.703,21 €
en factures sense control pressupostari i la corresponent fiscalització prèvia,
per encàrrecs verbals dels regidors o Alcaldia.
Això no està bé, ho se! No està bé! Vostè no va aprendre en quatres anys que
això no s’havia de fer?
Sr. Secretari- A l’administrativa que li pertocava fer l’escrit li vaig demanar que
adjuntés una nota de reparació corresponent.
Desprès en aquests posteriorment m’he assabentat que aquest paràgraf
posava: “sense control per encàrrecs verbals, etc...”, estava a les notes de
reparació, sincerament jo no m’havia fitxat, però...
Sra. Ramos- Oh! És un error!
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Sr. Secretari- No, no, li dic la veritat, li dic la veritat, jo ho entenc.
Sra. Ramos- Que fort!
Sr. Secretari- A la nota de reparació jo li vaig demanar la nota de reparació, una
nota de reparació que estava al model standar de l’ajuntament, i simplement li
volia aclarir que aquests decrets no s’han fet per encàrrecs verbals, res més, jo
no estic ni d’un costat ni de l’altre, com vosaltres podeu saber.
Sra. Ramos- No, no, no, Però no es revisa la documentació que revisem al
Ple? El senyor Alcalde no firma els decrets?
Sr. Secretari- Si, si, està clar.
Sra. Ramos- I no veu vostè el que signa?
Sr. Secretari- Jo he detectat l’error i li he dit ja que tregui a partir d’ara aquest
paràgraf, per que s’està posant a tots els decrets.
Sra. Ramos- Que fort!
Sr. Domínguez- A veure Sra. Ramos, miri, aquí hi ha dues coses, eh? Vull dir,
que factures per encàrrecs verbals, i dos, que no hi hagués dotació
pressupostària.
Quan nosaltres varem entrar, per que estem parlant d’un pressupost compartit
entre l’anterior govern i el nostre, i hi havia, i això no ve de mig any, si no que
ve des de l’ inici del pressupost, per que a més hi ha els informes de la
secretaria, no d’aquest senyor Secretari, si no de l’anterior, el senyor Palau,
eh? Que des de la primera informació econòmica ja està dient que hi havia
partides que estaven pràcticament esgotades. Vull dir, si vostès recorden van
haver 500.000€, euro amunt euro avall, eh? De factures que van anar a la
partida 4130, això són dades que estan a la informació econòmica.
Parlo del tancament del 2010, primers mesos del 2011. Això fa que moltíssimes
de les partides que tenim, de les que teníem, vull dir, ja estaven esgotades.
Quan una partida està esgotada, automàticament es posa la nota de reparació.
Vull dir, aquestes partides, com per exemple la llum, els contenidors,
l’amortització de contenidors, la brossa, etc... Per lo que no se li ha pagat en
anys anteriors i per l’evolució del pressupost, feia que comences l’any
pràcticament aquella partida està morta, està morta i ja poses la nota de
reparació, eh?
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Davant d’això tenim dues qüestions, o no es paga la llum, no? O s’intenta
regularitzar amb el pressupost de l’any següent que és quan nosaltres tenim
M’escolta ara vostè?
Sra. Ramos- Si, si, si, l’escolto
Sr. Domínguez- Que es quan nosaltres tenim l’obligació, si vostè ha escoltat la
informació econòmica del tercer trimestre, eh? Ja fa referència a la millora
experimentada per que no arriben factures sense control pressupostari i per
encàrrecs verbals.
Des del primer dia la primera prioritat que ha tingut aquest equip de govern ha
estat canviar la manera de funcionar de l’ajuntament, eh? S’han establert uns
mecanismes per començar a treballar, per començar a fer les diverses factures,
les diverses reserves de crèdit per mirar que hi hagués partida per poder tirar
endavant. Vull dir, i per això l’informe del tercer trimestre denota aquesta
millora. No se com acabarem l’any, entre altres coses això va vinculat a
algunes subvencions que no han entrat, que ja he dit abans i que pot ser que
ens desvirtuïn els ingressos, però en el que és la partida de la despesa el
control s’està executant d’una manera molt exhaustiva.
Vull dir, tenim partides esgotades, però les teníem nosaltres i les teníeu
vosaltres abans de començar pràcticament l’any, eh?
Sra. Ramos- Però això no és, és molt greu, és molt greu, que es posi
informació als regidors, una documentació falsa!
Sr. Domínguez- Denunciï’m!
Sra. Ramos- Ah! Cap problema!
Sr. Domínguez- Denunciï’m! M’està acusant d’alguna cosa? Faci-ho, faci-ho!
Sra. Ramos- Cap problema! Nosaltres hem tingut al nostre abast una
informació que no és real! No és així?
No és real, aquest matí estaven encara aquests decrets amb aquesta anotació,
és veritat o no? Hem demanat les factures per que no hi eren, és veritat o no?
Sr. Secretari- Si, si. Jo l’únic que he dit, que la nota de reparació està ben feta,
jo vaig demanar la nota de reparació, simplement el que volia dir que s’han
posat notes de reparacions a totes aquelles despeses que no tenen partida
pressupostària per que aquesta partida està esgotada, simplement al model de
nota de reparació que hi havia a l’ajuntament estava aquest paràgraf d’incloure
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per encàrrecs verbals i tal, que simplement no m’havia adonat i m’he adonat a
posteriori, per que jo confiava en el model de reparació que es posava
normalment. L’únic és lo de l’encàrrec verbal, que no tenen partida
pressupostària és cert, això no és documentació falsa!
Sra. Ramos- Però no es revisa la documentació?
Sr. Secretari- Si, si, si, però és model que estava a l’ajuntament de nota de
reparació que en aquest paràgraf en concret no m’havia fixat, m’havia llegit la
nota de reparació, el articles de responsabilitat que hi ha en el text refós de la
Llei d’hisendes locals, això sí, això és cert que els encàrrecs no són verbals.
A partir d’ara, concretar al personal de l’ajuntament que aquest paràgraf es
tregui, i sol en el cas que jo consideri oportú, per que tinc entès que s’ha fet, ho
posaré jo personalment, però res més, jo no tinc cap interès aquí.
Sr. Cañete- La qual cosa és molt curiosa, per que llavors vol dir que el model
que feia servir el Secretari quan hi havia també l’antic grup de govern, era que
normalment es feien encàrrecs verbals, i que no hi havia dotació.
Sra. Ramos- No, no , no.
Sr. Cañete- I ara resulta doncs que clar...aquest error de que era un model que
normalment es feia servir, ara ja no passa per no haver-hi dotació, però els
encàrrecs mai són verbals.
Sra. Ramos- No, no, no, no va així la cosa.
Toni vols fer l’últim prec tú? Demana la paraula a veure si te la donen per a fer
un prec? Demana-la ara a veure si te la dona o no.
Sr. Tenorio- Puc comentar? Jo com a regidor, com a regidor d’aquest
Ajuntament vull exercir el meu dret a paraula al Ple de l’Ajuntament dels
Pallaresos.
Sra. Asensio- Tot regidor te dret a paraula.
Sra. Ramos- Jo he portat el llibret si fa falta algun apunt.
Sr. Secretari- La paraula l’atorga o denega l’alcalde.
Sr. Tenorio- A veure, és un prec sobre la informació econòmica i sobre el
regidor d’hisenda Sr. Néstor.
Sr. Secretari- Jo no dic que no pugui parlar, però la paraula l’atorga o denega
l’alcalde, és el competent per atorgar o denegar la paraula.
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Sr. Tenorio- A veure, Sr. Regidor d’Hisenda. Un cop més Convergència i Unió
ens sentim enganyats.
Creiem que tenim que comentar l’ informació entregada. Atès que revisant l’
informació econòmica del tercer trimestre del 2011 i els estats comptables
sol·licitats, veiem que l’ informació no és la mateixa i sobretot per damunt de
tot no és real, eh?.
Per un costat creiem que dins l’ informació econòmica del tercer trimestre del
2011, i dins l’apartat d’execució del Pressupost veiem que els imports reflecteix
els estats comptables de la comptabilitat, com a exemple podem dir:
-

Que el pressupost definitiu que donen els estats comptables no és el
mateix, l’extracte comptable reflecteix una cosa i l’informe econòmic
reflecteix una altra.

-

Però és que a més a més els estats comptables apareix una
modificació de crèdit de 56.933’07 € que a l’informe ens diu que les
modificacions l’ import és “0”.

Però lo que realment ens importa i crec que és greu, i entenem com a dada
greu i totalment irreal (i que crec que des de Convergència i Unió demanem al
regidor d’Hisenda no es torni a aportar) és que afirmem que el romament de
tresoreria resultant no és real. Però passa a ser greu quan el que es vol és
calcular un romanent de tresoreria a una data concreta i amb uns números
concrets.
El romanent de tresoreria es calcula a final d’any, punto, ja està, ahí està. És
totalment irreal calcular-ho a una data concreta perquè els imports resultants no
són el reflex de la comptabilitat “0” i molt menys de la realitat.
Ara que si el que es vol, és maquillar el resultat, llavors si. Llavors s’ha de
treure un romanent de tresoreria a una data concreta i sumar o restar els
imports que és el que es fa segons a nosaltres ens interessi, que és tot just del
que ens queixem, el que hem vist.
Es pot treure un romanent de tresoreria estimatiu, sí, i tant que es pot treure!.
Però en aquest romanent seria única i exclusivament això estimatiu. I sempre
introduint totes les dades, no només les dades que a nosaltres ens interessa
com ara els pendents d’aplicació definitiva, no........ caldria introduir totes les
factures de l’exercici, tots els RC’s, els ADO’s, els RD’s, les A’s, les AD’s, tots
els paràmetres extrapressupostaris, tots els deutors o tots els creditors.
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D’aquesta forma es podria fer un càlcul estimatiu a una data concreta i que
segur, res tindria a veure amb la liquidació total de final d’any. Seria o és un
romanent de tresoreria estimatiu, mai definitiu i sobre tot, sobre tot sense
utilitat, cap ni una.
I per acabar, la Llei d’Hisendes Locals, no ho dic jo, la Llei d’Hisendes Locals
contempla el romanent de tresoreria com un estat, com un càlcul que es fa per
la liquidació. La llei contempla el romanent de tresoreria com una fons de
finançament per a exercicis futurs , és per això que única i exclusivament
aquest estat es fiable i real quan s’aprova la liquidació de l’exercici
corresponent.
Sr. Cañete- Si, l’estat del romanent de tresoreria el que val és a final d’any,
quan es tanca l’exercici amb el decret de liquidació, llavors aquell és el que
compta per al tema de finançament.
El que passa és que quan tu al pressupost tens previst partides d’ingrés,
tornem una altra vegada al tema de la subvenció per que...és que és
preocupant. Si tens partides previstes d’ingrés per que tens un compromís per
part de la Generalitat que has de rebre uns diners que no reps, llavors les
partides d’ingrés no es donen, les partides de despeses per molt que tinguis
consignació, de vegades igual no les podràs pagar. Llavors passa a ser tant
important com l’execució del pressupost l’estat de tresoreria.
Per tant, encara que el que val a efectes de determinar el finançament futur i tal
és el del 31 de desembre, el que es consigna al decret de liquidació del
pressupost és igual d’important pel funcionament ordinari i continuo de
l’ajuntament saber com estem de diners al banc, i això és l’estat de tresoreria
que es calcula provisionalment a efectes del finançament.
Sr. Tenorio- Néstor, tú mateix ho acabes de dir, l’estat de tresoreria no el
romanent de tresoreria!
Sr. Cañete- L’estat de tresoreria, si.
Sr. Tenorio- L’estat de tresoreria és el que et serveix a tú per si vols o si pots
continuar exercint el dret de pagar factures, val? No el romanent de tresoreria.
Per que ve tot això? És molt senzill.
Sr. Cañete- És que no entenc massa bé, estic bastant d’acord amb tú.
Sr. Tenorio- Aquí l’estat de tresoreria és el que ens passeu, que dona un
resultat al tercer trimestre del 2011 de -15.000€, vale? Però és que aquests
15.000€...
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Sr. Secretari- No, perdona.
Sra. Asensi- Si, si, el que posa aquí.
Sr. Secretari- Posa un negatiu de 269.727,94€, i diu que si es regularitza la
situació dels drets pendent d’aplicació definitiva donaria un negatiu, però ho
diu.
Sr. Tenorio- Si, si.
Sr. Secretari- Però diu de les dues dades, eh? Jo és per aclarir, res més.
Sr. Tenorio- Però això és del que em queixo jo, Vicenç, jo em queixo que
aquest estat de tresoreria, aquest romanent de tresoreria perdó, tú li pots afegir
o treure!
Sr. Secretari- Si, per que estan les dues dades! Està sense el pendent de
cobrament pendent d’aplicació, i una vegada regularitzada la situació, però no
està una situació sola, estan les dues reflectides.
Sr. Domínguez- Toni, una cosa, a veure, que al final és molt més senzill que tot
això, vull dir, des que sóc regidor i ja va cap el cinquè any, de tant en tant, de
manera periòdica no s’ha pogut fer, s’ha anat informant al Ple les informacions
econòmiques de cada trimestre, no ha variat res, no ha variat res, el
funcionament ni si posava estat de tresoreria o romanent de tresoreria.
Jo crec que això al final el que reflexa, el que vol reflectir és l’evolució del
pressupost i de la liquidació de caixa durant l’any.
És cert, si l’únic que val és el tancament de l’any, és cert, l’únic que val és el
tancament de l’any, però si tú al segon trimestre ja veus que tens un romanent
excessivament negatiu i que t’està dient que com continuem així anirem a un
forat molt més gran, doncs el que fa és que puguis fer unes mesures
correctores més exhaustives o no.
Això tu, t’has estrenat ara com a regidor però venies un temps enrera venint als
plens i això ho has viscut, per que aquesta informació la tenies, vull dir, no ha
variat res aquesta informació, és un simple i mero informe económico, no vol dir
ni que manipulen la informació, per que entre d’altres coses no ho fem
nosaltres, ho fa el Secretari, ho fa un programa, el d’això ho fa el programa de
comptabilitat.
Vull dir, escolta’m simplement és una informació de com va el pressupost, que
ens agradaria que aquesta informació no es doni al ple de gener i es pogués
donar al ple de novembre, per que això voldria dir que la comptabilitat la portem
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bastant més al dia, i que és una de les coses que també estem treballant, que
em consta o vull creure que l’anterior equip de govern també ho intentava, per
que la fiabilitat és molt més real.
Vull dir, és una mica el que li vaig comentar a la regidora, a l’Assun, home si jo
estic entrant ara octubre i vaig al desembre a presentar-li una factura ¿como
tengo la partida? Pues hombre a l’octubre bé, no, hauríem d’anar una mica més
al dia, i és el que hem de treballar amb comptabilitat, és el que hem de treballar
amb el programa que bé no se si és el més adient o no, és el que tenim, vale?
Per intentar que la realitat del pressupost la puguem tenir tots molt més al dia,
tots eh? Em refereixo a tots. Vull dir, aquesta informació no te massa sentit
avui, quan hauríem d’estar quasi ja presentant el tancament de l’any,eh? Però
si que reflecteix la situació que viu, és igual d’important o igual de no important
com fa un any quan es presentava, o quan fa tres mesos quan es presentava la
del primer semestre. Simplement veure una mica com estem i cap a on anem.
Sr. Cañete- Insisteixo tens raó (el Sr. Tenorio), tens tota la raó del mon. La
situació del romanent de tresoreria quan es fa provisional, mira! Al trimestre
pues te la raó de ser que te que es veu l’evolució. El que val és l’últim? Sí! Però
cal donar aquesta informació, insisteixo, no el fa l’equip de govern aquest
informe.
Sr. Tenorio- No, a veure, no m’enteneu.
Sr. Cañete- O potser no t’ hem entès.
Sr. Tenorio- No m’heu entès, per que el pots treure el romanent de tresoreria,
es pot treure perfectament, un full punto, és estimatiu? Sí!. Però si tú aquest full
el que vols fer és condicionar aquest full, sumant, restant, no se que, dividint,
no, no! Per que aquí hi ha una bestreta de Base que el que estàs és restant-la,
clar que ho cobrarem! Però també tenim una despesa per fer, o un ingrés per
fer que no es suma ni es toca el romanent, aquest és el meu problema.
Sr. Cañete- Hi ha la dada, eh? Hi ha els menys dos-cents.
Sr. Tenorio- Que si, que si Nèstor, però no hem afegit la dada de la guarderia, o
la dada del camp de gespa, no l’hem afegit aquesta!
Sr. Cañete- Però no la sabem!
Sr. Tenorio- Home, però a la comptabilitat està!
Sr. Cañete- Com a ingrés al pressupost a tresoreria...
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Sr. Tenorio- Com a ingrés i com a despesa, estan les dues, o sigui, no estan
afegides aquí. Hem afegit una, hem afegit un fet! No hem afegit tots els fets!
Sr. Cañete- Però la xifra dels menys 200 està consignada a l’informe! Que
insisteixo que no l’he fet jo, no estic defensant un informe que jo no he fet per
que la informació econòmica la dona la Intervenció, però si que està
consignada aquesta dada, la de d’allò que no s’ha de preveure la de que és
que són els menys 200.
Sr. Tenorio- Bé, és igual, ja ho comentarem per que veig que no...és igual. I
una cosa només, referent al funcionament, jo el que vull és de que es tregui
aquest, avui, el que ha passat fa quatre anys no ho se el que ha passat! El que
vull és que si tenim d’informar o se’ns te d’informar a nosaltres, que se’ns
informi de la realitat, del romanent de tresoreria pelao! Que hay, que es el
estimativo, no modificado.
Sr. Secretari- Si teniu alguna aportació o més informació que voleu que jo doni ,
jo la done sense problema, eh? Jo tot el que sigui informació cap problema.
Sr. Tenorio- D’acord, gràcies.
Sra. Sánchez- Bé, jo només faré dues preguntes per que ja han estat
contestades la majoria.
Pregunta 1
Segons el Decret 531/2011 del 9 de desembre, s’ha adjudicat un contracte a
l’empresa Aptos Tarragona per import de 11.605,21 euros per la poda de 634
arbres, la pregunta és: S’ha contemplat la possibilitat de contractar a dos
persones del municipi en situació d’atur, que ni hi ha, ja que ens han denegat el
Pla d’Ocupació?

Sr. Vidal Álvarez- Resposta: La llei no t’ ho permet, ho explicarà millor el Sr.
Néstor. No pots exigir a cap empresa que et contractin gent del municipi.
Sra. Sánchez- No, no dic exigir a cap empresa, si no contractar amb un
contracte de servei o d’obra, d’obra i servei, a dues persones per fer aquesta
tasca.
Sr. Vidal Álvarez- S’ha tret a concurs això! Això ha estat un servei extern. S’ha
tret a concurs i l’empresa que ha presentat la millor oferta és la que se li ha
atorgat.
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Sra. Sánchez- No s’ha pensat que hi ha gent aturada al poble que potser els
vindria bé aquesta feina.
Sr. Vidal Álvarez- Aquesta gent no es poden fer càrrec d’esporgar 631 arbres.
Sra. Sánchez- En quatre mesos o en sis mesos, vols dir que no poden podar
sis-cents, te’ls podo jo!
Sr. Vidal Álvarez- A la primavera ja no es pot esporgar, eh? Ja estan brostant.
Sra. Sánchez- En quatre mesos no es poden poder 634 arbres?
Sr. Vidal Álvarez- T’asseguro que no.
Sr. Domínguez- Imma, em permets?
Sra. Sánchez- Més que res per que aquesta empresa porta tres persones
treballant!
Sr. Domínguez- Com saps van començar al gener, però bé no seria l’excusa
per que es va adjudicar abans, i al gener hi ha el decret de Rajoy que no es pot
contractar a ningú, eh? El Reial Decret del 30 ó 31 de desembre. Bé, però no
seria l’excusa per que es va fer abans, eh? Surt bastant més car, eh? Surt
bastant més car, necessites gent especialitzada, necessites unes màquines,
vull dir, i tres o quatre mesos és molts més diners del que hi ha.
Si vols que et sigui sincer massa content no estic de com ho estan portant, per
que hi ha un termini, hem de mirar a veure com ho fan, i a més no estant
complint amb les mesures de seguretat, que ja els hem fet arribar l’escrit que
ho corregeixen o hem de paralitzar l’obra, està al registre de sortida, no se li
l’heu vist. Quan ho hem detectat, a més el regidor d’ I.P. m’ho va fer saber, i
des d’aquí intentem que compleixin amb totes les mesures, però és evident que
sortia molt més car, i a més tú has d’agafar gent especialitzada no pots agafar
qualsevol del municipi per podar, eh? Necessita una formació.

Sra. Sánchez- Home, jo discrepo, amb la forma com he vist treballar aquesta
empresa, i que tu mateix, era la següent pregunta, treballar amb tisores, sense
arnés, amb espardenyes, amb el millor cas amb sabates esportives, vull dir, jo
penso que tal i com ho fan aquesta gent ho pot fer qualsevol del poble. Per això
no tinc res més a preguntar per que la següent pregunta anava referida al tema
de la seguretat d’aquesta empresa, que no estava complint. Doncs res més.
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Sr. Marcos- Bé, en el primer punt intentaré ser breu ja que el meu company Sr.
Tenorio ja ha fet una intervenció similar, però si que el que està clar senyor
regidor d’hisenda, per que li pertoca a vostè i al senyor Secretari també si us
plau. No em sembla gens bé , els diré més, creiem que l’informe no s’ajusta a
la realitat ni de ben llarg, maquilla totalment la realitat!
Vostè al seu informe ens diu que en el tercer trimestre s’ha reduït el dèficit en
281.047,68 euros i això no és correcte, deixant el mateix en – 15.126,22 euros.
Escolti, això no és real. El que és real és el que diu el programa que ens marca
un dèficit que és el que tenim aquí – 269.727,94 i això és el que s’ha de posar
quan diem que el romanent de tresoreria negatiu és al tercer trimestre de
269.727,94.
Escolti, si quant es tanqui el any, quant es liquidi el pressupost, el romanent de
tresoreria és de mes o de menys, ja ho veurem, però l’any encara no l’hem
tancat per lo qual no em pot dir que tenim un romanent avui de -15.000.
Per un altre costat, vostè diu que “s’ha suprimit l’arribada de factures per
encàrrecs verbals i sense control pressupostari”, i això tampoc és cert, o es que
vostès em volen fer creure que totes les factures que entren estan
pressupostades i es controlen al dia? O es controlen com es controlaven abans
mitjançant el departament del control de despesa que porta una de les
administratives del Ajuntament?
Si dema es trenca una canonada i s’ha d’arreglar corre’ns i de pressa, aquest
import estava pressupostat? No, no està pressupostat, la paguem o no la
paguem?. Si demà ens cal comprar quelcom d’improvisat esta pressupostat?
No, que fem? Per que com no hi ha pressupost no ho comprem però ho
necessitem. Vostè s’assabentarà quan li arribi la factura i potser que aquella
partida estigui esgotada, i que farem? No arreglar el que sigui encara que sigui
necessari perquè aquella partida està esgotada? No!. Aquest Ajuntament ha
estat estricte en aquestes dades des de sempre o si més no durant l’època de
l’anterior Secretari, del qual n’estem tots molt orgullosos igual que esperem
estar de l’actual, i els prego que no modifiquin aquesta manera de fer ,
estrictes, a l’hora de presentar comptes, a no ser està clar, que l’informe que
vostè ens presenta estigui imposat per part del equip de govern actual, cosa
que tampoc seria d’estranyar, tal i com s’estan portant a terme les coses en
aquesta legislatura.
Continuo, veu que vaig de presa per que vostè m’ha demanat que sigui el més
breu possible i ràpid, i així o faig.
Pregunta 2
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Sr. Claudi Domènech, fa un parell de plens li vaig informar de la incorrecta
disposició d’uns contenidors de brossa en alguns carrers del poble,
concretament la zona Ramon Llull, Urgell Jaume I, on tenim una illa de
contenidors existent, hi ha un forat amb unes tanques, unes deficiències, que la
deficiència de la tanca es va arreglar, però la que hi ha només un contenidor
amb una pota trencada, tinc les fotografies aquí si les volen veure els puc
ensenyar, i que a la vora de 22 parcel·les de cases tenen només aquest
contenidor per tirar-hi la brossa, si volen veure les fotografies, si les volen veure
els hi puc ensenyar.
Realment hi ha hagut dies que han estat esfereïdores la quantitat de brossa
que hi havia. Per cert, parlant de brossa, evidentment que clar, o es fan una
llarga caminada o clar no els queda altre remei que deixar-ho de la millor
manera que poden. Faré un impàs en això, suposo que no era la intenció del
Sr. Joan Pere, però escolti’m! l’afirmació que ha dit abans em preocupa, això
d’educar castigando em sona a Stalyn, Hitler, Franco, i tot això, eh? Suposo
que no ho volia dir d’aquesta manera, eh?
Sr. Vidal Álvarez- Jo he dit que abans de castigar s’ha d’educar! No he dit jo
això! Jo li asseguro, si vol tornem a repassar la gravació.
Sr. Marcos.- Ja m’imagino que no volia anar per aquí,...
Sr. Vidal Álvarez- Primer s’ha d’educar i desprès s’ha de castigar! Però mai
castigar sense primer educar. No interpreti!
Sr. Marcos- Bé, torno a dir, continua estant el mateix contenidor amb la pota
trencada, sobresurt la brossa per tot arreu i no s’ha arreglat el problema, i ja fa
d’això uns quatre mesos.
Sr. Domènech- Senyor Marcos em pot, és que estic prenent nota del que
m’està dient, de quins carrers m’ha dit?
Sr. Marcos- És la cruïlla dels carrers Llull, Urgell, Jaume I, la zona del dalt de
tot. Puc continuar?
Pregunta 3
Sr. Claudi, fa un parell d’anys, i degut a un tema escabrós i molest, tant per qui
el va presentar com pel que estava sent acusat, que en aquest cas era vostè, i
que la majoria de regidors, per respecte a vostè, jo el primer, el varem tractar
de manera diferent, en privat no varem voler fer llenya del arbre caigut,
aleshores vostè va dir d’ algú dels aquí presents que era un “Bufó” i això ho va
sentir tota la sala.

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS
www.ajuntamentdelspallaresos.cat

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

Fa un mes i esquaix, l’Arquitecte que vostè va portar a aquest Ajuntament va
ser acomiadat sense més raons que “no ets de la meva confiança, no vullc
discutir i punto”, paraules textuals del Sr. Dominguez dites al Sr. Garreta
segons ell mateix Sr. Garreta ens ha manifestat, i vostè sembla ser que s’ha
quedat mut i amb els braços creuats.
Porto com a regidor d’aquest ajuntament vora 5 anys, i l’únic que he sentit de
vostè en vers aquest senyor, el Sr. Saul Garreta, eren bones paraules per no
dir boníssimes paraules.
Vostè va portar al Sr. Garreta pare o si més no, hi va treballar durant molts
anys en aquest Ajuntament, tots dos Arquitectes més que ben reconeguts pels
diferents alcaldes d’aquest poble, menys sembla ser per l’actual, i vostè, no ha
mogut ni un dit pel Sr. Garreta.
Sr. Claudi, això, jo, personalment no m’ho esperava ni de bon tros de vostè,
mai hagués cregut que vostè hagués permès aquesta malifeta, i menys amb
una persona que ha defensat els interessos d’aquest poble durant molts anys,
tant ell com el seu pare.
Si el Sr. Garreta ha fet quelcom de mal fet, i tenint en compte les paraules i
escrits del Sr. Dominguez quant estava a l’oposició demanant transparència,
més informació a l’oposició etc, perquè no s’ha comunicat a la resta de regidors
aquest fet?, Si tan greu es el tema existeixen els jutjats per resoldre qualsevol
problema que s’hagi produït.
Al pas que va Sr. Domínguez, quant vostè acabi la legislatura, si és que
l’acaba, haurà substituït a tot el personal de l’Ajuntament o si més no a tots
aquells que segons vostè “li fan nosa” o “no gaudeixen de la seva confiança”.
Ara si, Sr. Claudi, crec que vostè hauria d’adonar-se que el seient que ocupa
dins aquest Ajuntament és únicament per haver facilitat un pacte de Govern,
però que realment no li fan ni punyeter cas, inclús li diré més, els seus
companys de Govern l’estan utilitzant descaradament i l’estan ridiculitzant
davant la població amb fets com aquest i d’altres.
Sr. Claudi, sap que vostè i jo sempre hem tingut una relació més que bona i
espero que duri molts anys, però si us plau, obri el ulls.
Sr. Domènech- Jo crec que vostè no ha tingut la sort, o la mala sort de no
d’estar en un equip de govern, i li he de dir que tots els temes que es prenen és
en resultat diguéssim d’equip de govern, i les decisions que es prenen és per
majoria. Lògicament jo no li explicaré el meu pensament que tinc jo contra el
Saül Garreta per que és un tema diguéssim d’equip de govern, un tema que les
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decisions es prenen per majoria, però el que si que li puc dir a nivell personal
que jo aprecio al senyor Garreta, tant el pare com el fill, i els seguiré apreciant,
per que a mi personalment no m’han fet mai res. Simplement la decisió que es
va prendre va ser per majoria, i vull dir, jo sentint-ho molt vaig haver d’acceptar.
Sr. Néstor- Em permets un moment? Només per que consti en l’acta. El senyor
Garreta no era un treballador d’aquest Ajuntament, tenia un contracte de
prestació de serveis, per tant, no és que se l’hagi acomiadat amb el sentit
laboral, és que s’ha rescindit el seu contracte de serveis i ja està! Com passa
molt sovint a qualsevol administració que no es mou ni per amiguismes ni per
clientismes, que hi ha un moment que una prestació de serveis es substitueix
per una altra en funció de molts factors com per exemple el preu, simplement.
Sr. Domènech- A veure, hi ha una paraula que no m’ agradat gaire que m’has
dit: “No li fan ni punyetero cas!”, això no és veritat. Li torno a repetir, un equip
de govern les decisions es prenen per majoria, i vostè si ho creu oportú dirà el
que creu personalment, però les decisions de les propostes que es prenguin
s’han de prendre sempre per majoria. M’ha entès bé el que li he dit?
Sr. Marcos- I tant correctíssimament Sr. Claudi.
Sr. Vidal Álvarez- Respecte d’aquest comentari que ha fet Sr. Marcos, sol li
demano una cosa i espero que ho retiri, no fiqui en boca meva que jo tracto de
“bufó” a cap persona d’aquest equip de govern, i menys al Sr. Claudi,
l’afirmació que vostè ha fet, jo no tracto de “bufó” a cap persona que està aquí
en aquesta taula, això en primer lloc! Si, això ho ha dit, si us plau!
I en segon lloc, el criteri per canviar d’arquitecte a una persona que està en
contracte de prestació de serveis és merament econòmic, sóc amic del Sr.
Garreta i el seu pare és molt amic de la meva dona, m’enten! I va ser un criteri
simplement econòmic, miro per l’economia dels Pallaresos , res més! Però si us
plau, no posi en boca que els seus companys de l’equip de govern l’estan
ridiculitzant, això jo no ho faig! m’entén? O sigui, no fiqui en mi expressions
d’aquestes, li demano si us plau que ho retiri!
Sr. Domínguez- Em deixa una cosa? Jo crec que queda bastant clar. Si per
vostè sóc un dèspota, i em carregaré a tothom, etc...
Miri, en l’administració pública, no en la privada, en l’administració pública, en
regim per lleis, entre otras, la Llei de contractes del sector públic, vullc dir, crec,
crec, per que em va agafar recent entrat, i crec que el fet de tenir una persona
sense contracte, va fer el seu pare, el pare del Saül Garreta em sembla, no se
per quin motiu, suposo que pel fet de no tenir el contracte o no se quina història
també l’ajuntament va haver de pagar una multa, o algo així.
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Escolti’m, les administracions públiques hi ha uns imports màxims anuals, si no
el Sr. Tenorio podrà corregir-me, que a la vegada es van acumulant any rere
any, quan es van renovant tàcitament els contractes, traspassat aquest import
màxim anual del 18.000€ que marca el contracte de serveis, l’administració te
l’obligació de regularitzar aquesta situació.
Sr. Marcos- Fotent-lo fora.

Sr. Domínguez- No, fotent-lo fora, o com consideri, al final no és un treballador
de l’ajuntament, és el mateix cas que una empresa de serveis, és el mateix cas,
és un treballador que factura a l’ajuntament o una persona, un autònom que
factura a l’ajuntament, eh? Com pot ser el proveïdor, no se, del que vulgui, el
que vulgui, m’és igual. Vull dir, l’administració ha de treballar complint el que diu
la llei de contractes del sector públic, i nosaltres estem per aquesta línia, a la
vegada, escolti’m tenim un arquitecte que fa més hores i surt bastant més
econòmic, eh?
Sra. Ramos- Manifesta que a ella li va presentar de casualitat el Sr. Mercadé
aquest arquitecte.
Sr. Domínguez- Bé, doncs qual vulguin està dins d’aquestes coses que hem de
millorar, lo el protocol que he dit a l’ inici de la seva intervenció, eh? Però torno
a dir, vull dir, qualsevol administració s’ha de regir per la llei de contractes del
sector públic, és que és fonamental si no, no! Sí!
Sr. Marcos- És que ja ho se això!
Sr. Domínguez- Si ho sap no entenc la pregunta
Sr. Marcos- És que jo ha vostè no li he preguntat res, jo estava parlant amb el
senyor Claudi. Això està claríssim, m’ha demanat a mi brevetat i porta un munt
d’estona parlant!
Sr. Domínguez- Senyor Marcos està fent demagògia pura i dura. Una persona
que fa 5 anys que està aquí que ha superat amb escreix s’ha de regularitzat la
situació, és el que hem fet, eh? I hem cregut oportú el posar un altre arquitecte
per que econòmicament és molt més sostenible que el que cobrava el Sr.
Garreta.
Sr. Marcos- Puc? Seré breu i espero que no en contesti. No em torni a dir més
que faig demagògia, per que jo li he respectat, no li he faltat al respecte en tota
la nit, i vostè porta faltant-li al respecte a la Sra. Ramos tota la nit! D’acord? Així
que una mica de respecte! Vale? Que som regidors! Estarà d’acord o no amb
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l’opinió, punto! Però faci el favor d’una mica de respecte de cara als regidors de
l’oposició. Moltes gràcies!
Sr. Joan Pere, en absolut, en absolut m’he dirigit a vostè a l’hora de parlar de
bufons, i jo ho entenc, jo ho entenc, deixi’m parlar si us plau!
Jo ho entenc per que vostè no sap de que va, no sap de que va i ho entenc per
que no hi era vostè, els demés ja ho han entès tots, vale? I no vull més dades, i
no dono més dades, per que la persona inculpada, o la persona no inculpada si
no la persona objecte d’aquesta mala interpretació que va haver i a mi cosa
que no em va agradar res està asseguda al seu costat i a mi m’ofereix
respecte, d’acord? Però no anava res en contra de vostè, o sigui que d’això no
pateixi que no anava res en contra de vostè!

Sr. Vidal Álvarez- Més que res per que procuro tractar a la gent amb educació.
Sr. Marcos- I no....faltaria més! Faltaria més!
Sr. Marcos- Per una altra banda
Pregunta 3
Sr. Dominguez, un cop més, demostra que vostè i els seus companys del PSC,
la legislatura passada va ser , un “lluir-se per aconseguir un propòsit, tot i
enganyant a la gent, i ho porto dient en tots els plens.
Durant la legislatura passada vostè es va fer un fart de protestar i criticar a la
Sra. Alcaldessa, que aleshores dirigia aquest Ajuntament amb més o menys
encert, per qualsevol cosa , vostè, com sempre (encara ho fa a dia d’avui), feia
servir la seva ironia desagradable i de molt mala intenció, per intentar fer mal a
qui a vostè l’interessava . Menys mal que els que el coneixem fa temps, ja no li
fem cas, sabem que una paraula seva es sinònim de quelcom de malaltís
amagat darrera unes paraules, i avui està passant i li acabo de recordar.
Però bé, deixi’m que li posi un exemple en dades, 27 d’octubre de 2011, 31
d’octubre de 2011 i 2 de novembre de 2011, són registres d’entrada on jo li he
demanat una sèrie de documentació referent a contractes amb SECE, referent
a contractes amb l’empresa Segarra, referent a l’expedient d’obres de
contractació del carrer del Sol i carrer del Vent, etc, etc...Escolti’m, vaig rebre la
primera resposta el 13 de desembre de 2011, més de 40 dies desprès d’haverho demanat, quant la legislació diu que te un termini per fer-ho d’ uns 5 dies.
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Sra. Ana Ramos, voldria dir a aquesta sala, si es que se’n en recorda , quantes
vegades la legislatura passada , el Sr. Domínguez la va increpar tot exigint-li la
premura per donar-li resposta a preguntes o demanant-li poder revisar dades?.

Sr. Domínguez- Sr. Marcos! No, no , no.
Sr. Marcos- Estic intervenint jo! Quan acabi...
Sr. Domínguez- No. Les preguntes, a veure, el prec i preguntes en un ple es
fan als òrgans de govern, vull dir, quan vostès volen...
Sr. Marcos- Demana al Sr. Alcalde que respecti el seu torn de paraula.
Sr. Domínguez- Senyor Marcos, tornem al mateix! Vull dir, a veure, entenem
una mica com funciona el Ple?
Sr. Marcos- Si, jo tinc el meu torn de paraula i me’l te de respectar! Deixi’m
acabar!
Sr. Domínguez- El que estava vostè fent no és una pregunta, eh?
Sr. Marcos- Com que no estic fent una pregunta? I a més dirigida a vostè Sr.
Domínguez!
Sr. Domíguez- Sr. Marcos, senyor Marcos, va!
Sr. Marcos- Puc continuar?
Sr. Domínguez- Continuarà quan li doni pas, si. Les preguntes als òrgans de
govern és el que marca el Ple, els regidors de l’oposició ,no. Continuï si us
plau!
Sr. Marcos- No vullc continuar! Ho dono per acabat i vostè dirà!
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les
vint-i-dos hores i quaranta-cinc minuts, de la qual com a Secretari, estenc
aquesta acta.
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