AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès)

CONVOCATÒRIA
Per indicació de l’alcalde Sr. Jaume Domínguez Ruiz, us convoco a la sessió
extraordinària-urgent del ple de l’Ajuntament.
Dia: 20 de Juny de 2012.
Hora: 20:00h.
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
ORDRE DEL DIA:
1.- Pronunciament sobre la Urgència de la Sessió Extraordinària i Urgent.
2.- Acord d’adjudicació del contracte per la gestió del servei públic municipal de
l’escola bressol els pallaresos.
3.- Acord d’aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques i del
procediment d’adjudicació per l’execució de l’obra de remodelació del camp de
futbol municipal.
4.- Acord per l’aprovació de la revisió de tarifes d’aigua any 2012 en aplicació
de la llei 5/2012 d’acompanyament de pressupostos de la generalitat de
Catalunya.
5.- Acord de Nomenament dels membres de la Comissió de Delimitació
Municipal sol·licitat per l’Ajuntament de Tarragona en Consell Plenari de 23 de
Març de 2012.

Vicente Vayá Morte
Secretari.
Els Pallaresos, 19 de Juny de 2012.

NOTA Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió
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1- Pronunciament sobre la Urgència de la Sessió Extraordinària i Urgent
de l’Ajuntament dels Pallaresos.
Atès el contingut de l'article 98.b) 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
en el qual s'estableix que, "les sessions plenàries s'han de convocar, com a
mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb
caràcter urgent, la convocatòria de les quals hauran de ser ratificades pel ple ".
Atès que la urgència de la modificació proposada ve determinada
fonamentalment tant per la data tant d'emissió com de recepció de l'informe
emès per els tècnics competents així com la necessitat de tindre adjudicat el
contracte de concessió administrativa per procedir a l’obertura i gestió de
l’escola bressol municipal o la iniciació dels treballs d’execució de l’obra de
remodelació del camp de futbol municipal al període estival, es proposa al Ple:
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple
de l’Ajuntament dels Pallaresos a data 20 de Juny de 2012 pels motius
anteriorment exposats i en compliment del que estableix l'article 98.b) ja citat.

Esmenes:
Sra. Ramos- Els regidors de l’oposició estem d’acord amb la urgència del Punt
núm. 2, la importància de posar en funcionament l’Escola bressol a
començaments de setembre. Però entenem que falten quinze dies pel proper
Ple ordinari, els altres punts perfectament es podrien traslladar per al proper
ple, ja que fa quinze dies com a mínim que el Sr. Alcalde va comunicar a
alguns membres de l’oposició que tindríem un ple extraordinari al mes de juny,
per la qual cosa, la documentació exceptuant la del punt núm. 2 ja estava
preparada per a presentar-la al Ple. Per tant, perfectament ens haguessin
pogut facilitar aquesta documentació per a consultar-la els regidors de
l’oposició i deixar només el punt abans indicat per la consulta del dia d’avui.
Tenint en compte que es va convocar el Ple extraordinari a les 19 hores via
mail, quan les dependències municipals estaven tancades, i no facilitar-nos cap
documentació mitjançant la citada via per expressa denegació del Sr.
Domínguez, ens deixa com sempre amb molt poc temps per poder valorar i
informar-nos dels punts que es sotmeten a votació.
Una vegada més, els regidors de l’oposició ens trobem tota una sèrie
d’entrebancs per a poder desenvolupar la nostra feina, amb la clara intenció de
l’equip de govern de crispar l’ambient.
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Els regidors de l’oposició demanem que si us plau re capacitin, i pensin si el
nostre poble es mereix aquesta situació, o de una vegada per totes deixem de
banda les diferències polítiques i personals per treballar tots plegats pel bé
comú del nostre municipi. Per això demanem la retirada dels punts 3, 4 i 5.
Sr. Domínguez- No, ja els varem desestimar, va tots a l’ordre del dia.
Simplement un aclariment, el punt 2 vaig avançar per que tinguessin
coneixement que es faria un Ple extraordinari, de votar la urgència d’obrir la
guarderia. Però el que no podria mai de la vida, és una qüestió que algú que ja
ha estat aquí i ho ha de saber, és passar la informació d’un punt que va vinculat
a l’obertura d’uns sobres i d’una valoració d’uns tècnics, per tant, ahir es va fer
aquesta valoració i aquesta informació jo no la podia donar, jo no sóc adiví.
I del punt núm. 3 la urgència la decidim nosaltres, en tot cas no hi ha més.
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, un
(1) en contra, el del senyor Marcos, i quatre (4) abstencions ,les dels
senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova
en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot:
Sr. Marcos- La nostra postura està més que clara, és impossible votar el que
sigui de cap de les maneres els punts referenciats per la raons obvies que
s’acaben de mencionar.
Vostè Sr. Domínguez sabia des de fa dies que aquest Ple es duria a terme i els
punts que hi sortirien, i a mi m’ho comuniquen ahir a les 19:05 hores. Per sort
per a mi, jo no tinc temps per estar tot el dia penjat al facebook, jo treballo! I per
molt que m’estimi el meu poble, la meva família ha de menjar, i no puc estar
atenent als capricis del Sr. Domínguez.
Tenint en compte que a l’hora que vaig rebre la comunicació l’Ajuntament ja
estava tancat, i que era materialment impossible demanar festa avui a la meva
empresa per a poder consultar la documentació aquest matí, volen dir que puc
consultar jo aquesta documentació que entre ple Ple? Evidentment a vostès
això tant els fot, però a mi no!
Vostè això Sr. Domínguez ho ha fet amb tota la mala intenció del món, a l’igual
que està actuant els darrers mesos amb coses que no entraré en detallar ara
per que tots ho sabem. Jo com a representant dels meus votants no puc formar
part d’aquesta farsa, d’aquesta pantomima que vostès es volen aplicar.
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Vostè podrà criticar, pot fer fer tantes instàncies com vulgui, per tot allò que
vulgui, i em pot contestar quan a vostè li doni la gana, com està fent. Vostè em
pot menysprear, cosa que de moment no ha aconseguit! I dubto que ho
aconsegueixi, etc..!
Li ben asseguro Sr. Domínguez que la meva dignitat i la dels meus votants, per
molt artificiós que vostè sigui, mai la podrà manipular, i per aquests motius jo
no pinto res aquí, i per això que abandono la Sala, per que vostès puguin
continuar amb el seu circ. Bona tarda.
2.- ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA GESTIÓ DEL
SERVEI PÚBLIC MUNICIPAL DE L’ESCOLA BRESSOL ELS PALLARESOS
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació en règim de concessió
administrativa de la gestió del servei públic municipal de l’escola bressol dels
Pallaresos.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme allò disposat al RDL
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector
públic.
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, proposant com adjudicatari del
contracte a l’empresa EN XARXA, considerant que es l’oferta que ha obtingut
d’acord amb el plec de clàusules major puntuació en el procediment de licitació.
D’acord amb el RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de
contractes del sector públic, i l’article 277.2 Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
l'adjudicació del contracte s'ha de publicar en els termes i els supòsits que
preveu la legislació de contractes de les administracions públiques. Així mateix,
s'haurà de notificar a tots els participants en la licitació, sigui quin sigui el
procediment seguit i la forma d'adjudicació emprada.
Procedeix de conformitat amb l’article 151 de la citada Llei notificar als
candidats o licitadors.
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al ple de
l’ajuntament en virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional Segona del Text
Refós de la Llei de contractes del sector públic, i a l’article 52 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.
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Es proposa al ple l’adopció del següent acord:
PRIMER: Adjudicar a l’empresa EN XARXA la gestió del servei públic municipal
de l’escola bressol dels Pallaresos d’acord amb el plec de clàusules aprovat pel
ple de l’ajuntament en sessió extraordinària urgent de data 15 de maig de 2012,
establint-se com a característiques d’aquesta adjudicació les següents:
- Canon anual de 7.000€
- Tarifes dels usuaris:
o Estada: 195€/mes
o Menjador: 130,72€/mes
o Mobiliari aportat, segons memòria que consta a l’expedient.
SEGON: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a que
formalitzi el contracte en un termini de 5 dies hàbils següents al de la notificació
de l’adjudicació.
TERCER: Publicar el resultat del procediment d’adjudicació al tauló d’anuncis
de l’ajuntament i a la web municipal.
QUART: Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i
quatre (4) abstencions ,les dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio i
Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors
acords.
Explicació de Vot:
Sr. Ramos- El grup municipal de CiU ens veiem obligats a votar abstenció per
la manca de temps disposada per poder valorar i estudiar amb deteniment el
punt sotmès a votació.
Sr. Sánchez- El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds ens veiem
obligats una vegada més a votar abstenció per la manca de temps disposat per
poder valorar i estudiar amb deteniment el punt sotmès a votació.
Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres el grup municipal dels Verds, com que no en tenim
cap dubte a les persones que han jutjat a un criteri de total transparència i de
total objectivitat, no tenim per què doncs dubtar dels senyors que han estat
membres d’aquest jurat, donat que, ha estat totalment imparcial i aliè a
l’Ajuntament.
I em sap molt greu que es posi en dubte la professionalitat de les persones que
han jutjat això, de veritat són coses que jo no entenc.
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Sr. Domínguez- No, jo no dic que posin en dubte, eh? Jo no dic que posin en
dubte res.
El que aquí es ratifica és un acord d’una taula de contractació, que es va
convidar a regidors que van estar aquí i se’ls va dir que es feia!
En definitiva és un acte públic que pot assistir qualsevol que vulgui, ja no és
una qüestió d’haver de fer una invitació personal, per que és un acte públic que
pot venir qualsevol. I aquí el que es ratifica és el que un pedagog i un tècnic
municipal han valorat en base d’una oferta que han fet dues empreses, només
que això.
Sra. Asensio- Però tenim dret a veure-ho no? Tenim dret a veure aquesta
informació?
Sr. Domínguez- Demani-ho!
Sra. Asensio- Però temps! No podem aprovar el que no hem vist! O no podem
acceptar el que no hem vist!
Sr. Cañete- Però que volen?
Sra. Asensio- Tota la documentació que ve en un Ple!
Sra. Sánchez- No! El PEC, projecte educatiu de centre.
Sr. Cañete- La taula de contractació ha escollit qui és l’adjudicatari en base a la
baremació d’una sèrie de documentació aportada per cadascú dels ofertants,
cert? Molt bé! Això quan va ser?
Sra. Asensio- Ahir.
Sr. Cañete- Bé, llavors avui s’adjudica segons el criteri d’aquesta taula. A partir
d’aquí s’obre un període, per això hi ha una publicació on es poden fer
esmenes, salvetats, demanar informació. Diuen vostès: Es que no hem tingut
temps de valorar...
En fi, ni temps, ni nosaltres tampoc, quan ho volien valorar vostès abans de la
taula de contractació? És a dir, la tindran si la demanen desprès de
l’adjudicació que va ser ahir, avui es el Ple. No ho dic per que quedi clar quin és
el motiu de l’abstenció, que no tenen una informació que abans no podien tenir,
per que va ser ahir quan es va fer l’adjudicació. Ja està simplement.
Sra. Sánchez- Estem d’acord.
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Sra. Ramos- Per al·legacions, ha dit que posem en dubte la taula de
contractació, i ningú ha dit això.
Sr. Vidal Álvarez- Doncs disculpi, potser no m’he expressat bé.
Sra. Ramos- Ah! Ho retira? Ho retira Joan Pere?
Sr. Vidal Álvarez- Si, si, si, ho retiro.
Sra. Ramos- Gràcies.
Sr. Vidal Álvarez- I dic que el mateix temps que han tingut per analitzar-ho
vostès l’he tingut jo, jo m’ho he mirat, el que jo veig aquí considero que és un
acord de Ple que es pot aprovar, si vull filar més prim ja aniré a buscar-ho, però
és que no puc tenir-ho abans tampoc jo!
(S’estableix un debat entre la Sra. Ramos i el Sr. Vidal Àlvarez)
Sra. Ramos- Que quedi clar que ningú i per això no hem votat en contra, ningú
posa en dubte la mesa de contractació.
Sr. Domínguez- En tot cas entenc el seu vot solidari, no digui que vostè no l’ha
pogut valorar per que el seu grup ha estat aquí.
(S’estableix un debat entre el Sr. Cañete i l’oposició)
3. ACORD D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I
TÈCNIQUES I DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ PER L’EXECUCIÓ DE
L’OBRA DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL.
Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos té prevista l’execució de l’obra de
remodelació del camp de futbol municipal amb la finalitat de col·locar al mateix
gespa artificial que faciliti i millori la pràctica de l’esport.
Atès que el projecte executiu corresponent a l’actuació esmentada ha estat
aprovat definitivament per l’Òrgan de contractació mitjançant Acord adoptat en
sessió de data 26 de Gener de 2012.
Atès l’informe del secretari-interventor de data 19 de Juny de 2012, el Plec de
clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions tècniques
s’ajusten a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió
econòmico-financera local.
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Atès que a la mateixa data, l’esmentat funcionari va informar que hi havia
consignació pressupostària adequada i suficient per atendre les obligacions
que es derivaren del finançament de l’expedient de contractació.

Atès allò disposat a la legislació aplicable:
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text
refós de la llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa
parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector
públic.
c) 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 (TRLMRLC).
d) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei
de Contractes de les Administracions públiques
e) Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
(LRBRL)
Atès que el present contracte té la consideració de contracte d’obres de
conformitat amb l’article 6 del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst
pels contractes administratius a tenor de l’article 19 de la citada llei.
Atès que, com sigui que l’import dels recursos ordinaris del pressupost d’aquest
ajuntament ascendeixen a 2.547.575,02€ i que l’import de la contractació és de
278.917,72 € i 50.205,19 € d’IVA, resultant un total de 329.122,91 €, i que això
suposa el 12’92 % sobre els recursos ordinaris del pressupost, la competència
per a la contractació és del Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos.
Atès que, vist l’import de contractació, el procediment més adequat per a
l’adjudicació del contracte és el procediment obert, oferta econòmica més
avantatjosa, amb diversos criteris de valoració, regulat als articles 157 a 161
del TRLCSP.
Atès que, en data 15 de juny de 2012 es van redactar i incorporar a l’expedient
el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques que han de regir l’adjudicació del contracte.
Atès que l’article 277 del TRLMRLC disposa que els plecs de clàusules
administratives, un cop aprovats s’ha d’exposar al públic per un termini mínim
de 20 dies, amb la corresponent inserció al BOPT a fi de poder presentar
reclamacions que hauran de ser resoltes per l’òrgan de contractació.
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Atès la necessitat que té l’ajuntament de reduir els terminis de tramitació
administrativa per tal d’iniciar les obres a l’estiu facilitant i agilitzant les tasques
d’execució per motius tant, d’eficàcia com d’interès públic per el conjunt
d’usuaris.
Atès allò establert a l’article 112 del Text Refós de la Llei de Contractes del
Sector Públic, relatiu a la tramitació d’urgència, que estableix: “1. Podran ser
objecte de tramitació urgent els expedients corresponents als contractes la
celebració dels quals respongui a una necessitat inajornable o l'adjudicació de
la qual calgui accelerar per raons d'interès públic. A tals efectes l'expedient
haurà de contenir la declaració d'urgència feta per l'òrgan de contractació,
degudament motivada.”
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques que han de
regir per l’execució de l’obra de remodelació del camp de futbol municipal, per
import de 278.917,72 € i 50.205,19 € d’IVA, resultant un total de 329.122,91 €.
Segon. Declarar la urgència en el procediment de licitació per raons d’interès
públic, d’acord amb l’establert a l’article 112.1 del Text Refós de la Llei de
Contractes del Sector Públic i sotmetre ambdós plecs a un tràmit d’informació
pública per un termini de 10 dies hàbils al BOPT, DOGC, perfil de contractant i
taulell d’anuncis de la Corporació, als efectes de que, si escau, s’hi puguin
presentar reclamacions.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si
be aquesta restarà condicionada a que els plecs de clàusules estiguin
definitivament aprovats.
Quart. Optar pel procediment obert per a l’adjudicació del contracte.
Cinquè. De conformitat amb l’establert al plec de clàusules administratives
particulars, fixar en 13 dies el termini de presentació de les ofertes (meitat dels
26 dies que com a mínim estableix l’article 159.2 TRLCSP), comptadors des de
la publicació al BOPT/DOGC i al Perfil del Contractant.
Sisè. Autoritzar la despesa per import de 278.917,72 € i 50.205,19 € d’IVA,
resultant un total de 329.122,91 €, amb càrrec a l'aplicació pressupostària 452
62201(Millora Zona Esportiva) del pressupost vigent.
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i
quatre (4) abstencions ,les dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio i
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Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors
acords.
Explicació de Vot:
Sra. Ramos- El Grup Municipal de CiU ens veiem obligats una vegada més a
votar abstenció per la manca de temps disposat per poder valorar i estudiar
amb deteniment el punt sotmès a votació.
Sra. Sánchez- El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds ens veiem

obligats una vegada més a votar abstenció per la manca de temps disposat per
poder valorar i estudiar amb deteniment el punt sotmès a votació. A diferència
del punt anterior, perfectament ens hagués pogut facilitar la documentació amb
temps suficient per a ser consultat detingudament.
4.- ACORD PER L’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DE TARIFES D’AGIUA ANY 2012
EN APLICACIÓ DE LA LLEI 5/2012 D’ACOMPANYAMENT DE PRESSUPOSTOS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
Atès que en data 23 de maig de 2012, s’ha rebut de l’empresa EMATSA escrit
traslladant l’acord plenari adoptat per l’ajuntament de Tarragona per tal d’actualitzar les
tarifes d’aigua en aplicació de la Llei 5/2012 d’acompanyament dels Pressupostos de
la Generalitat de Catalunya.
Vist que EMATSA va formular una proposta que fa referència a l'acord adoptat pel
Consell d'Administració celebrat el 4 d’abril de 2012 que va aprovar l'establiment d’un
nou concepte en la tarifa d'aigua per a repercutir els costos derivats de l'aplicació de la
Llei 5/2012 d'acompanyament de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per un
import de 0,031 € per m3 d'aigua lliurada.
Vist l’informe de 3 de maig de 2012 emès pel Cap de Servei de Control i Estudis
Econòmics i pel Coordinador d'Estudis Econòmics actual, el qual és del tenor literal
següent:
“La clàusula quarta (fórmula de revisió tarifaria) de l'Acord Marc 2011/2014 entre
l’Ajuntament de Tarragona i EMATSA, referent al subministrament domiciliari d'aigua,
estableix el següent, en quant a l'actualització de preus:
L'actualització de les tarifes de subministrament d'aigua per a cadascun deis anys de
vigència del present Acord Marc, des de l’1 de gener de 2010 fins al 31 de desembre
de 2013, sent aplicable aquestes tarifes en el període compres entre l’1 de gener de
2011 i el 31 de desembre de 2014, se subjectaran al que resulti de l'aplicació de la
fórmula de revisió tarifària, que figura especificada en l'annex número 2.”
Per tot l’exposat anteriorment, es proposa al ple l’aprovació dels següents punts:
PRIMER.- Informar favorablement l’establiment d’un nou concepte en la tarifa d’aigua
per a repercutir els costos derivats de l’aplicació de la Llei 5/2012 d’acompanyament
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de pressupostos de la Generalitat de Catalunya, per un import de 0,03€ per m3 d’aigua
lliurada.
SEGON.- Remetre aquest acord a l’empresa EMATSA per tal que li doni el trasllat
corresponent a Comissió de preus de Catalunya a efectes de la seva autorització,
d’acord amb allò que disposa l’Ordre del Departament de Comerç, Consum i Turisme
de data 8 de setembre de 1988 que desenvolupa el Decret 149/1988 de 28 d’abril de
la Generalitat de Catalunya.

Sotmès a votació, amb el resultat de deu (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i
quatre (4) abstencions ,les dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio i
Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors
acords.
Explicació de Vot:
Sra. Ramos- Sra. Ramos- El Grup Municipal de CiU ens veiem obligats una
vegada més a votar abstenció per la manca de temps disposat per poder
valorar i estudiar amb deteniment el punt sotmès a votació.
Sra. Sánchez- El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds ens veiem
obligats una vegada més a votar abstenció per la manca de temps disposat per
poder valorar i estudiar amb deteniment el punt sotmès a votació.
Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres hem votat que sí, per que creiem que aquesta
petita pujada d’aigua, que a ningú li agrada, és per fer front al deute que te
l’ACA. Un deute que m’és igual qui l’hagi contret, ara hem de tapar un forat per
que es puguin dur a terme actuacions molt important en inversions per
depuradores a moltes zones de Catalunya que tenen mancança d’aquestes
infraestructures. Per tant, creiem que és una pujada d’un servei com és el de
l’aigua, que tot i que s’apuja estem parlant de 0,03 cèntims per m3, això no és
1,34€ un trimestre d’una família de quatre persones tenint en compte un
consum de 115 litres diaris per persona, és ínfim, i tenint compte doncs també
que aquí i a l’Estat i a Catalunya, el preu de l’aigua és el més barat de tota
Europa, i tot i que som un país que en tenim mancança. Això no ho justifica, el
que si ho justifica és que hem de cobrir els deutes que hi ha per part de l’ACA,
per que si no es poden fer front a les inversions que s’han de fer a molts
pobles, el que estem fent és justament perjudicar a una gran part del poble de
Catalunya, i vostès que són els que ho promouen com a Generalitat, que és el
que ho ha promogut això crec que no haurien de recolzar-ho, i que consti que
no estic d’acord en que es pugin alguns serveis, però hi ha que són del tot
necessaris, i ens hem d’estrènyer el cinturó quan realment convé.
5.- ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE
DELIMITACIÓ MUNICIPAL SOL·LICITAT PER L’AJUNTAMENT DE
TARRAGONA EN CONSELL PLENARI DE 23 DE MARÇ DE 2012.
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Atès que des de l’any 2011 la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya està duent a terme els treballs de delimitació de les línies del terme
municipal de Tarragona amb la resta de municipis colindants.
Atès els resultats d’aquests treballs han posat de manifest que, més enllà
d’actualitzar els càlculs i mesuraments topogràfics del segle XX, és necessari
oficialitzar i legalitzar els límits del terme municipal de Tarragona, que s’aprovin,
i incorporar-los al Registre d’Ens Locals de l’Estat i de Catalunya i als
respectius instituts cartogràfics.
Atès que aquesta manca de definició real i exacta dels límits del terme
municipal s’ha palesat en dos dels municipis limítrofs com son Constantí i
Altafulla.
Atès els Fonaments de Dret establerts tant al Decret 244/2007 de 6 de
novembre pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats
de Catalunya, com al 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.
I Atès l’Acord adoptat pel Consell Plenari de l’Ajuntament de Tarragona en data
23 de Març de 2012, d’iniciació de l’expedient de delimitació del terme
municipal de Tarragona pel qual ens sol·liciten la designació dels membres de
l’ajuntament integrants de la comissió de delimitació municipal dels Pallaresos
es proposa al Ple:
Primer.- Nomenar els membres de la Comissió de Delimitació Municipal
següents:
Alcalde: Jaume Domínguez Ruiz
Regidors Municipals: Claudi Domènech i Joan Pere Vidal
Secretari: Vicente Vayá Morte
Tècnic: Antonio Bonnin
Segon.- Notificar aquest acord a la Secció Tècnica del Mapa de la Ciutat i al
Gabinet Tècnic de l’Ajuntament de Tarragona als efectes oportuns.
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i
quatre (4) abstencions ,les dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio i
Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors
acords.
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Sra. Ramos- Sra. Ramos- El Grup Municipal de CiU ens veiem obligats a votar
abstenció per la manca de temps disposat per poder valorar i estudiar amb
deteniment el punt sotmès a votació.
Sra. Sánchez- El grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds ens veiem
obligats una vegada més a votar abstenció per la manca de temps disposat per
poder valorar i estudiar amb deteniment el punt sotmès a votació.
Sr. Domínguez- Si el Grup municipal del PSC també si volen, els puc dir que
quan un te ganes de valorar i estudiar la informació, la pot valorar i estudiar.
Han tingut tot el matí, vostès menys la Sra. Asensio que no m’ha semblat
veure-la, per tenir el seu temps, en circumstàncies normals els plens la
informació en el mandat passat es donava el divendres i teníem l’accés a la
informació a partir de dilluns, per entre dilluns i dimarts. Senyora Ramos no
digui que no! Comença a tenir una altra vegada les mateixes lagunes de
sempre. No és cert! Juri el que vulgui, en el seu mandat teníem la informació
amb molt menys temps i la valoràvem per que era la nostra responsabilitat.
Deixi’m parlar que estic parlant! No li he tallat jo a vostè mai!. Doncs per no
deixar-li parlar no para!
Sra. Asensio- No hem deixa parlar de la mateixa manera que no en deixa veure
la documentació!
Sr. Domínguez- Senyora Asensio faci el favor de callar!. Quan acabi si vol
intervenir, intervé, que te dret!
Si un regidor vol veure la informació te temps suficient, temps suficient per a
poder veure aquesta informació i per poder valorar-la. El “papelón” que han fet
vostès avui aquí de cara al municipi és de Jutjat de Guàrdia! De Jutjat de
guàrdia!
Sra. Sánchez- Em sembla que el “papelón” el va fer vostè ahir quan va prohibir
enviar-nos la documentació per mail! No te cap ganes de facilitar-nos la feina!
Digui-ho clarament Sr. Domínguez , no s’amagui més!
Sr. Domínguez- Jo no m’amago.
Sra. Sánchez- Doncs digui-ho clarament. Ahir se’ns va negar, que el Sr.
Secretari va fer de mediador per que se’ns pogués enviar aquesta
documentació per mail, no costaria res!
Sr. Domínguez- Vostès tenen dret a aquesta informació, però aquesta
informació no és pública.
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Sra. Sánchez- Jo avui he arribat a les onze i a la una he de marxar, si vostè es
pensa que en una hora i mitja tinc temps de mirar tot això i valorar-ho
correctament!
Sr. Domínguez- Quatre punts!
Sra. Sánchez- Cinc punts!
Sr. Domínguez- El primer és la urgència!
Sr. Sánchez- Sí! Quatre punts...Que no! Ho he de llegir a corre cuita, no? I
valorar-ho a corre cuita?
Sr. Dominguez- I quan de temps es pensa que teníem nosaltres per valolar-lo?
Sra. Sánchez- I per què no se’ns va facilitar ahir la documentació?
Sr. Tenorio- Quantes vegades s’ha queixat assentat vostè aquí de que no tenia
temps? I això està escrit que no tenia temps per veure la documentació.
Sr. Domínguez- De que no tenia temps? Quinze, vint i vint-i-cinc punts de
l’ordre del dia, eh? I tenia una tarda per mirar-m’ho.
Sr. Tenorio- I s’ha queixat o no s’ha queixat?
Sr. Domínguez- Va per favor...Les ganes de treballar pel municipi són
aquestes!
Sra. Sánchez- Vostè no digui que no tenim ganes de treballar! Eh?
Sr. Domínguez- No li he donat torn Sra. Asensio!
Sra. Asensio- És igual si no me’l donarà! Ja se que no me’l donarà!
Sr. Domínguez- Digui el que vulgui Sra. Asensio.
Sra. Asensio- Per què ens prohibeix l’accés al registre?
Sr. Domínguez- Jo no li prohibeixo l’accés al registre Sra. Asensio!
Sra. Asensio- No me’l prohibeix?
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Sr. Domínguez- No li prohibeixo l’accés al registre!
Sra. Asensio- Si dins de poc li hauré de demanar permís per anar al lavabo!
Sr. Domínguez- Sra. Asensio no digui mentides! No li prohibeixo l’accés!
Sra. Asensio- No en dic de mentides! Jo no en dic de mentides!
Sr. Cañete- Diu que li han prohibit l’accés al registre?
Sra. Asensio- Jo no dic mentides! Jo he demanat el registre i a mi se m’ha dit
que per ordre del Sr. Alcalde no se’m donaria el registre fins que estigués la
carpeta plena, lo qual pot representar un mes.
Sr. Cañete- No li han prohibit l’accés al registre, ho han de demanar per escrit.
Sra. Asensio- Blanco y en vasija!
Sra. Sánchez- Això no havia passat mai en aquest Ajuntament! Mai!
Sra. Asensio- Néstor hauries d’estar més hores en aquest Ajuntament per
saber el que passa, eh?
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les
vint hores i trenta-quatre minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta
acta.
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