MAIG 2017 | NÚM. 28

EP!
ELS PALLARESOS

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

ANÀLISI DE
L’ECONOMIA MUNICIPAL
Un exercici de transparència

PRESSUPOST 2017

Ajuntament
dels Pallaresos

9

TROBADA GEGANTERA

22

LES NOSTRES ESCOLES

23

editorial
EDITORIAL

EP!
ELS PALLARESOS

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

President:
Josep M. Nolla Cabellos
Consell de redacció:
Araceli Ortega
Sandra Obiol
Lídia Boronat
Mireia Rué
Col·laboradors:
José A. Martínez
Maria Grau
Napi
Correcció:
Ramon Vidal
Edita:
Ajuntament dels Pallaresos
Regidoria de Comunicació
Adreça electrònica:
bim@ajuntamentdelspallaresos.cat
D.L.: T 2221-07
Realització:
Ind. Gràf. Gabriel Gibert SA
Tarragona
Tirada:
2.000 exemplars
Prohibida la venda

Si vols comunicar-te amb els regidors
envia un correu electrònic a:
ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat

2

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

L’ECONOMIA
MUNICIPAL
Des d’aquest espai municipal, després
de quasi dos anys de legislatura i com
a regidor d’Hisenda de l’Ajuntament
dels Pallaresos, us vull transmetre l’actual situació econòmica municipal.
El nostre Ajuntament és la primera
porta on els veïns i veïnes truquen
quan tenen un problema, i per tant
som l’Administració que pot traslladar
millor els recursos per donar resposta
a les mancances que pateixen els habitants del nostre poble. És per això que
crec que tothom ha d’estar informat i
assabentat de les dades econòmiques
més rellevants i de la situació municipal.
L’Ajuntament, també com a Administració pública, ha estat molt desacreditat, i s’ha intentat fer creure que érem
uns mals gestors, però el que és evident és que l’Estat espanyol ens asfixia
econòmicament, i que els qui més ho
patim som els municipis mitjans com
els Pallaresos, i consegüentment els
nostres veïns.
Tot i així, com es podrà comprovar
a les pàgines següents, i malgrat que
l’actual govern municipal es va trobar
amb poc menys de 10.000 € a caixa
per atendre les despeses ordinàries de
l’Ajuntament, sense inversions i amb
unes dades comptables adaptades a les
necessitats dels anteriors governants,
actualment la comptabilitat municipal
reflecteix una bona salut econòmica i
una bona salut de tresoreria. Aquest

Toni Tenorio. Regidor d’Hisenda
fet ens encoratja a treballar apostant
per un municipi millor, i ens obre les
portes a dur a terme accions municipalment necessàries. L’Administració
local viu de la seva solvència econòmica, però també de les seves obres i
de les seves inversions; és a dir, que cal
tenir o buscar finançament per invertir. Els diners municipals no són dels
governants, els diners són del poble, i
és aquí on han d’anar invertits perquè
el nostre municipi tingui actius i patrimoni reconegut.
Una bona gestió és establir un equilibri entre els ingressos i les despeses
ordinàries però sense descuidar les inversions, i això és el que l’actual govern
està aconseguint. Sense oblidar-nos de
les despeses de personal ni de les despeses corrents, és a dir, la despesa ordinària de l’Ajuntament, i sempre amb
l’objectiu de millorar el municipi i donar més serveis als pallaresencs i pallaresenques sense incrementar la pressió
fiscal. En aquest sentit, estem impulsant unes inversions que milloraran les
mancances municipals actuals.
L’Ajuntament dels Pallaresos ha adquirit recentment un vehicle per ampliar la flota de la Brigada
de Serveis. En aquesta
ocasió hem optat per un
vehicle 100 % elèctric,
amb un índex 0 d’emissions de CO2. Amb aquesta
compra, l’Ajuntament dels
Pallaresos certifica el seu
compromís constant amb
el medi ambient i amb la
mobilitat sostenible.

hisenda
HISENDA

INTRODUCCIÓ ALS GRÀFICS ECONÒMICS
El que trobareu a partir d’aquesta pàgina, en la secció econòmica d’aquest
butlletí, són totes les dades d’aspectes
comptables que reflecteixen l’estat econòmic del nostre Ajuntament.
Des de la Regidoria d’Hisenda es vol
impulsar un govern més transparent i
obert a la ciutadania. Es creu en l’accés a la informació en poder de la corporació, un dret dels ciutadans i una
premissa indispensable per al rendiment de comptes, que suposa un antídot contra la corrupció i contribueix a
enfortir la confiança.
És per aquest motiu que la regidoria,
a través d’aquest mitjà, posa al vostre
abast la informació econòmica neces-

sària i us mostra les dades més rellevants sobre la gestió econòmica i els
pressupostos, per fer-los així més accessibles i comprensibles.
En aquest apartat hi trobareu les dades més importants de les liquidacions pressupostàries des del 2010 fins
al 2016, informacions que detallen
l’estat econòmic del nostre consistori
tant pel que fa a comptabilitat com a
tresoreria.
La informació detallada a què fèiem
referència és la següent:
- Estats a la tresoreria.
- Resultat pressupostari.
- Romanent de tresoreria.
- Estat d’execució del pressupost.

- Deute viu.
- Préstecs.
- Superàvit.
- Període mitjà de pagament.
- Cobrament dubtós.
Amb tot aquest seguit de gràfics i detalls, el que ens venen a dir els resultats
comptables és que tenim capacitat per
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, i que complim la regla de la
despesa i el límit d’endeutament, tot
això segons la normativa vigent de la
Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de
les administracions públiques (LOEPSF).

EXISTÈNCIES A LA TRESORERIA
Les existències a la tresoreria estan integrades pels diners dels comptes bancaris, i venen definides pels cobraments menys
els pagaments efectuats. Per aconseguir una bona planificació financera cal procurar en tot moment que hi hagi import
líquid suficient per prevenir i garantir el pagament de les despeses a curt termini.
Com es pot veure al gràfic de 31 de desembre del 2016, l’Ajuntament disposa d’existències a la tresoreria per atendre els
pagaments ordinaris i preveure inversions futures.

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Estat de tresoreria
Anys
Saldos al banc
2010
427.974,03
2011
115.188,13
2012
353.180,23
2013
89.150,24
2014
250.429,39
2015
631.354,55
2016
914.857,49

EXISTÈNCIES
EXISTÈNCIESAALA
LATRESORERIA
TRESORERIASEGONS
SEGONSDADES
DADESANUALS
ANUALS
914.857,49 €

2016
2015

631.354,55 €

ANYS
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2013
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EXISTÈNCIES ALS BANCS EN €

RESULTAT PRESSUPOSTARI

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Resultat pressupostari
Anys
Dades comptables
2010
313.321,29
2011
249.481,40
2012
112.738,79
2013
161.996,23
2014
308.445,58
2015
446.968,97
2016
490.069,15

VALORS EN €

D’acord amb els articles 96 i 97 del Reial decret 500/90, el resultat pressupostari de l’exercici determina el superàvit de finançament, segons l’estat financer. És a dir, el resultat pressupostari forma part de l’estat de liquidació del pressupost, i és la diferència
entre tots els ingressos nets liquidats
a l’exercici i els pagaments nets dins
RESULTAT PRESSUPOSTARI SEGONS DADES ANUALS
del mateix període; és, doncs, la diRESULTAT PRESSUPOSTARI SEGONS DADES ANUALS
ferència entre els drets reconeguts
600.000,00
490.069,15 €
nets i les obligacions reconegudes
500.000,00
446.968,97 €
netes, aplicant-hi una sèrie d’ajustos
400.000,00
313.321,29 €
308.445,58 €
comptables.
300.000,00
249.481,40 €
Com es pot veure, el gràfic adjunt de
161.996,23 €
200.000,00
112.738,79 €
31 de desembre del 2016 reflecteix
100.000,00
que l’actuació econòmica de l’Ajun0,00
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
tament és viable, i que s’ha produït
ANYS
una millora en els últims dos anys.
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1.295.734,90
1.327.185,73
1.414.861,54
1.322.888,08

42.387,20
27.881,18
10.185,75
8.438,08

66.811,08
61.228,71
49.115,17
64.424,23

Anys
Capítol I
Capítol II
2010 1.490.605,74 1.433.257,27
2010 1.013.667,46 1.431.393,63
2011 1.085.960,75 1.179.641,93
2011
939.644,84 1.100.815,48
2012
957.521,00 1.920.714,68
2012
821.287,78 1.843.597,22
2013
875.163,89 1.320.131,75
2013
854.304,67 1.295.734,90
2014
799.015,91 1.394.865,10
2014
787.647,24 1.327.185,73
2015
747.677,32 1.442.100,00
2015
739.520,75 1.414.861,54
2016
977.010,41 1.520.244,67
2016
925.381,87 1.322.888,08

Capítol III
22.382,00
12.715,64
22.382,00
12.394,60
19.584,36
17.168,59
43.201,14
42.387,20
33.770,66
27.881,18
28.000,00
10.185,75
50.000,00
8.438,08

Capítol IV
117.300,00
75.296,56
75.800,00
68.841,92
121.180,63
104.705,53
82.720,00
66.811,08
94.759,90
61.228,71
85.700,00
49.115,17
110.910,11
64.424,23

HISENDA

240.765,24
300.379,50
426.382,39
213.828,10

31.706,65
42.146,73
32.831,37
338.547,79

2.531.709,74
2.546.469,09
2.672.896,97
2.873.508,15

Capítol VI
822.500,93
496.728,32
640.809,92
292.270,65
602.282,38
409.516,20
269.937,69
240.765,24
576.433,90
300.379,50
903.326,01
426.382,39
654.793,19
213.828,10

Capítol IX
18.087,00
16.794,75
124.532,71
26.212,04
56.310,37
33.653,94
32.086,37
31.706,65
43.098,82
42.146,73
42.000,00
32.831,37
340.129,36
338.547,79

3.904.132,94
3.046.596,36
3.129.127,31
2.440.179,53
3.677.593,42
3.229.929,26
2.623.240,84
2.531.709,74
2.941.944,29
2.546.469,09
3.265.086,27
2.672.896,97
3.667.713,12
2.873.508,15

0,00
0,00

Capítol V

6.950.729,30

5.569.306,84

6.907.522,68

5.154.950,58

El romanent de tresoreria és un saldo comptable que ens permet conèixer, sempre al final de l’exercici, la solvència o capacitat
econòmica de què disposa una administració per assumir els seus deutes. Es calcula segons les existències a la tresoreria, les
16.282,94
0,00
obligacions de cobrament, i s’hi resten les obligacions de pagament, tot això de les operacions
pressupostàries i extrapressu14.625,38
0,00
postàries de l’exercici actual i dels anteriors.
El romanent de tresoreria total són les existències de tresoreria, més els drets pendents de cobrament, menys les obligacions
Capítol per
I
I executat
Capítol
II
II executat
Capítol III
III executat
Capítol
IV
IV
Capítol V
pendents de pagament, i el romanent deAnys
tresoreria
a despeses
generals
és el resultat
d’aplicar
el
saldo
deexecutat
cobrament
2010
1.490.605,74 1.013.667,46 1.433.257,27 1.431.393,63
22.382,00
12.715,64
117.300,00
75.296,56
0,00
2011
1.085.960,75
939.644,84 de
1.179.641,93
1.100.815,48
12.394,60
75.800,00
68.841,92
0,00
dubtós i l’excés de finançament afectat a2012
l’import
del romanent
tresoreria
total. 22.382,00
957.521,00
821.287,78 1.920.714,68 1.843.597,22
19.584,36
17.168,59
121.180,63
104.705,53
0,00
875.163,89
854.304,67
1.320.131,75administració
1.295.734,90
43.201,14
42.387,20
82.720,00
66.811,08
0,00
Com detalla el gràfic, i referint-nos a les2013
dades
comptables,
la
nostra
està
preparada
per
assumir
els
seus
2014
799.015,91
787.647,24 1.394.865,10 1.327.185,73
33.770,66
27.881,18
94.759,90
61.228,71
0,00
2015
747.677,32
739.520,75
1.442.100,00
1.414.861,54
28.000,00
10.185,75
85.700,00
49.115,17
16.282,94
compromisos financers.
2016
977.010,41
925.381,87 1.520.244,67 1.322.888,08
50.000,00
8.438,08
110.910,11
64.424,23
14.625,38
Cap. I
1.490.605,74 1.013.667,46
1.085.960,75
939.644,84
957.521,00
821.287,78
875.163,89
854.304,67
799.015,91
787.647,24
747.677,32
739.520,75
977.010,41
925.381,87

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST DE DESPESES

%
Cap. III
99,87
22.382,00
93,32
22.382,00
95,98
19.584,36
98,15
43.201,14
95,15
33.770,66
98,11
28.000,00
87,02
50.000,00

1.431.393,63
1.100.815,48
1.843.597,22
1.295.734,90
1.327.185,73
1.414.861,54
1.322.888,08

6.541.221,27

V executat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

%
Cap. IV
56,81
117.300,00
55,38
75.800,00
87,66
121.180,63
98,12
82.720,00
82,56
94.759,90
36,38
85.700,00
16,88
110.910,11

12.715,64
12.394,60
17.168,59
42.387,20
27.881,18
10.185,75
8.438,08
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602.282,38

1.920.714,68
957.521,00

0,00

121.180,63

3.904.132,94
3.401.031,90
3.688.165,96
2.623.240,84
2.941.944,29
3.331.086,27
3.667.713,12
17.168,59

271.904,59
0,00

19.584,36

124.532,71

0,00

821.287,78

Capítol IX

584.136,36
39.895,95
32.366,67
189.796,01
668.012,53
0,00

18.087,00

292.270,65

Capítol IV
1.142.841,19
1.100.968,58
804.734,52
898.264,80
906.484,51
935.788,49
1.059.188,49

75.800,00

534.028,37
553.093,77
548.134,55
588.397,86
543.889,54
542.912,98
551.122,69

68.841,92

Capítol III
494.172,93
491.789,51
559.626,22
530.745,80
530.982,94
527.201,77
562.567,37

12.394,60

105.695,33
36.674,10
29.651,03
16.950,55
11.198,67
38.079,56
105.187,51

22.382,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Capítol VIII

26.212,04

640.809,92

1.179.641,93

1.100.815,48

1.085.960,75

Capítol VII
373.968,69
189.827,95
230.386,05
0,00
5.872,76
67.077,34
92.982,89

16.794,75

Capítol V
7.324,06
6.024,03
19.121,94
21.306,97
124.764,33
28.729,39
24.492,34

496.728,32

1.195.744,85
814.932,56
892.560,53
870.024,08
1.030.218,95
1.198.184,52
1.085.423,92

0,00

Capítol VII
727.282,63
420.213,64
556.454,58
21.549,65
239.102,70
523.000,00
86.000,00

117.300,00

Capítol V
475.881,68
17.156,00
209.143,32
28.855,92
133.389,64
22.300,00
30.700,00

75.296,56

Capítol IV
1.142.841,19
1.100.968,58
804.734,52
898.264,80
906.484,51
935.788,49
1.059.188,49

939.644,84

822.500,93

1.431.393,63
22.382,00

500.000,00

Capítol III
494.172,93
491.789,51
559.626,22
530.745,80
530.982,94
527.201,77
562.567,37

12.715,64

1.000.000,00

1.433.257,27

1.490.605,74

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Pressupost definitiu capítols ingrés
Anys
Capítol I
Capítol II
2010
863.954,51
200.000,00
2011 1.032.882,90
66.116,68
2012
926.557,32
47.513,64
2013 1.066.834,09
37.094,63
2014 1.084.148,35
15.469,48
2015 1.101.300,00
31.700,00
2016 1.223.165,17
38.079,56

0,00

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Drets capítols ingrés
Anys
Capítol I
Capítol II
2010 1.143.156,35
105.695,33
2011 1.089.108,52
36.674,10
2012 1.038.678,29
29.651,03
2013 1.157.130,56
16.950,55
2014 1.168.864,42
11.198,67
2015 1.244.882,15
38.079,56
2016 1.185.620,78
105.187,51

Capítol III
534.028,37
553.093,77
548.134,55
588.397,86
543.889,54
542.912,98
551.122,69

Anys
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Capítol II
200.000,00
66.116,68
47.513,64
37.094,63
15.469,48
31.700,00
38.079,56

Capítol I
863.954,51
1.032.882,90
926.557,32
1.066.834,09
1.084.148,35
1.101.300,00
1.223.165,17

1.143.156,35
1.089.108,52
1.038.678,29
1.157.130,56
1.168.864,42
1.244.882,15
1.185.620,78

Capítol IV
2010

2011Capítol VIII

2012

Capítol IX
0,00
319.322,21

3.359.917,65
2.689.660,93
3.077.854,60
2.653.810,02
2.884.808,67
3.119.865,94
3.044.830,13

Capítol V
475.881,68
7.324,06
17.156,00
6.024,03
209.143,32
19.121,94
28.855,92
21.306,97
133.389,64 124.764,33
22.300,00
28.729,39
30.700,00
24.492,34

1.195.744,85
814.932,56
892.560,53
870.024,08
1.030.218,95
1.198.184,52
1.085.423,92

ESTAT
EXECUCIÓ
PRESSUPOST
INGRESSOS
ESTAT D’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST.
INGRESSOS
PER ANYS PER ANYS

2010

2011

2012

0,00

230.386,05

556.454,58

584.136,36

892.560,53
209.143,32

0,00

19.121,94

804.734,52

559.626,22
47.513,64

548.134,55

1.038.678,29
29.651,03

0,00

271.904,59
0,00

0,00

189.827,95

17.156,00

6.024,03

420.213,64

814.932,56

926.557,32

1.100.968,58
36.674,10

66.116,68

0,00

0,00

0,00

553.093,77

491.789,51

727.282,63

1.089.108,52

1.032.882,90

1.195.744,85

0,00

200.000,00

7.324,06

400.000,00

105.695,33

600.000,00

373.968,69

494.172,93

800.000,00

475.881,68

1.000.000,00

534.028,37

1.200.000,00

863.954,51

1.400.000,00

1.142.841,19

1.143.156,35

ESTAT EXECUCIÓ

200.000,00

Igual que a les despeses, l’estat de liquidació del pressupost d’ingressos es
regeix segons les bases d’execució del
pressupost. I l’estat d’execució també
ens informa de com s’ha executat el
pressupost d’ingressos a l’Ajuntament,
és a dir, ens dona la informació necessària per conèixer quin total de recursos ha recaptat l’Ajuntament durant
l’any i quina procedència han tingut
aquests recursos.
El gràfic ens mostra molt clarament
que les desviacions existents de les
previsions d’ingressos (previsions
d’ingressos definitius menys total ingressat) ha estat molt reduïda, i consegüentment les previsions han estat les
adequades.

1.500.000,00

1.013.667,46

VALORS EN €

2.000.000,00

1.843.597,22

2.500.000,00

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL
PRESSUPOST D’INGRESSOS
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Cap. II
1.433.257,27
1.179.641,93
1.920.714,68
1.320.131,75
1.394.865,10
1.442.100,00
1.520.244,67

5.937.983,24

ESTAT D’EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST.
DESPESES
PER ANYSPER ANYS
ESTAT
EXECUCIÓ
PRESSUPOST
DESPESES
ESTAT EXECUCIÓ PR

VALORS EN €

L’estat de liquidació del pressupost
de despeses es regeix segons les bases d’execució del pressupost. I l’estat
d’execució ens informa de com s’ha
executat el pressupost de despeses a
l’Ajuntament. Així doncs, ens dona la
informació necessària per conèixer
quant s’ha gastat l’entitat local durant
l’any, on s’han gastat els recursos que
s’han obtingut aquell any i qui ha gastat aquests recursos.
Al gràfic adjunt podem identificar la
diferència, per anys i per capítols, del
total pressupostat durant els darrers
anys, i del total gastat el mateix any.
Podem comprovar que hi ha hagut una
bona execució dels recursos, segons el
%, entre pressupost i despesa anual.

%
68,00
86,53
85,77
97,62
98,58
98,91
94,72

5.488.413,38

104.705,53

ROMANENT DE TRESORERIA

854.304,67
787.647,24
739.520,75
925.381,87

0,00

hisenda

2013
2014
2015
2016

2011
2012
2013
2014
2015
2016

585.017,52
39.895,95
350.690,62
616.907,57
1.245.722,48
924.571,00

hisenda

700.349,88
514.158,36
938.582,55
1.281.011,30
1.696.402,71
1.995.558,63

6.950.729,30

Cap. IV
117.300,00
75.800,00
121.180,63
82.720,00
94.759,90
85.700,00
110.910,11

75.296,56
68.841,92
104.705,53
66.811,08
61.228,71
49.115,17
64.424,23

VI executat
496.728,32
292.270,65
409.516,20
240.765,24
300.379,50
426.382,39
213.828,10

Capítol IX
IX executat
18.087,00
16.794,75
124.532,71
26.212,04
0,00
56.310,37
33.653,94
32.086,37
31.706,65
43.098,82
42.146,73
-500.000,00
42.000,00
32.831,37
340.129,36
338.547,79

%
Cap. V
64,19
90,82
86,40
80,77
64,61
57,31
16.282,94
58,09
14.625,38

6.950.729,30
5.569.306,84
6.907.522,68
5.154.950,58
5.488.413,38
5.937.983,24
2011
6.541.221,27

2010
%

0,00
0,00

1.995.558,63 €

924.571,00 €

938.582,55 €

Romanent de
tresoreria per a
despeses generals

Romanent de
tresoreria total

2012

Cap. VI
822.500,93
640.809,92
602.282,38
269.937,69
576.433,90
0,00
903.326,01
0,00
654.793,19

350.690,62 €

39.895,95 €

500.000,00
-10.572,54 €

Capítol VI
822.500,93
640.809,92
602.282,38
269.937,69
576.433,90
903.326,01
654.793,19

1.000.000,00

-4.507,78 €

V executat
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DADES EN €

6.541.221,27

514.158,36 €

585.017,52 €

1.500.000,00

5.937.983,24

700.349,88 €

2.000.000,00

5.488.413,38

616.907,57 €

5.154.950,58

1.245.722,48 €

1.281.011,30 €

6.907.522,68

1.696.402,71 €

ROMANENT
TRESORERIA
SEGONS
DADESANUALS
ANUALS
ROMANENT DE
TRESORERIA
SEGONS
DADES

5.569.306,84

2013
ANYS

2014

2015

%
Cap. IX
60,39
18.087,00
45,61
124.532,71
67,99
56.310,37
89,19
32.086,37
52,11
43.098,82
47,20
42.000,00
32,66
340.129,36

496.728,32
292.270,65
409.516,20
240.765,24
300.379,50
426.382,39
213.828,10

2016
%
92,86
21,05
59,77
98,82
97,79
78,17
99,54

16.794,75
26.212,04
33.653,94
31.706,65
42.146,73
32.831,37
338.547,79

338.547,79

654.793,19
213.828,10
0,00

64.424,23

14.625,38

110.910,11

8.438,08

50.000,00

32.831,37

2015

340.129,36

1.322.888,08

1.520.244,67
977.010,41

925.381,87

903.326,01
426.382,39
42.000,00

49.115,17

16.282,94

0,00

85.700,00

10.185,75

28.000,00

2014

Capítol I
executat I
Capítol II
executat II
Capítol III
executat III
Capítol IV
executat IV
Capítol V
executat V
Capítol VI
executat VI
Capítol IX
executat IX

2016

ANYS

Capítol IX
0,00
0,00
0,00 271.904,59
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1.085.423,92

1.059.188,49

1.223.165,17

recaptació I
Capítol II
668.012,53

551.122,69

562.567,37

Capítol III
recaptació III
Capítol IV
recaptació IV

0,00

Capítol VII
0,00

92.982,89

recaptació V

0,00

86.000,00

30.700,00

2016

24.492,34

105.187,51

38.079,56

0,00

0,00

189.796,01

Capítol V

0,00

28.729,39

523.000,00

2015

67.077,34

935.788,49

1.198.184,52
22.300,00

527.201,77
38.079,56

0,00

0,00

0,00

239.102,70

32.366,67

5.872,76

Capítol I

recaptació II

542.912,98

1.101.300,00

1.030.218,95
133.389,64

2014

124.764,33

530.982,94
15.469,48

11.198,67

0,00

0,00

0,00

39.895,95

21.549,65

21.306,97

0,00

543.889,54

906.484,51

1.168.864,42

1.084.148,35

898.264,80

28.855,92

530.745,80
16.950,55

37.094,63

0,00

0,00

870.024,08

1.157.130,56

1.066.834,09
319.322,21

584.136,36

556.454,58
230.386,05

588.397,86

2013
ANYS

1.185.620,78

0,00
0,00
319.322,21
0,00
0,00
0,00
0,00

1.244.882,15

Capítol VIII
0,00
0,00
584.136,36
39.895,95
32.366,67
189.796,01
668.012,53

373.968,69
189.827,95
230.386,05
0,00
5.872,76
67.077,34
92.982,89

31.700,00

Capítol VII
727.282,63
420.213,64
556.454,58
21.549,65
239.102,70
523.000,00
86.000,00

7.324,06
6.024,03
19.121,94
21.306,97
124.764,33
28.729,39
24.492,34

XECUCIÓ PRESSUPOST INGRESSOS PER ANYS

19.121,94

1.414.861,54

1.442.100,00
747.677,32
42.146,73

576.433,90

300.379,50

43.098,82

61.228,71

0,00

0,00

94.759,90

27.881,18

33.770,66

2013

739.520,75

1.327.185,73

1.394.865,10
799.015,91
32.086,37

31.706,65

269.937,69
0,00

0,00

82.720,00

66.811,08

42.387,20

787.647,24

1.295.734,90
43.201,14

33.653,94

12

240.765,24

875.163,89

854.304,67

409.516,20
56.310,37

104.705,53

0,00

0,00

602.282,38

1.320.131,75

Ó PRESSUPOST DE DESPESES PER ANYS

recaptació VII
Capítol VIII
recaptació VIII
Capítol IX
recaptació IX
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ÀREA DESPESA 2011

ÀREA DESPESA 2011

HISENDA
50.822,53€
43.017,12€

29.510,39€

50.822,53€

74.093,85
38.606,64€

1

1.057.400,50€
2

1

3

1.057.400,50€

2

OBLIGACIONS
RECONEGUDES
SEGONS
L’ÀREA
DE DESPESA 3
1
2 NETES
3
4
5
6
4
945.354,14

286,12€

1.345.045,65€

1.078.618,54
863.541,11€ 918.562,73€

5
1.249.745,96€

2

217.651,33€

5

4 Béns públics6

5 189.102,60€
Caràcter econòmic
206.162,87€
6 Caràcter general
ÀREA DESPESA 2013

Obligacions àrea despesa
Anys
0 - Deute públic
1 - Serveis públics básics
2 - Protecció i promoció social
74.093,85
0
1
2
50.822,53€
38.606,64€
70.027,91€
2010
29.510,39
1.249.745,96
217.651,33
2011
38.606,64
918.562,73
201.220,27
1
1.057.400,50€
2012
50.822,53
1.345.045,65
206.162,87
1
2
2013
74.093,85
1.078.618,54
190.191,39
2
945.354,14 2014
3
70.027,91
988.773,44
203.926,51
1.345.045,65€
1.078.618,54
3
863.541,11€2015
918.562,73€
43.017,12
1.206.502,71
185.523,53
4
950.175,60€
988.773,44€
4
2016
344.660,65
1.007.247,23
216.247,55
5
5
6
6

7.794.496,26

35.320,16
36.907,55€
208.131,66
190.191,39
381.341,23€
201.220,27€

6

381.395,11€

16.820,16€
ÀREA DESPESA 2013
243.080,51€ ÀREA DESPESA 2011
ÀREA DESPESA 2012
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS ÀREA DESPESA 2014
185.523,53€

650.739,09

1.345.045,65€

3

4 5
3 Protecció i promoció
social

208.131,66
190.191,39
381.341,23€
201.220,27€

2010 a 2016

2

2 Serveis públics
3 4bàsics

4

5
6
L’ordenació
de la despesa segons
l’àrea de despesa ens permet tenir una
visió de
977.952,94€
1.206.502,71€
6
l’orientació de les polítiques de la despesa que apliquem al nostre Ajuntament,
381.395,11€
35.320,16
així com189.102,60€
les seves prioritats
206.162,87€funcionals.36.907,55€

94,09€

1

1 Deute públic 1

3 - Béns públics
4 - Caràcter econòmic
3
4
74.093,85
497.794,09
25.608,47
381.341,23
36.907,55
189.102,60
1 381.395,11
1
208.131,66
2 35.320,16
2 16.820,16
316.745,47
945.354,14
3
243.080,51
3 16.820,16
1.078.618,54
4 16.340,16
337.277,05
4

9 - Caràcte
9
1.0
8
1.0
9
9
9
9

5
5
6 529.211,77
6

6.7

1.420.923,45

2.173.472,61
35.320,16

381.395,11€
16.820,16€
206.162,87€
189.102,60€ 203.926,51€
316.745,47€

ÀREA DESPESA 2012
ÀREA DESPESA 2014

ÀREA DESPESA
DESPESA 2013
2015
ÀREA

50.822,53€
70.027,91€

43.017,12€
74.093,85

208.131,66

190.191,39

ÀREA DESPESA 2016
ÀREA DESPESA 2014

344.660,65€
70.027,91€

1.057.400,50€

1
1

1.345.045,65€

2

950.175,60€ 988.773,44€

945.354,14
977.952,94€

1.078.618,54

11
22

2
3

3
1.206.502,71€
4
4
5

5
6

6

381.395,11€
16.820,16€

5
66

16.340,16€

16.820,16€
35.320,16
243.080,51€
208.131,66
185.523,53€
190.191,39

189.102,60€ 206.162,87€
316.745,47€
203.926,51€

951.735,51€
33
950.175,60€ 988.773,44€
44
51.007.247,23€

337.277,05€
16.820,16€
216.247,55€
316.745,47€
203.926,51€

DESPESA
2015
ÀREA
DESPESA
2013
T DELS PALLARESOSÀREA
ÀREA DESPESA 2015
e viu
ÀREA DESPESA 2014
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Pendent Deute viu
%
458.083,25
13,63%43.017,12€
Anys
Pendent
%
74.093,85
43.017,12€
431.871,46
16,06%
2010
458.083,25
13,63%
70.027,91€
717.539,73
28,38%
2011
431.871,46
16,06%
El
deute
viu
és
la
totalitat
de
deute
pendent
de
pagar
que
té
l’Ajuntament.
Aquest
deute
procedeix
de
préstecs
a llarg termini
685.833,08
25,84%
1 1
2012
717.539,73
28,38%
amb
entitats
financeres
i
d’avals,
és
a
dir,
el
capital
pendent
d’amortitzar
dels
préstecs
més
els
interessos
generats.
643.686,35
22,36%
2013
685.833,08
25,84%
2 2
1
610.854,98
20,01%
2014
643.686,35
22,36%
945.354,14
3 3
977.952,94€
El nostre
Ajuntament
s’ajusta
a la prudència financera segons la llei, i disposa
d’un marge per poder ampliar aquest
límit
1.206.502,71€
2
1.078.618,54
272.307,19
9,22%
977.952,94€
1.206.502,71€
2015
610.854,98
20,01%
4 4
3
establert
per a les entitats
locals i les comunitats 950.175,60€
autònomes.
988.773,44€
2016
272.307,19
9,22%

DEUTE VIU

16.820,16€
35.320,16
243.080,51€
208.131,66

190.191,39
185.523,53€

2015
20,01%

2016
272.307,19€
9,22%
2015
610.854,98€
20,01%

2014
643.686,35€
988.773,44€
22,36%

6

203.926,51€

977.952,94€
2013
685.833,08€
2013
25,84%
685.833,08€
25,84%
16.820,16€

203.926,51€

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
ÀREA DESPESA 2015

16.820,16€
243.080,51€

2011
431.871,46€
16,06%

43.017,12€

16.820,16€
316.745,47€

5

2010
458.083,25€
2016
2010
2011
13,63%
272.307,19€
458.083,25€
ÀREA
DESPESA
2015
431.871,46€
9,22%
13,63%
16,06%

70.027,91€

2014
643.686,35€
22,36%
950.175,60€

4

6 6

DEUTE VIU SEGONS ANYS
16.820,16€
DEUTE
VIUSEGONS
SEGONS
ANYS
DEUTE VIU
ANYS
316.745,47€

610.854,98€
ÀREA DESPESA
2014

5 5

243.080,51€

185.523,53€

2012 1
717.539,73€
2
28,38% 3

2012
717.539,73€
1.206.502,71€
28,38%
4

6

185.523,53€

2010
2011

2010

2012

2011

2013

2012
2013

2014
2015
2016

1

2014

2

2015

3
4

5

5

6

6

2016

2013
2014
2015
2016

643.734,26
571.038,13
610.854,98
272.307,19

hisenda

6,92%
5,08%
5,21%
4,39%

6,21%

PRÉSTECS

PENDENT
AMORTITZACIÓ
PRÉSTECS SEGONS
ANYS
PENDENT
AMORTITZACIÓ
PRÉSTECS
SEGONS
ANYS

Un préstec és una operació per la qual
una entitat local demana a una entitat
financera una quantitat determinada
de diners mitjançant un contracte i adquireix l’obligació de tornar-lo.
Però les entitats locals han de complir
a més uns requisits fonamentals, com
són: a) tenir un pressupost aprovat; b)
disposar d’un informe d’Intervenció
positiu; c) tenir aprovada la liquidació
de l’exercici immediatament anterior;
d) tenir un estalvi net positiu; e) destinar-lo necessàriament a inversió, i
f) presentar un endeutament dels ingressos corrents liquidats per sota del
110 %.
D’acord amb els gràfics, l’Ajuntament
està en disposició de demanar préstecs.

272.307,19€

610.854,98€

2016

424.185,66€

2010
543.199,31€

2015

2011

2014
571.038,13€
2012
825.214,68€

2013

643.734,26€

SUPERÀVIT

El resultat pressupostari forma part de l’estat de liquidació del pressupost, i es dedueix a partir de la diferència entre tots
els drets pressupostaris nets liquidats en l’exercici i les obligacions pressupostàries netes reconegudes en el mateix període.
En conseqüència, aquest estat reflecteix el superàvit/dèficit de l’exercici de l’entitat local.
El superàvit no financer és la diferència entre els ingressos no financers i les despeses no financeres (cap. 1 a 7 d’ingressos
i de despeses).
NT DELS PALLARESOS
peràvit
gràfics
demostren que Nou
la gestió
econòmica
Tresoreria ElsRàtio
estabilitat
superàvit
Ràtio de l’Ajuntament en els dos últims anys ha esta òptima, ja que s’ha obtingut
0
330.116,04
9,83%
un superàvit
positiu que cada any s’ha incrementat.
-312.785,90
237.992,10
-264.029,99
161.279,15
380.925,15
576.307,19

275.693,44
-437.742,93
153.806,93

10,25%
15,87%
5,79%

SUPERÀVIT TRESORERIA SEGONS ELS ANYS

600.000,00
500.000,00
400.000,00

-312.785,90

-100.000,00
-200.000,00
-300.000,00

576.307,19

380.925,15

161.279,15

0,00

-264.029,99

100.000,00

237.992,10

200.000,00

330.116,04

300.000,00
IMPORTS EN

1
2
3
4
5
6

-400.000,00
2010

2011

2012

2013
ANYS

2014

Serie1
2015

2016
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HISENDA

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT - PMP

T DELS PALLARESOS
El període mitjà de pagament en les entitats locals es defineix com els dies que ha de trigar de mitjana una administració a
ns MINHAP
pagar els seus proveïdors, una dada que és fonamental per a la gestió de la tresoreria municipal. El pagament no pot superar
Dies

els 60 dies, 30 dies després que s’hagi emès la factura, i l’administració disposa de 30 dies més per fer el pagament. Amb
aquesta fórmula es pretén lluitar contra la morositat.
Segons dades del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, més de la meitat dels ajuntaments catalans no compleixen la Llei orgànica 2/2012, de 27 de abril, que introdueix el concepte de període mitjà de pagament (PMP). Com es
24,36
2016
19,10
pot comprovar, el PMP de l’Ajuntament
dels Pallaresos
no sols s’adapta a la normativa vigent, sinó que el compleix molt
20,11
2015
20,11
còmodament.

19,10

2014

24,36

PAGAMENT A PROVEÏDORS
- PMP
PERÍODEPERÍODE
MITJÀMITJÀ
DE DE
PAGAMENT
A PROVEÏDORS
- PMP

24,36 dies

ANYS

2014

20,11 dies

2015

19,10 dies

2016

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Dubtòs Cobrament
Anys
Pendent
0,00
2010
6.064,76
2011
115.332,36
2012
154.939,50
2013
242.493,05
2014
297.095,37
2015
141.336,84
2016
494.680,44

5,00

COBRAMENT DUBTÓS
S’anomenen així aquells cobraments
considerats difícils o impossibles, segons l’antiguitat del deute, l’import i
la naturalesa del recurs. Es calculen
mitjançant percentatges de recaptació
tant en període voluntari com en via
executiva. Encara i això, un cobrament
difícil o impossible no implica la seva
anul·lació.
Com reflecteixen els gràfics any rere
any, els cobraments dubtosos van augmentant, tant al nostre municipi com a
tot Catalunya.

10,00

15,00

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

25,00

DUBTÓS COBRAMENT
ELS ANYS
COBRAMENT DUBTÓS SEGONS
SEGONS ELS ANYS
2010
6.064,76€
2011
115.332,36€
2016
494.680,44€

2012
154.939,50€

2013
242.493,05€

2015
141.336,84€

8

20,00

DIES

2014
297.095,37€

Import
.069.700,00
.490.300,00
11.000,00
92.100,00
20.900,00
568.000,00
72.000,00
.324.000,00

83.000,00
.315.500,00
347.100,00
342.000,00
159.000,00
.077.400,00
.324.000,00

.316.500,00
80.000,00
584.700,00
.101.800,00
31.000,00
210.000,00
.324.000,00

hisenda
PRESSUPOST 2017
Un pressupost municipal és el pla
econòmic i financer anual, vinculat
a l’estratègia formulada per l’equip
de govern. És l’eina clau per a la gestió pública, servint la planificació, la
programació, el control i seguiment i
AJUNTAMENT
l’avaluació
deDELS
les PALLARESOS
actuacions municiAJUNTAMENT DELS PALLARESOS
2017
pals. El pressupost
téPressupost
caràcter
anual
DespesesPressupost
- Capítols 2017
Despeses
Capítols
Despesa
personal
I
i conté les previsions d’ingressos que
Despesa
I béns i serveis - II
Despesespersonal
corrents-en
s’esperen
obtenir
i lesi serveis
despeses
Despeses corrents
en- béns
- II (crèfinanceres
III

dits pressupostaris) que com a màxim
es podran realitzar en l’exercici corresponent.
El pressupost de l’Ajuntament dels
Pallaresos té per objecte vincular l’assignació i gestió dels recursos amb
l’acompliment de l’estratègia municipal (prioritats
i objectius). Les prioriImport
Import
1.069.700,00
tats i els objectius que el govern mu1.069.700,00
1.490.300,00
nicipal1.490.300,00
dels
Pallaresos vol dur a terme
11.000,00

amb el pressupost 2017 són els de no
augmentar la pressió fiscal mitjançant
la política de contenció de la despesa,
la planificació estratègica i el rigor en
la bona gestió. L’actual política fiscal
queda emmarcada en les prioritats del
govern municipal: l’impuls de l’activi3.324.000,00€
tat econòmica,
l’atenció/ PRESSUPOST
a les persones 2017 INGR
3.324.000,00€ / PRESSUPOST 2017 INGR
i la millora de l’espai públic.

Despeses
financeres
- III- IV
11.000,00
Transferències
corrents
92.100,00
210.000,00€
Transferències
corrents
- IV imprevistos - V
92.100,00
Fons de contigència
i altres
20.900,00
210.000,00€
Fons
de contigència
20.900,00
Inversions
reals - VI i altres imprevistos - V
568.000,00
31.000,00€
3.324.000,00€ / PRESSUPOST
2017 INGRESSOS
Inversions
reals - VI
568.000,00
31.000,00€
Passius financers
- IX
72.000,00
Passius financers - IX
72.000,00
3.324.000,00
3.324.000,00
Despeses - Àrea despesa
1.316.500,00€
1.316.500,00€
Deute públic - 0Despeses - Àrea despesa
83.000,00
210.000,00€
1.101.800,00€
Deute
- 0bàsics - 1
83.000,00
Serveispúblic
públics
1.315.500,00
1.101.800,00€
Serveis
públics
bàsics - 1i promoció 31.000,00€
1.315.500,00
Actuacions
de protecció
social - 2
347.100,00
Impostos directes - I
Actuacions
debéns
protecció
i promoció
social
-2
347.100,00
Producció de
públics
de caràcter
preferent
-3
342.000,00
Producció
públics
de caràcter
342.000,00
Actuacionsde
debéns
caràcter
econòmic
- 4 preferent - 3
159.000,00
Impostos indirectes - II
Actuacions de caràcter econòmic
159.000,00
general - 9- 4
1.077.400,00
Actuacions de caràcter general - 9
1.077.400,00
3.324.000,00 1.316.500,00€
Taxes, preus públics i altres ingressos - III
3.324.000,00
1.101.800,00€
80.000,00€
80.000,00€
Ingressos
Transferències corrents
-4
584.700,00€
Ingressos
Impostos directes - I
1.316.500,00
584.700,00€
Impostos directes
- I- II
1.316.500,00
indirectes
80.000,00
Ingressos patrimonials - 5
Impostos
indirectes
80.000,00
Taxes, preus
públics- iIIaltres ingressos - III
584.700,00
Taxes,
preus públics
i altres
584.700,00
Transferències
corrents
- 4 ingressos - III
1.101.800,00
Transferències de capital - 7
Transferències
corrents- -54
1.101.800,00
Ingressos patrimonials
31.000,00
Ingressos
patrimonials
- 5- 7
31.000,00
Transferències
de capital
210.000,00
80.000,00€
Transferències de capital - 7
210.000,00
3.324.000,00
584.700,00€3.324.000,00

3.324.000,00 / PRESSUPOST DESPESES 2017 CAPÍTOLS
3.324.000,00 / PRESSUPOST DESPESES 2017 CAPÍTOLS
72.000,00
72.000,00

20.900,00

SUPOST DESPESES 2017 CAPÍTOLS
20.900,00

92.100,00
92.100,00
11.000,00
11.000,00

Despesa personal - I
Despesa personal - I
Despeses corrents en béns i serveis - II
Despeses corrents en béns i serveis - II

568.000,00
568.000,00

Despeses financeres - III
Despeses financeres - III

1.069.700,00
1.069.700,00

Despesa personal - I

Transferències corrents - IV
Transferències corrents - IV

1.490.300,00
Despeses corrents
en béns i serveis - II

Fons de contigència i altres imprevistos - V
Fons de contigència i altres imprevistos - V

Despeses financeres - III

Inversions reals - VI
Inversions reals - VI

Transferències corrents - IV

Passius financers - IX
Passius financers - IX

1.490.300,00

69.700,00

Fons de contigència i altres imprevistos - V

3.324.000,00
Inversions
reals - VI€

/ PRESSUPOST 2017 DESPESES - ÀREA DESPESA
3.324.000,00 € / PRESSUPOST 2017 DESPESES - ÀREA DESPESA

Passius financers - IX

83.000,00€
83.000,00€
Deute públic - 0
Deute públic - 0

1.077.400,00€
1.077.400,00€

Serveis públics bàsics - 1
Serveis públics bàsics - 1

POST 2017 DESPESES - ÀREA DESPESA

1.315.500,00€
1.315.500,00€
Deute públic - 0

1.315.500,00€

Serveis públics bàsics - 1
159.000,00€
159.000,00€
Actuacions
de protecció i promoció social - 2

Actuacions de protecció i promoció social - 2
Actuacions de protecció i promoció social - 2
Producció de béns públics de caràcter preferent - 3
Producció de béns públics de caràcter preferent - 3
Actuacions de caràcter econòmic - 4
Actuacions de caràcter econòmic - 4
Actuacions de caràcter general - 9
Actuacions de caràcter general - 9

342.000,00€
347.100,00€
Producció 342.000,00€
de béns públics de caràcter preferent - 3
347.100,00€
Actuacions de caràcter econòmic - 4
Actuacions de caràcter general - 9
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hisenda
HISENDA

PROBLEMÀTICA DE LES SUBVENCIONS
A ENTITATS MUNICIPALS
Les subvencions són una forma de despesa pública i s’han d’ajustar a la política pressupostària, la Llei 38/2013,
de 17 de novembre, general de subvencions, i a la convocatòria realitzada detalladament per l’administració
oportuna.
L’Ajuntament dels Pallaresos manté
en vigor, des del 19 de febrer del 2012,
unes bases reguladores de la convocatòria de subvencions per als programes
que presentin les entitats i associacions dels Pallaresos, segons l’edicte publicat al BOP del 19 de juliol del 2012.
El mes de març passat, en la reunió
mantinguda amb les entitats municipals, l’Ajuntament va explicar la problemàtica greu amb què es va trobar
l’actual consistori des del seu inici, el
juny del 2015, pel que fa a les subvencions a entitats municipals, i que tenen
com a conflicte les bases aprovades en

la legislatura anterior, el pagament
de les anualitats 2013 i 2014, la mala
justificació i el pagament erroni de les
subvencions del 2015 i el 2016, l’atorgament de les subvencions del 2017 i
les bases de les subvencions per a la
festa major del 2016 i el 2017. En resum, la situació actual és la següent:
- Del pagament de les subvencions de
les anualitats 2013 i 2014, segons informe de la Diputació de Tarragona,
es detecten irregularitats en totes les
justificacions i pagaments realitzats,
i s’està a l’espera d’una possible investigació.
- Pel que fa a les subvencions del 2015
i el 2016, i atenent als defectes trobats en les seves justificacions segons les bases publicades, es van
haver d’aturar per no incórrer en cap
il·legalitat o incompliment.

SUBVENCIONS ATORGADES PER LA
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA CORRESPONENTS
A L’ANY 2016
Import
Subvencions per a interessos de préstecs

3.180,09 e

Suport als centres de 1r cicle d’educació infantil de titularitat mu60.025,00 e
nicipal
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Subvencions als ens locals per a activitats esportives extraordinàries - marató

505,60 e

Subvencions per al finançament de despeses per a la millora de
les instal·lacions i l’equipament dels consultoris mèdics locals

2.838,71 e

Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per
a la gestió d’espècies plaga i invasores i recollida d’animals domèstics abandonats

1.220,35 e

Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per
a la gestió d’espècies plaga i invasores i recollida d’animals domèstics abandonats

5.084,80 e

Subvencions per a actuacions de protecció de la salut pública per
a la seguretat a les zones de bany (platges i piscines)

7.784,00 e

Xiringuito piscina

58.289,82 e

Biblioteca

40.978,23 e
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- Respecte a les subvencions de l’any
2017, es concediran fora de convocatòria de bases, de manera directa segons el pressupost 2017 i justificant
la seva despesa.
- I quant a les bases de les subvencions de la festa major 2016 i 2017, al
passat plenari es van aprovar unes
bases de subvencions específiques,
que es pagaran segons les justificacions oportunes.
Així doncs, des del consistori, l’equip
de govern actual, i per tal que les entitats o associacions puguin complir la
seva funció social però sense incomplir cap llei o normativa, ha estat buscant alternatives per poder ajudar de
la millor manera possible la gran tasca
municipal que desenvolupen les entitats i associacions dels Pallaresos.

Els Pallaresos,
la Secuita i el
TSJC
Abans de final d’any l’Ajuntament
dels Pallaresos haurà de fer front al
pagament de 304.000 €, tal com dicta la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya referent
al conflicte en la recaptació tributaria de l’IAE de l’empresa Silvalac, i
derivada de l’incompliment de les
obligacions que l’Ajuntament dels
Pallaresos va assumir amb la Secuita mitjançant un conveni que data
de l’any 1975.
La passada legislatura l’Ajuntament
va tenir l’oportunitat de reconduir
aquesta situació, però l’antic equip
de govern va preferir deixar-ho en
mans de la justícia. D’aquesta manera, els veïns i veïnes dels Pallaresos
hauran d’assumir ara un sobrecost
totalment innecessari que s’hauria
pogut evitar si hi hagués hagut voluntat d’entesa per part de l’alcalde
anterior, Jaume Domínguez.

esports i joventut
ESPORTS I JOVENTUT

GRAN ESDEVENIMENT ESPORTIU:
LA CURSA ETERNAL RUNNING
El dia 10 de març l’alcalde, Pep Nolla, i
el director del grup empresarial CdePr
van signar un contracte d’esponsorització perquè els Pallaresos aculli la millor cursa d’obstacles mundial, l’Eternal Running.
La Regidoria d’Esports va contractar la cursa amb l’objectiu d’impulsar
l’esport i la solidaritat, però també per
donar a conèixer el municipi dels Pa-

llaresos i perquè tots els participants
gaudeixin del nostre acollidor municipi, de l’esport i de la diversió.
La competició, que tindrà lloc al nostre poble el 2 de juliol, representa tot
un repte per a l’Ajuntament.
Si vols ser invencible i reptar el teu instint, inscriu-te a una de les experiències de la teva vida amb la butlleta que
trobaràs a l’últim full d’aquest BIM, a

l’Ajuntament o, si ho prefereixes, a la
web que Eternal Running té dedicada
als Pallaresos: http://www.eternalrunninginvencible.com/eternal-runningpallaresos/.

EL VALOR DELS JOVES. ELS JOVES, UN VALOR
Quan es parla dels joves, sovint es fa
de manera genèrica. Hi ha molts tipus
de joves. La societat actual els mira a
tots igual, i fins i tot els mira amb ulls
diferents. El nivell d’exigència és molt
gran, a vegades desproporcionat. El
jovent és el present actual i l’actiu de
futur, aquest futur que els joves han
de construir i que ha de marcar la següent etapa de la vida.

Quan parlem dels valors del jovent,
sovint entenem com a valors les creences que els porten a una forma de
conducta i a un objectiu cap al qual
cal dirigir les seves accions de manera
continuada. Segons estudis i enquestes realitzades, aquests valors més
importants entre el jovent són la família, la feina i els amics, però els que
els produeixen més satisfaccions són
la família, la tolerància i el respecte,

i per últim els valors menys considerats són la religió, el fet de tenir molts
amics i el reconeixement social, valorant més la qualitat que la quantitat.
Valors. Els joves tenen els seus valors, són prou importants i requereixen una aproximació per part dels
adults. Els valors són imprescindibles
per viure a la societat, també per al
jovent.
La joventut, un valor social de futur!

EL CLUB JUDO ELS PALLARESOS CONQUEREIX
LA LLIGA JUDOKA
Després de dues jornades de competició, l’equip aleví del Club Judo Els
Pallaresos va quedar campió en la Lliga Judoka 2017, mentre que l’equip
benjamí va aconseguir el bronze en la
mateixa competició. Un cop més, la
bandera de campions de lliga va tornar
al club.
D’entre els judokes més grans de l’entitat, Marina Garriga va aconseguir la
medalla de bronze al Campionat d’Espanya Júnior i va ser convocada per
la Federació Espanyola per a l’European Cup de Teplice (República Txeca), i també va quedar campiona de
la Supercopa de Catalunya cadet, la
qual cosa li va donar una plaça per al
Campionat d’Espanya Cadet celebrat
a València els dies 7 i 8 de maig. En
aquesta mateixa competició catalana
el judoka Carlos Velasco es va penjar

la medalla de plata, la qual cosa també
el classifica per al campionat estatal, i
Arnau Heredia la de bronze.
D’altra banda, Gerard Garriga va
quedar subcampió de Catalunya universitari i d’aquesta manera es va
classificar per al campionat europeu
universitari que se celebrarà al juliol
a la ciutat portuguesa de Coïmbra.
A més, es va proclamar campió de la
Fase Sector Absoluta i es va classificar
així per anar al Campionat d’Espanya
Absolut.
L’esforç i la constància dels nostres
esportistes fan que el club tiri endavant dia a dia amb molta il·lusió, tot
i la manca de patrocinis, per fer que
el nom dels Pallaresos segueixi escampant-se arreu del món.
Ens podeu seguir a https://www.facebook.com/clubjudoelspallaresos/.

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

11

urbanisme
URBANISME

Enllumenat del nucli antic: Quadre A
Una de les grans preocupacions de
l’equip de govern actual, i un altre
problema heretat, és la instal·lació
d’enllumenat del nucli antic dels Pallaresos, que estava totalment fora de
la normativa des de feia molts anys,
un problema que, inexplicablement,
els governs municipals anteriors no
van solucionar. Una de les primeres
tasques engegades aquesta legislatura
va ser el Quadre A, que, per un motiu
estrictament aliè a aquesta regidoria
com són els problemes administratius,
no s’ha pogut posar en marxa fins ara.
El 16 d’abril passat es va publicar la licitació de les obres pertinents, que es
preveu que comencin ben aviat. Des
d’aquesta regidoria volem demanar
disculpes als veïns del carrer del Pou
(la zona més afectada) per aquest retard, ja que al seu dia se’ls va comentar que les obres es durien a terme el
gener del 2016 (aquesta era la intenció
del nostre equip de govern), termini

que ha estat impossible de complir
pels motius que hem comentat. També
volem demanar disculpes per avançat
a tot el veïnat, ja que les obres compor-

taran les molèsties pròpies d’un gran
projecte de millora com és aquest, tot
i que s’intentaran minimitzar tant com
sigui possible.

REUNIÓ AMB GAS NATURAL
La desastrosa actuació duta a terme
als carrers del nostre poble en anys
anteriors per algunes de les empreses amb subcontracte d’aquest distribuïdor de gas ha estat ben visible.
El personal tècnic del departament
d’Urbanisme ha fet un seguiment de
les obres, una per una i dia a dia, per

detectar totes les irregularitats o problemes. Finalment, hem pogut seure
amb representants de Gas Natural –la
predisposició dels quals és d’agrair–
per arribar al compromís de solucionar aquestes deficiències. Esperem
que les obres d’arranjament comencin
ben aviat.

NOUS ARRANJAMENTS PER A LA RECOLLIDA D’AIGÜES FECALS
El mes de novembre del 2015 l’alcalde,
Pep Nolla, i el regidor d’Urbanisme,
Xavier Marcos, es van reunir amb la direcció de l’Agència Catalana de l’Aigua
a les dependències de Barcelona. Fruit
d’aquesta reunió, es va encarregar un
projecte d’arranjament del sistema de
recollida d’aigües fecals en alta del poble, i més concretament a la zona d’Hostalets, el nucli antic i Pallaresos Park.
A la zona d’Hostalets el projecte preveu
desplaçar l’estació de bombament uns
100 metres més avall i la construcció
d’unes instal·lacions amb nous equips
de bombament. A la zona del poble
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s’anul·larà la bassa d’encreuament de
totes les línies abans de dirigir-se a la
depuradora de Tarragona (Sant Salvador). I, finalment, a Pallaresos Park
s’anul·larà el bombament existent (en
ruïnes des de fa molts anys) i s’instal·
larà una nova canonada, d’un diàme-

tre molt més gran, que anirà directament a la depuradora de Tarragona.
Totes aquestes millores, recollides al
projecte esmentat, van ser aprovades
per l’ACA, i properament començaran
les obres per convertir-les en realitat.
Un altre problema heretat menys.

urbanisme
MILLORES A JARDINS IMPERI
El dia 27 de febrer el regidor d’urbanisme, Xavier Marcos, es va reunir a la
Sala de Plens de l’Ajuntament amb els
veïns dels carrers Parlament, Pau Claris i Prats de Molló de Jardins Imperi
per definir les obres de millora de l’illa
interior que hi ha entre aquestes vies
urbanes, històricament en condicions
deplorables.
En aquesta reunió es van aprovar per
unanimitat dels presents les obres
proposades: adequar els passadissos
existents i tot l’interior de l’illa amb un

formigonat, instal·lar-hi enllumenat i
millorar la recollida d’aigües pluvials.
Així mateix, es va donar l’opció als veïns d’arrancar els arbres que molesten
alguns habitatges i els que afecten les
construccions properes.
La Regidoria d’Urbanisme, amb la
col·laboració de la Regidoria de Medi
Ambient, s’han compromès a replantar a la pista del torrent tots els arbres
arrancats que es puguin aprofitar, i els
que no, substituir-los per d’altres de
nous.

CANVIS AL CARRERÓ
DEL FORN
Qui s’hagi acostat els darrers dies pel
carreró que hi ha entre el carrer Nou
i el carrer Sant Sebastià haurà comprovat cert moviment, ja que s’han
tret les reixes que des de feia anys en
permetien el tancament. Això ha estat així perquè ben aviat començarà a
ser remodelat i condicionat.
Tal com es pot veure a la imatge, l’aspecte del carreró serà totalment nou,
amb unes escales noves i una rampa
d’accés per a tothom.

PACTE AL CARRER
MIQUEL TORT
Per fi s’ha arribat a un acord amb els
propietaris de les naus del carrer Miquel Tort per solucionar la problemàtica existent des de fa molts anys sobre
la titularitat dels carrers que envolten
aquesta zona. Pròximament, doncs, començaran les obres d’arranjament de
la part final del carrer i quedarà solucionat definitivament un greu problema
heretat de la legislatura anterior.

MILLORES AL
CARRER ARQUITECTE
JUJOL
Durant aquests darrers mesos, el personal de la Brigada Municipal dels Pallaresos ha dut a terme tasques de paleta i jardineria que han donat un nou
aire al carrer Arquitecte Jujol. Aquells
parterres sempre bruts i mal arreglats,
aquelles voravies estretes i amb clots,
aquells arbres mig morts, ja no hi són.
La Brigada ens ha deixat unes voreres
amples i amb uns escocells adequats i
anivellats, on hi han plantat nous arbres que esperem que facin lluir molt
més aquest carrer. I de passada també
s’ha millorat, i molt, la mobilitat.
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serveis i mobilitat
SERVEIS I MOBILITAT

EL FORT VENT
PROVOCA
INCIDÈNCIES
Les ventades del mes de febrer passat
ens van deixar imatges impactants.
L’Ajuntament va haver d’actuar d’ofici
en una teulada del carrer Clotas degut
al perill que oferien unes plaques solars d’un edifici tancat.
Cada any solem patir, com a mínim
un parell de cops, aquest vent tan fort,
i això hauria de ser motiu perquè els
propietaris d’arbres alts reflexionessin
sobre la seva perillositat potencial i extremessin les mesures de seguretat per
evitar possibles accidents.

NOU ITINERARI
DE L’AUTOBÚS
En passades edicions anunciàvem
la recuperació de la parada de la rotonda d’entrada als Pallaresos. Continuant amb les millores d’aquest
servei, si reviseu els horaris de
l’autobús podreu comprovar l’ampliació d’una parada més i el nou
recorregut de la línia al seu pas per
Pallaresos Park.

PLATAFORMES ALS
CONTENIDORS DE
REPOSICIÓ DE REIXES PODA
ALS PLANS
Tal com es va informar en butlletins
La deixadesa en què vam trobar els
carrers de la zona dels Plans era preocupant. Durant les darreres setmanes,
el personal de la Brigada Municipal ha
començat la primera fase de reposició
i arranjament de reixes, així com d’embornals i escocells. Es preveu que es
podrà completar la segona fase a finals
del 2017 o principis del 2018.

L’HUMOR
D’EN NAPI
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anteriors i després de l’exitosa prova
realitzada a Pallaresos Park, s’ha portat a terme la primera fase de redistribució de contenidors de poda, cosa que
s’ha aprofitat per fer unes plataformes
que donen una millor imatge i faciliten
la neteja als voltants dels contenidors.
L’execució de la segona fase està prevista per a finals del 2017.

medi ambient
MEDI AMBIENT

BALANÇ MOLT POSITIU DEL FUNCIONAMENT
DEL SERVEI LÍNIA VERDA A TRAVÉS D’APP

CAMPANYA CONTRA
L’INCIVISME

Gràcies a la implantació d’aquest servei, els ciutadans disposen d’un canal directe de comunicació amb l’Ajuntament per informar sobre els desperfectes localitzats al municipi. La Línia Verda afavoreix l’ús de les bones pràctiques mediambientals i, en conseqüència, el desenvolupament d’un municipi sostenible.
El servei Línia Verda es va implantar als Pallaresos l’any 2015, i durant aquest
temps els veïns li han donat una molt bona acollida, com ho prova l’ús continu
que en fan.
Durant el 2016 vam rebre al voltant de 200 incidències, repartides en diferents
temàtiques. Moltes es van poder solucionar gairebé al moment, mentre que d’altres van requerir actuacions més complexes però finalment s’han pogut tancar.

L’Ajuntament visualitzarà els problemes d’incivisme amb una nova campanya ciutadana. La regidora Inma
Sánchez vol que els nens i nenes dels
Pallaresos siguin partícips de la nova
campanya de conscienciació.
L’Ajuntament creu que és necessari
promoure la conscienciació ciutadana perquè, encara que s’amaguin
o es netegin, els problemes d’incivisme no desapareixen. Per aquesta
raó, és important que la població
hi col·labori ajudant a denunciar
aquests casos de brutícia i deixadesa perquè, de mica en mica, la situació es vagi resolent. Amb aquest objectiu, s’ha previst iniciar una nova
campanya amb la participació de
les escoles de primària.
Des de fa un mes l’Ajuntament ha
posat uns cartells recordatoris a
tres illes de contenidors soterrats
com a prova. La prova ha donat
uns resultats satisfactoris, ja que el
servei de neteja de la Brigada Municipal ens ha confirmat la reducció
de restes de deixalles fora dels contenidors. Per aquest motiu, volem
posar aquest cartell a totes les illes,
i esperem així que disminueixi la
quantitat de deixalles i restes que hi
trobàvem fins ara.
Paral·lelament, i juntament amb les
escoles de primària, es dissenyarà un cartell amb dibuixos per fer
aquesta ordenança més visual i entenedora.
No volem invisibilitzar l’incivisme,
sinó demanar a la població i als
veïns que s’impliquin en la identificació de les persones incíviques
i aconseguir entre tots que hi hagi
conductes més apropiades i respectuoses, ja sigui a l’hora de llençar les
escombraries o bé en relació amb la
tinença d’animals domèstics, entre
altres qüestions. Sobre aquest últim
aspecte, també volem portar a terme una campanya concreta adreçada als propietaris d’animals en què
també participaran els alumnes dels
centres de primària.

L’AJUNTAMENT NETEJA L’ABOCADOR
MUNICIPAL
L’incivisme dels qui no compleixen
les normes bàsiques de convivència
i bona conducta havia portat l’Ajuntament dels Pallaresos a haver de
llençar moltes restes de deixalles, enderrocs i restes vegetals a l’abocador
municipal, fet que havia ocasionat,
des de fa anys, que aquest espai pre-

sentés una situació de deixadesa.
Així doncs, les regidories de Medi
Ambient i de Serveis, que van valorar
la necessitat urgent de fer una neteja de l’abocador, van contactar amb
una empresa que disposava de la maquinària necessària per dur a terme
aquesta tasca.
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educació
EDUCACIÓ

Visita institucional de la directora
d’Ensenyament a Tarragona als
centres d’educació primària del
municipi

La directora dels Serveis Territorials
d’Ensenyament a Tarragona, Sílvia Rodes, va visitar el mes de març les nostres
escoles. La va acompanyar la regidora
d’Educació de l’Ajuntament dels Pallaresos, Inma Sánchez, l’alcalde, Pep
Nolla, els responsables dels diferents
centres educatius i representants d’Inspecció del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
La visita va estar marcada en tot mo-

ment per la cordialitat i la voluntat
política de treballar conjuntament
pel món local i copsar la realitat dels
projectes i les activitats que es duen
a terme als centres educatius. De fet,
la directora dels Serveis Territorials a
Tarragona va explicar que una de les
prioritats del departament són els projectes educatius i els professors que els
encapçalen. Ho va manifestar després
de reunir-se amb els equips directius
respectius, que li van donar a conèixer
la metodologia de treball, el professorat, els punts forts dels seus centres i
les dificultats amb què es troben.
La regidora d’Educació, Inma Sánchez,
va aprofitar la visita de Rodes per demanar-li més claredat pel que fa a la
continuïtat de les dues escoles i evitar
així l’angoixa tant de pares i mares com
del professorat d’una de les escoles.

benestar social

CONTACONTES EN
ANGLÈS
L’Ajuntament dels Pallaresos va signar
un conveni amb la URV el mes de desembre passat, concretament amb el
Departament d’Anglès de la Facultat
d’Educació, gràcies al qual s’explicaran
dos contes en anglès i es durà a terme
una activitat relacionada amb el conte.
La durada d’aquesta activitat és aproximadament d’una hora i va dirigida als
nens i nenes que estudien educació infantil o primària. Es tracta d’una pràctica d’aprenentatge servei que realitzen
els alumnes que cursen menció en llengua estrangera en aquesta universitat.
Els nostres infants ja van poder gaudir
del primer conte a la Biblioteca Mercè
Rodoreda, i es preveu que durant l’últim trimestre se n’expliqui un altre.

BENESTAR SOCIAL

DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
AL NOSTRE MUNICIPI
El dimecres 8 de març es va fer la
lectura del manifest institucional
amb motiu del Dia Internacional de
la Dona. Els encarregats de portar
a terme l’acte institucional van ser
la regidora de Benestar Social i l’alcalde dels Pallaresos. La lectura del
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manifest va anar a càrrec de la nostra
veïna Amor Serramià, que ja fa molts
anys que regenta la farmàcia del nostre municipi.
Malauradament, a la nostra societat encara s’hi arrelen estructures i situacions
que dificulten el ple desenvolupament
de les dones. Fets com la desigualtat
salarial, la menor presència en espais
de poder, la segregació ocupacional, la
manca de corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar, o la violència
masclista, evidencien que hem de seguir treballant i sumant esforços per fer
efectiva la igualtat de gènere.
A banda de tot això, l’Amor va voler
destacar el retorn del masclisme en els
joves i la feina que encara tenim per
fer, tant a nivell d’administracions com
de família.

LLIURAMENT DELS
XECS NADÓ 2016
El 28 de febrer l’Ajuntament va lliurar
els xecs nadó 2016. L’acte va tenir lloc
a la Sala de Plens i va comptar amb la
presència dels darrers infants nascuts
al municipi, així com de membres de
l’equip de govern. La regidora de Benestar i l’alcalde, Pep Nolla, van ser els
encarregats de lliurar els diferents xecs.
L’objectiu d’aquest ajut a les famílies del
municipi és contribuir econòmicament
a les despeses que comporta la bona notícia del naixement d’un fill. En aquest
acte es van lliurar un total de deu xecs,
per un import total de 1.500 €.

sanitat
SANITAT

ENTREGA DE
MATERIAL AL
DISPENSARI MÈDIC
A banda de fer diverses intervencions
al dispensari mèdic, com ara canviar
l’escalfador i el magnetotèrmic, per
evitar talls de llum, l’Ajuntament hi ha
lliurat material mèdic perquè els veïns
obtinguin un millor servei del nostre
equip d’atenció primària. Així, s’ha facilitat un pulsioxímetre, un aparell mèdic que mesura de manera indirecta la
saturació d’oxigen de la sang d’un pacient, i no directament a través d’una
mostra de sang.

EL DISPENSARI I LA BIBLIOTECA
COMPARTEIXEN ESPAI
La Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda ha donat de baixa dels seus fons
un bon nombre de llibres i, amb la intenció de fer que l’estada al dispensari
municipal sigui més agradable i entretinguda, des de la Regidoria de Sanitat
hem apostat perquè aquests volums
ajudin a fomentar l’hàbit de la lectura
en tots els àmbits.
El primer lloc d’actuació ha sigut el
consultori mèdic, on la Regidoria de
Sanitat ha aportat la infraestructura i
la Biblioteca Mercè Rodoreda els exemplars literaris. Amb aquest servei es pretén, doncs, que el temps d’espera per ser
visitat per un professional sanitari es
converteixi en una oportunitat per passar una estona més amena i agradable
llegint. Sobretot pensant en els nens, ja

que així fomentem la lectura i els acostem a un món de fantasia i diversió.

AMB UNA VEGADA NO N’HI HA PROU
El mes de gener passat, amb la campanya de donació de sang, es van aconseguir un total de 66 donacions i 9
oferiments, una quantitat que supera
la d’anys anteriors i que demostra la
solidaritat de tots els veïns. Gracies a
tots per la vostra col·laboració.

FORMACIÓ EN L’ÚS DE DESFIBRIL·LADORS EXTERNS AUTOMÀTICS (DEA)
El DEA és un aparell electrònic portàtil
d’ús sanitari que, en cas d’aturada cardiorespiratòria, restableix el ritme del cor
de manera efectiva, elèctrica i mecànica.
L’aturada cardíaca representa la primera causa de mortalitat a Europa, i cada
dia moren a Catalunya deu persones
per aquesta malaltia. Conscients que
moltes víctimes poden sobreviure si els
testimonis actuen amb immediatesa,
el març passat la Regidoria d’Esports
de l’Ajuntament dels Pallaresos va organitzar unes jornades destinades al
personal municipal, i també de centres
educatius i entitats esportives, per formar-los en la capacitació i la utilització
dels desfibril·ladors externs automatitzats instal·lats a les dependències municipals.

Aquestes jornades, que es repetiran
anualment per mantenir informades el
màxim nombre de persones possible,
i alhora per actualitzar i recordar les
tècniques, tenen com a objectiu que els
assistents estiguin capacitats per atendre casos d’aturada cardíaca sobtada,
aprenent a reaccionar davant d’una
víctima, aplicant-li els primers auxilis
fins a l’arribada del personal mèdic
i sabent utilitzar adequadament un
DEA en cas d’emergència.
La formació va ser impartida per Jessica Guinart, veïna del nostre poble i instructora acreditada pel Consell Català
de Ressuscitació (CCR), d’acord amb
les pautes de l’European Resuscitation
Council i el mateix CCR. Els Pallaresos, doncs, ha esdevingut així un espai

cardioprotegit amb els primers interventors acreditats.
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festes

FESTES

FESTES DE NADAL I
SANT SEBASTIÀ
El Nadal és un temps de reflexió
en què, a banda d’estar amb la família i els éssers estimats, també
compartim moments de jocs, festa
i diversió. Aquesta festa major vam
apostar fort per tenir una bona tria
de grups musicals, amb els Buhos i
la Mitjanit, i també vam gaudir de
valent amb l’Agustín Aspa i el seu
grup Habana, que van posar dempeus tots els assistents amb la seva
música i el seu humor.
A més, van haver-hi tallers, focs d’artifici, cinema, campanya de donació
de sang, màgia, correfocs, sopars de
motxilla i vermutada electrònica,
entre altres actes.
I com l’any anterior, la festa no va
acabar aquí. Per Carnaval, de nou,
vam seguir amb més música amb el
grup Parfils. Tots plegats vam gaudir de valent, i us donem les gràcies
per la vostra participació.
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festes
CAVALCADA DE REIS
La vigília de Reis té un significat especial per a tota la canalla. La cavalcada, com és costum, va començar
visitant la Residència Nostrallar.
Després de passar pels carrers del
poble en companyia de ninos i xanquers, els Reis van ser rebuts pel
nostre alcalde, que els va donar les
claus del poble perquè poguessin
entrar a totes les cases i deixar-hi
els regals, i tot seguit van visitar la
carpa, on ja van fer entrega dels primers obsequis.
Uns dies abans, el
patge reial havia
recollit al vestíbul de l’Ajuntament totes les
cartes que els
nens li havien
fet arribar.
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cultura
CULTURA

EL CARNESTOLTES 2018 SERÀ DE LA COMPARSA SOM DELS PALLARESOS
- 1r premi local: Som dels Pallaresos
- 2n premi local: Colla Pessigolla Els
Pallaresos
- 3r premi local: Comparsa Sonrisillas
- 1r premi colles visitants: La Unió

Els dies 4 i 5 de març vam tornar a
gaudir de les festes de Carnaval als Pallaresos. Els carrers es van omplir de
música, color i disbauxa amb les comparses que s’hi havien inscrit.
Any rere any, el nombre de carrosses
i participants augmenta. Així, si l’any
passat van ser catorze les comparses
presents, en aquesta ocasió van arribar a ser-ne vint, amb un total de setcentes persones, entre les quals hi va
haver un augment important de provinents de fora del municipi.
Un cop fet el recompte de les votacions
emeses per cadascuna de les comparses, el resultat va ser el següent:

De cara a la pròxima Rua s’introduiran algunes modificacions. Així, les
comparses locals que han quedat en
primer i segon lloc seran les creadores i portadores del Carnestoltes i la
Concubina i disposaran d’un vehicle
que els facilitarà l’Ajuntament. Com
passa en molts municipis, les dues
comparses no participaran en el concurs per donar oportunitats així a altres grups.

VERITATS I SECRETS DE LLULL
Per commemorar el 700 aniversari de
la mort de Ramon Llull, Ramon Gasch
i Pou va presentar al Centre Jujol la
seva obra Llibre de veritats i secrets,
amb què ens aproxima a la joventut de
Llull, la seva personalitat i el seu pensament filosòfic.
Durant la presentació, l’autor ens va

fer una síntesi del llibre i de la vida del
personatge. Com a cloenda de l’acte,
Ramon Gasch va entregar un exemplar dedicat per a la nostra Biblioteca.
Cal dir que per escriure la dedicatòria
va fer servir estris de l’època: ploma
d’oca i tinta xinesa.

EXPOSICIÓ DE PINTURA DE MANUEL ALCALÀ
Del 10 de desembre al 15 de gener,
el Centre Jujol va acollir una exposició de pintura del nostre artista i veí
Manuel Alcalà que portava per títol
“Traqueals industrials i cinetisme”, i
que va ser molt ben rebuda per tots
aquells que la van visitar.
Un cop finalitzada l’exposició, Manuel Alcalà va fer donació d’un quadre
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a l’Ajuntament, que ha estat col·locat
en un lloc d’àmplia visibilitat i que
incrementa el patrimoni artístic del
nostre municipi.
Volem agrair molt sincerament a
l’amic Manuel la seva entrega, alhora
que l’esperonem a continuar treballant en nous reptes pictòrics.

cultura
FESTIVAL DE NADAL
DE L’ESCOLA DE
MÚSICA
El 21 de desembre passat va tenir lloc
el festival de Nadal ofert pels nostres alumnes de l’Escola Municipal
de Música al Centre Jujol. Des de les
cançons dels més petits fins a la fusió
de guitarres, violins, bateria i pianos,
vam poder gaudir d’una vetllada força
agradable.
Animem els alumnes i els professors a
continuar en aquesta dinàmica de treball que els portarà a fites cada dia més
importants.

CONCERT DE
L’ORQUESTRA
CORELLI
El divendres 24 de març, a les 19 hores, i dins del programa Concerts de
Primavera del Consell Comarcal del
Tarragonès i el Conservatori Municipal de Música de Vila-seca, vam
tenir el plaer d’escoltar l’Orquestra
Corelli interpretant magníficament
peces de W. Walton, A. Vivaldi, R.
Washburn i A. Corelli. Un concert
que va fer les delícies del públic assistent.
Volem agrair a l’Institut dels Pallaresos la cessió del gimnàs del seu
centre per poder dur a terme aquest
concert, alhora que felicitem els
membres de l’orquestra per la qualitat de les seves interpretacions.

EL NOSTRE
PATRIMONI
Hi ha res millor per a un municipi que tenir cura del seu patrimoni? Quan aquest govern va entrar a
l’Ajuntament, al magatzem hi vam
trobar, entre moltes altres coses,
part dels mobles utilitzats a l’edifici de l’antic consistori. Els seu estat
era absolutament lamentable: apilats
l’un sobre l’altre, afectats per la humitat, la brutícia, malmesos estructuralment, ratllats, corcats…
Semblaven a punt per anar directament a la deixalleria.
Recordant el vers de Raimon, quan
deia que “qui perd els orígens perd
la identitat”, vam encarregar la seva
rehabilitació a una professional, que
ha dut a terme un treball lent, rigorós
i enormement positiu.
Ara disposem d’un conjunt compost
per una taula, un armari i cinc cadires d’estil noucentista, que s’ha ubicat a la sala del primer pis del Centre
Jujol, i tres bancs datats del 1925 i un
altre armari que hem col·locat a les
dependències de l’Ajuntament.
En un futur immediat, tothom podrà veure el seu estat actual i comparar-ho amb com estaven anteriorment. Són unes peces que ens faran
sentir-nos orgullosos de la seva rehabilitació.
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entitats
ENTITATS

dissabte 13 de ma

ig de 2017

SANT ISIDRE GEGANT
Com ja és tradicional pels voltants de Sant Isidre,
un any més veurem ballar molts gegants, procedents de tot Catalunya, pels carrers del nostre poble i celebrarem així la nostra festa.
Ens visitaran gegants d’Oliana, Navarcles, Alcover i Duesaigües, entre altres poblacions, amb un
total de vint figures i més de tres-centes persones
que ompliran de festa el nucli antic del poble.
Des de les sis de la tarda ja es podran veure tots
els gegants exposats davant del Centre Jujol. I a
les set començarà la cercavila pels carrers del
poble fins a arribar davant de l’Ajuntament, on
una ballada conjunta tancarà aquesta gran festa gegantera.
Us animem a penjar els domassos de la Mulassa als balcons per començar a anunciar que
s’acosta la celebració dels deu anys de la nostra bèstia.

14a trobada gega
dels Pallaresos ntera
p
ROGRAmA d’ACTe

s:

18:00h ARRIBAdA
de COLLes I pLANTA
davant del Centre
dA de GeGANTs
Ju
19:00h CeRCAvILA jol
de
Itinerari: carrers Al GeGANTs peLs CARReRs deL pOBL
t, Girona, Nou, Jujo
e.
l i Av
20.30h BALLAdA de
GeGANTs davant de . Catalunya
l’Ajuntament

AmB LA pARTICIpAC
IÓ de Les

s COLLes:
COLLA GeGANTeRA
de NAvARCLes
COLLA GeGANTeRA
d’ALCOveR
GeGANTs I GRALLe
Rs de veRdÚ
CeNTRe JOveNTUT
de peRAFORT
COLLA GeGANTeRA
“eLs CUBANUs” de
dUesAIGÜes
COLLA GeGANTeRA
d’OLIANA
COLLA GeGANTeRA
de sANTA mARIA de
L CORCÓ - L’esQUIR
COLLA GeGANTeRA
OL
deLs pALLAResOs
ORGANITZA:
COL·LABORA:

Ajuntament
dels Pallaresos

EP!
Els Pallaresos

NOVA JUNTA DIRECTIVA A L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS
La nova Junta es posa a disposició de de Jubilats i gaudireu amb nosaltres
tots els jubilats del municipi i ha pre- de molt diverses i atractives activitats.
parat un ampli ventall d’actes i esde- Ens trobareu a les tardes al nostre loveniments, dels quals us anirem infor- cal del carrer Major, 17, on disposem
mant i als quals esteu convidats.
de jocs de taula, premsa escrita, ordiNOVA
JUNTA
DIRECTIVA
A L’ASSOCIACIÓ
JUBILATS
Veniu
a fer-vos
socis
de l’Associació
nador amb wifi,DE
televisió...

Durant les setmanes vinents hem programat sessions de ball, xerrades i tallers, una excursió a Barcelona (12 de
maig) i un dinar de germanor amb tots
els associats (10 de juny).

President
President
Elias
Torres

Vocal
Vocal
M.
Teresa Bofarull

Elias Torres
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Secretari
Secretari
Carles
S. Benseny

Carles S. Benseny
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Tresorer
Tresorer
Juan
Toldrà

Juan Toldrà

Vocal
Vocal
Pilar
Viñes

Pilar Viñes

Vocal
Vocal Artigas
Carmen

M. Teresa Bofarull Carmen Artigas

La nova Junta es posa a disposició de tots els jubilats del municipi i ha preparat un ampli

escoles
ESCOLES

DESÈ ANIVERSARI DE L’ESCOLA ARQUITECTE JUJOL
El d’enguany és un curs molt especial,
ja que a la nostra escola estem d’aniversari. Concretament fem deu anys!
El 2006/07 va néixer la nostra escola,
l’Escola dels Pallaresos. Aquell curs
va servir per gestar l’esperit del nostre
centre: una escola innovadora, familiar i oberta al món. El curs següent l’escola ja va començar a funcionar de manera independent, tot i que compartia
alguns espais amb l’Escola Sant Sebastià, i estava formada per 35 alumnes.
El mòdul on estàvem instal·lats, fred i
neutre, no responia al caràcter propi
del centre.
El curs 2008/09 es va efectuar el trasllat a l’emplaçament actual. Al llarg
d’aquests anys l’escola ha anat creixent, gradualment, fins a consolidar-nos com a escola d’una línia.
El curs passat l’escola adoptà el nou
nom, Escola Arquitecte Jujol, en ho-

nor de l’arquitecte i artista modernista
Josep Maria Jujol i Gibert, personatge
reconegut internacionalment i que té
obres d’important rellevància al nostre
municipi i arreu de Catalunya.
L’evolució de l’escola al llarg d’aquests
deu anys ha estat positiva i destacable.
La implicació de l’equip directiu, de
l’equip de mestres, de les famílies, de
l’AMPA, de l’Ajuntament i del Departament d’Ensenyament, així com d’altres
entitats i institucions de dins i fora del
municipi, ha anat forjant l’escola i ens
ha permès continuar definint un caràcter i una identitat propis.
Al llarg d’aquests cursos, el nostre centre ha iniciat diferents projectes per
tal d’assolir el màxim rendiment acadèmic i personal del nostre alumnat.
Enguany hem iniciat el projecte de
construcció de l’aula de natura, en col·
laboració amb les famílies i l’alumnat

de l’Institut.
El creixement gradual de l’escola
va fer que les primeres promocions
s’anessin forjant al llarg dels cursos.
Tot i que ja havien sortit tres promocions anteriorment, el curs 2015/16
va ser el primer en què els alumnes
sortints havien cursat tota l’escolaritat al nostre centre, des d’educació
infantil fins a sisè de primària. I al final d’aquest curs 2016/17 la cinquena
promoció de l’escola farà el pas cap a
l’institut.
Per acabar, volem agrair, a totes les
persones que han format i formen part
de la nostra comunitat educativa, el fet
d’haver contribuït, amb el seu granet
de sorra, a fer de la nostra escola l’entitat que és avui dia.
Moltes gràcies a tots i a totes i…
PER MOLTS ANYS MÉS, ESCOLA
ARQUITECTE JUJOL.

A L’ESCOLA SANT SEBASTIÀ APOSTEM PER LA INNOVACIÓ
METODOLÒGICA I DIDÀCTICA
Introducció progressiva de la metodologia de treball per projectes, que
parteix de les necessitats dels alumnes,
de la investigació, la recerca i el treball
cooperatiu, i augmenta el seu grau de
motivació i la seva autonomia vers
l’aprenentatge.
Mantenim els projectes d’innovació educativa. El programa Biblioteca Escolar Puntedu, on es planifiquen
activitats de dinamització lectora i
d’organització i funcionament de la biblioteca, i el programa Escoles Verdes,
que elabora el pla d’acció del programa de medi ambient i de l’hort de l’escola. Aquests projectes ens permeten
potenciar l’aprenentatge significatiu i
augmentar la motivació dels nostres
alumnes.

Potenciem l’ús de les noves tecnologies i dels recursos digitals en els
processos d’ensenyament i aprenentatge. Actualment disposem d’una
aula equipada amb sis ordinadors, i un
o dos ordinadors i un projector o PDI a
totes les aules del centre.
Incloem activitats de teatre i joc
dramàtic a l’àrea de llengua per desenvolupar la competència comunicativa i la capacitat expressiva i creadora
dels nostres alumnes.
Introducció a l’àrea d’educació física de l’esport de voleibol, amb la col·
laboració del director tècnic, jugador
i entrenador de l’equip sènior masculí
del Club Voleibol Sant Pere i Sant Pau,
Vladimir Stevovski.
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gups municipals
GRUPS MUNICIPALS

Unim-PSC i PP, posant
entrebancs i judicialitzant la
política dels Pallaresos
El grup municipal del PDECAT a l’Ajuntament dels Pallaresos considera que
mentre que l’equip de govern aposta
pel treball, pel diàleg i per la participació, els grups municipals de l’oposició
(Unim-PSC i PP) es dediquen a fer la
traveta i a pensar més en clau de partit,
de cara a les futures eleccions, que a col·
laborar amb l’actual equip de govern pel
bé del poble i dels seus veïns i veïnes.
Pep Nolla, com a alcalde, Maite Llonch,
com a portaveu, i Toni Tenorio, com a
regidor, tots tres en nom del PDECAT,
volem denunciar aquesta actitud dels
grups de l’oposició, que omplen l’Ajuntament de denúncies i al·legacions en
lloc de fer propostes i col·laboracions,
dificultant així una tasca administrativa
fluida i eficient.
Tal com els veïns van demanar al passat, el PDECAT manté un lideratge fort
a l’Ajuntament dels Pallaresos, comptant sempre amb la cohesió, el suport,
la feina i la dedicació de les formacions
d’ERC, ICV i IP. Conjuntament, els quatre partits estan mantenint un treball
transversal, una organització òptima i
una racionalització aplicada a l’Ajuntament, treballant amb il·lusió i amb
una fortalesa admirable, que té com a
eix fonamental, segons els regidors del
PDECAT, la recerca constant del diàleg
sense exclusions.
Per contra, des de l’oposició, una oposició totalment destructiva, ens trobem
que a banda de no aparèixer pel consistori, dediquen el seu temps exclusivament a sol·licitar davant la justícia
la nul·litat dels plenaris, fer denúncies
per propostes retributives que van establir ells mateixos durant el seu mandat,
presentar al·legacions a les ordenances
municipals i als pressupostos municipals, denunciar la recepció del PP4…, i
tot això sense èxit. Per tant, el resultat és
evident: l’equip de govern actual treballa
i, el que és més important, treballa bé.
No posin més bastons a les rodes, ni critiquin per criticar sense cap valor afegit;
encara ens queden dos anys de mandat
per trobar punts de confluència. Els demanem lleialtat institucional i un canvi
d’actitud. No poden fer crítiques falses
al govern, ni generar debats demagògics
i estèrils. No facin dobles jocs, perquè
aquí no ens hi trobaran.
PDECAT Els Pallaresos
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LA IGUALTAT ENTRE DONES I
HOMES A LA UNIÓ EUROPEA

PUNT I SEGUIT

Recentment s’ha aprovat un informe
d’ICV, de l’eurodiputat Ernest Urtasun, que fa un balanç sobre la situació
d’igualtat entre homes i dones a la UE
els anys 2014 i 2015. L’informe critica
la manca de progrés i la marginació de
les polítiques en matèria d’igualtat de
gènere.
És inconcebible que la UE estigui només a mig camí d’aconseguir la verdadera igualtat entre homes i dones. A
més, el ritme actual de progrés és molt
lent i en alguns aspectes estem retrocedint. Si seguim al ritme actual, es calcula que encara haurem d’esperar com
a mínim setanta anys més per aconseguir la igualtat salarial, cinquanta
anys abans que el treball domèstic i de
cura sigui repartit a parts iguals entre
homes i dones i més de vint anys per
aconseguir una representació paritària
en la política. És necessari que la igualtat de gènere s’introdueixi a l’agenda
política i se li doni el tractament prioritari que mereix.
A més a més, denunciem que la crisi
econòmica està tenint un impacte negatiu per a les dones i que les retallades
en polítiques d’igualtat i en serveis com
la sanitat, la discapacitat, dependències, guarderies, etc., estan fent retrocedir alguns avenços en igualtat aconseguits durant les darreres dècades.
A l’informe critiquem també que actualment totes les noves directives sobre
igualtat de gènere estan bloquejades
pel Consell Europeu o la Comissió, i
que des del 2015 la UE ha deixat de tenir una estratègia de gènere. Per aquest
motiu, demanem una acció urgent de la
UE i que presenti un paquet legislatiu
sobre la conciliació de la vida laboral
i personal amb noves directives sobre
paternitat i sobre la cura, acabar amb
el bloqueig de la directiva sobre dones
als consells d’administració i una nova
legislació per lluitar contra la violència
masclista.
“TOTS ELS DRETS PER A TOTES
LES DONES”

Quan aquesta revista arribi a les vostres mans, jo ja no seré regidor d’aquest
Ajuntament. Han estat gairebé dos anys
en què, amb encerts i errors, he intentat
treballar dia a dia en totes aquelles àrees sota la meva responsabilitat.
Des del primer dia, el nostre grup municipal tenia unes idees clares. Per
exemple, la defensa de Catalunya com
a nació, i en aquest sentit vam proposar l’adhesió a l’AMI, vam presentar
una moció per retirar el títol d’alcalde
permanent dels Pallaresos al dictador
Franco i vam promoure l’arribada de la
Flama del Canigó al nostre municipi i
l’adhesió a Òmnium Cultural.
En l’aspecte cultural, voldria destacar,
en primer lloc, la posada en marxa de la
Biblioteca Municipal Mercè Rodoreda,
després d’haver de refer moltes de les
actuacions anteriors que, per deixadesa, havien quedat caducades. Ara ja és
una realitat que dona servei a tota la població, especialment al segment infantil
i juvenil.
L’Escola de Música ha estat una altra
de les actuacions en la qual hem posat ordre. Ens vam trobar un projecte
desordenat, amb tensions entre organitzadors, treballadors i alumnes, i
hem aconseguit que aquest curs hagi
funcionat raonablement bé. Continuen
existint-hi mancances, però quedaran
resoltes el curs vinent.
Igualment, aquest estiu passat vam
poder gaudir del programa Liceu a la
Fresca, que tornarem a repetir enguany.
També cal esmentar la cavalcada de
Reis o la Rua de Carnaval, que van rebre una notable acceptació del públic
assistent.
D’altra banda, el nostre Centre Jujol
s’està convertint en un autèntic centre
cultural, amb exposicions de pintura,
presentacions de llibres, contacontes…
El patrimoni també s’ha vist recompensat amb la rehabilitació dels antics
mobles del despatx d’alcaldia, els quals
estaven abandonats i en un estat lamentable i ara seran un complement ideal
per a aquells actes solemnes del protocol de l’Ajuntament.
Tot això, i el treball del dia a dia, és el
que deixo. A partir d’ara, la Maria Grau,
amb gran experiència política malgrat
la seva joventut, ens obsequiarà a tots
amb millores continuades.
Salut i República!

Inmaculada Sánchez Fernández
Portaveu del Grup Municipal d’ICV Els
Pallaresos

Miquel A. Granero
ERC-MES-AM

grups municipals
LA RODA DE CARRO

SUSPENDER LA AUTONOMÍA

Sí senyors, la roda de carro va ser un gran
invent: ens va dur progrés, ens va dur coneixement d’altres cultures llunyanes, ens
va dur menjar d’un lloc a l’altre, ens va dur
fins i tot l’aigua de Sant Magí, i sobretot ens
va fer la vida més plaent. Realment va ser
un gran avenç, però això ja és història; ara,
de carros, només se’n veuen de tant en tant
per alguna festa.
A Espanya, i a Catalunya, la nostra roda de
carro, la Transició, també és cosa del passat.
Després de la dictadura, la Transició que
va fer l’Estat espanyol va ser exemplar, tothom va aplaudir aquella feina feta per sortir d’una situació tan fosca com la que se’ns
presentava i, realment, l’acord entre partits,
el seny de la població i les ganes de fer les
coses ben fetes ens van dur a on som ara.
Però això ja no és el que era, ni anem en
carro ni estem en fase de transició. Qui cregui que l’actual model polític pot perdurar
en el temps, no hi toca gaire. Cal començar
a pensar diferent, cal pensar que la societat
actual, ens agradi o no, està patint uns canvis que ens allunyen cada vegada més del
model que hem fet servir fins ara.
Dit això, cal fer una reflexió: per on caldria
començar a canviar? Per mi la resposta és
ben clara: el canvi ha de vindre de l’origen,
del ciutadà. Sembla fàcil però no ho és pas,
canviar la manera de pensar dels ciutadans
és molt difícil, però cal fer un gran esforç,
donar pas a la joventut, ensenyar-los el
camí, explicar-los els errors que hem comès
i ajudar-los a no ensopegar allí on nosaltres
ho vam fer. La democràcia és realment allò
que ens ha d’importar, el respecte, el deixar
parlar i escoltar. Fins aquí la teoria, però la
pràctica, la realitat que tenim, és per desgràcia força diferent. Sembla ser que l’olor de
ranci, la mentida, l’ambició de poder i, sens
dubte, el polític “lladre” encara perduren en
bona part de la pell de toro i també a les nostres contrades.
Mirar enrere ens mostra que els grans partits ens han enganyat i que la corrupció ens
envolta, i això ho hem d’aturar. Fer-ho és
factible però difícil; caldrà confiar més en
la joventut, en els partits de nova creació,
en definitiva, creure en la renovació d’una
cultura política que ha de començar evidentment pels municipis. No és pas la meva
intenció fer aquí un cant ni al separatisme
català ni a l’unionisme espanyol. En tot cas,
la meva intenció és explicar que avançarem
quan els uns i els altres ens respectem, quan
el poble espanyol i el poble català es respectin, i sobretot quan un poble pugui decidir
quin ha de ser el seu futur amb tota la llibertat del món i sense que els seus dirigents
hagin de ser jutjats per parlar en nom d’un
poble.

El Gobierno británico suspendió cuatro veces la autonomía del Ulster. Nadie
puso en duda la calidad democrática
del Reino Unido y de Toni Blair. Desde
hace más de cinco años los presidentes
autonómicos Artur Mas y Carles Puigdemont tienen por objetivo colocar al
Estado y al Gobierno de España en una
situación límite. Situación límite y trágica para mandar más y, en especial, paralizar la maquinaria de la Justicia que
los tiene cada día más acorralados.
No se puede fracturar el derecho a decidir. La soberanía nacional reside en el
pueblo y en todos los españoles. No solamente a una parte de la nación española. ¿Tarragona tiene derecho a decidir
su separación de Cataluña? Todos los
ciudadanos españoles, libres e iguales,
tenemos derecho a decidir sobre Cataluña, Galicia, Andalucía, La Rioja, etc.
Por ello es necesario poner fin a un proceso que está haciendo tanto daño a España. Y preservar el orden jurídico del
Reino de España. En democracia no se
puede desobedecer la Ley, no se puede
desobedecer a los jueces y no se puede
pretender estar por encima de límites y
controles.
Habrá que tener todo dispuesto para
proteger y defender el espíritu de la
Transición, la democracia, la libertad y
la concordia. Habrá que prever la aplicación del art. 155 de la Constitución
y, en caso extremo, del art. 116 de la
Constitución (estado de alarma, de excepción y de sitio).
No debemos repetir la historia.

Els grups municipals que
falten no han presentat escrit
en el termini que estableix
el reglament del BIM I per
tant no hi ha més articles en
aquesta secció

Jaime Joaquín Vidal
Grupo Municipal del PP de Els Pallaresos

Xavier Marcos Tuebols
Independents dels Pallaresos

BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL

25

serveis
SERVEIS

L’Ajuntament dels Pallaresos disposa d’un servei de

RECOLLIDA D’ANDRÒMINES

Aquesta recollida es fa una vegada al mes. Si teniu andròmines per casa
i us en voleu desfer, truqueu a l’Ajuntament (977 610 600 / 977 610 627), de 9 a 13 h,
i us informaran del dia que us les passaran a recollir.

Telèfons d’interès general dels Pallaresos

Ajuntament dels Pallaresos
Telèfons 977 61 06 00 / 977 61 06 27 - Fax 977 61 05 68
www.ajuntamentdelspallaresos.cat - ajuntament@ajuntamentdelspallaresos.cat
Escola bressol municipal
977 26 06 25
Escola Sant Sebastià
977 61 05 39
Escola Arquitecte Jujol
977 62 71 24
Institut Els Pallaresos
977 62 72 03
Dispensari mèdic
977 61 07 62
Biblioteca Mercè Rodoreda
977 62 65 45
Centre d’Atenció Primària Sant Salvador
977 52 29 27
Parròquia Sant Salvador
977 23 26 11 ext. 202
Taxi Pallaresos
606 999 800
Oficina de Correus
977 62 72 96
Atenció al Ciutadà de la Generalitat
012
Servei d’Emergències de la Generalitat
112
Hospital Joan XXIII
977 29 58 00
Hospital Santa Tecla
977 25 99 00
Creu Roja (ambulàncies)
977 22 22 22
Centre de Gestió Cadastral
977 24 58 00
BASE (Gestió d’Ingressos Locals)
977 25 34 03
Servei d’atenció a la dona en situació de violència masclista
900 900 120
Farmàcies de guàrdia
www.coft.org

CALENDARI DE LA DEIXALLERIA MÒBIL
HORARI: MATÍ: 9-13 h - TARDA: 16-19 h
MUNICIPI

GENER FEBRER

Pallaresos (Jardins I.)

MARÇ

ABRIL

21

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

20
18

Pallaresos (poble)

SET.

17

DES.

21
15

18

15

Pallaresos (Hostalets)

NOV.

16

18

Pallaresos (Park)

OCT.

18

16

CALENDARI DE RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS
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