ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL,
CELEBRADA EL DIA 2 DE SETEMBRE DE 2015

Núm.: 11/2015
Assisteixen:
Alcalde-President:
Josep Maria Nolla Cabellos
Regidors:
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Miquel Antoni Granero Zapata
F. Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Jaume Domínguez Ruiz
Ma Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet
Secretària accidental:
Celia Maria Villa Sánchez
Ha comunicat la seva absència a aquesta sessió el sr. Jordi Sans Ferrer,
regidor del Grup Municipal UNIM – PSC - CP

ORDRE DEL DIA:
1.- Acord d’aprovació inicial del pressupost així com de la plantilla orgànica i
relació de llocs de treball de l’any 2015.
2.- Designació jutge de pau suplent del municipi dels Pallaresos
3.- Acord de Modificació del Reglament d’Utilització de les dependències, locals
i sales de propietat municipal.
4.- Moció que presenta el Grup Municipal d’UNIM-PSC-CP per la revisió d’ofici
de la recepció del PP-4

5.- Moció que presenten els grups municipals d’ERC-MES-AM dels Pallaresos,
CIU Els Pallaresos i Independents dels Pallaresos per l’adhesió a l’Associació
de Municipis per la Independència.
1.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST AIXÍ COM DE LA
PLANTILLA ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ANY
2015.
ANTECEDENTS
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2015
La secretària accidental de l’Ajuntament han emès els informes amb els
advertiments que figuren a l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals.
FONAMENTS DE DRET
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la
legislació vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els
pressupostos dels organismes i empreses que l’integren, conformement als
seus estatuts o al document fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els
articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2
a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i ss. de la Llei Orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Per tant es proposa al ple l’aprovació dels següents acords:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2015, que
compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària com amb la regla de la
despesa, i el compliment de l’objectiu del deute públic; el qual, resumit per
capítols, és el següent:
PRESSUPOST PER A L’EXERCICI 2015
Pressupost d’Ingressos: Classificació Econòmica
PRESSUPOST D'INGRESSOS 2015

PARTIDA

C0NCEPTE

CAPÍTOL I - IMPOSTOS DIRECTES

11200

Impost sobre bens immobles de naturalesa rústica

1.300,00 €

11300

Impost sobre bens immobles de naturalesa urbana

776.500,00 €

11500

266.000,00 €

11600

Impost sobre vehicles de tracció mecànica
Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana Plus
Vàlua

13000

Impost Activitats Econòmiques, Empresarial

10.100,00 €

13001

Impost Activitats Econòmiques, Empresarial- 50% secuita

38.400,00 €

TOTAL CAPÍTOL I

9.000,00 €

1.101.300,00 €

CAPÍTOL II - IMPOSTOS INDIRECTES

29000

Impost sobre construccions instal·lacions i obres.

31.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL II

31.700,00 €

CAPITOL III - TAXES I ALTRES INGRESSOS

100,00 €

30000

Servei de proveïment d'aigua

30100

Taxa de clavegueram

30200

Taxa recollida escombraries

30900

Taxa cementiri municipal

31301

Taxa Serveis Esportius (Piscina i Camp de Futbol)

12.800,00 €

32100

Taxa llicències urbanístiques

3.400,00 €

32500

Taxa per expedició de documents

2.000,00 €

32900

Taxa llicencia obertura establiments

3.100,00 €

33100

Taxa per entrada vehicles (Guals)

3.000,00 €

33200

Taxa U.P. Suministre Energía Elèctrica

33201

Taxa U.P. Suministre Gas

2.200,00 €

33202

Taxa 1,5 % subministrament aigua

4.800,00€

33300

Taxa U.P. Serveis de Telecomunicacions

7.501,77 €

23.100,00 €
375.700,00 €
2.400,00 €

23.600,00 €

10.000,00 €

33500

Taxa per Ocupació de la Via Pública amb Taules, cadires i llotges

33900

Ocupació cartells

33901

Taxa per ocupació de terrenys, quioscos i sales

39100

Multes per infraccions urbanístiques

39120

Multes per infraccions trànsit

1.200,00 €

39300

Interessos de demora

7.700,00 €

39900

Altres ingressos diversos

TOTAL CAPÍTOL III

800,00 €
15.800,00 €
500,00 €

27.500,00 €

527.201,77 €

CAPITOL IV - TRANSFERENCIES CORRENTS

42000

Participació en els tributs de l'estat (PMTE)

750.447,84 €

45000

Fons Coop Catalunya/Generalitat

105.920,34 €

45050

Subvencions Dtreball/OTG (SOC)

100,00 €

45080

Subvencions Generalitat (CAP/ACA)

46100

Subvencions Diputació

33.500,00 €

48000

Aportacions d'empreses i institucions sense fins de lucre

32.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV

13.820,31€

935.788,49 €

CAPITOL V - INGRESSOS PATRIMONIALS

53700

Interessos comptes corrents

700,00 €

55000

Concessions administratives

21.600,00 €

TOTAL CAPÍTOL V

22.300,00 €

CAPÍTOL VII - TRANSFERENCIES DE CAPITAL

80.000,00 €

75080

Subvencions Generalitat

76100

Subvencions Diputació - PAM

443.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL VII

443.000,00 €

TOTAL PRESSUPSOT D'INGRESSOS 2015

3.141.290,26 €

RESUM PER CAPÍTOL DE L'ESTAT D'INGRESSOS

1.101.300,00 €

1.- IMPOSTOS DIRECTES

31.700,00 €

2.- IMPOSTOS INDIRECTES
3.- TAXES I ALTRES INGRESSOS
4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS
5.- INGRESSOS PATRIMONIALS
7.- TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 2015

527.201,77 €
935.788,49 €
22.300,00 €
523.000,00 €
3.141.290,26€

Pressupost Despeses: Aplicació Pressupostària (Programa i Econòmica)
PRESSUPOST DE DESPESES 2015

APLICACIO

C0NCEPTE

CAPITOL I - DESPESES DE PERSONAL

Article 10 - Alts càrrecs

912 107.00

Remuneració corporació

70.000,00 €

Total article 10

70.000,00 €

Article 12 - Personal funcionari

920 120.00

SOUS DEL GRUP A1

14.677,32 €

920 120.04

SOUS GRUP C2

20.000,00 €

920 120.05

SOUS GRUP E (VIGILANS AP)

15.500,00 €

920 120.06

TRIENNIS

920 121.00

COMPLEMENT DE DESTINACIÓ

33.500,00 €

920 121.01

COMPLEMENT ESPECÍFIC

62.000,00 €

920 121.03

ALTRES COMPLEMENTS: PRODUCTIVITAT

5.000,00 €

1.500,00 €

920 121.04

ALTRES COMPLEMENTS: COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI
Total article 12

11.000,00 €
163.177,32 €

Article 13 - Personal laboral

116.000,00 €

920 131.00

SALARI BASE

920 131.01

COMPLEMENT DE DESTI

920 131.02

COMPLEMENT ESPECÍFIC

920 131.03

TRIENNIS

20.500,00 €

920 131.04

COMPLEMENT PERSONAL TRANSITORI

14.000,00 €

Total article 13

59.000,00 €
105.000,00 €

314.500,00 €

Article 14 - Altre personal

920 143.00

Personal SOC

4.000,00 €

Total article 14

4.000,00 €

Article 15 - Productivitat i gratificacions

920 150.00

Productivitat

12.500,00 €

920 153.00

Plus Reten

6.000,00 €

Total article 15

18.500,00 €

Article 16 - Quotes prestacions y despeses socials a càrrec Corporació

233 160.00

Seguretat social

920 160.08

Assistència medicofarmacèutica

920 162.00

Formació i perfeccionament de personal

920 162.09

Ajuts llibres escolar i ulleres

170.000,00 €
2.000,00 €
500,00 €
5.000,00 €

Total article 16

177.500,00 €

TOTAL CAPÍTOL I

747.677,32 €

CAPÍTOL II - DESPESES EN BENS CORRENTS I DE SERVEIS.

Article 20 - Arrendaments

920 203.00

Arrendament de maquinària

6.300,00 €

Total article 20

6.300,00 €

Article 21 - Reparacions, manteniment i conservació
145.000,00 €

151 210.00

Urbanisme, Obres i altres construccions

171 210.01

Jardineria

25.000,00 €

160 210.03

Clavegueram

13.200,00 €

170 210.04

Administració general del medi ambient (manteniment)

20.000,00 €

920 212.00

Manteniment d'edificis

30.000,00 €

312 212.01

Centres de salut

340 212.02

Esports i Manteniment de zones esportives

10.500,00 €

320 212.03

Ensenyament

95.000,00 €

920 212.04

Casals

164 212.05

Cementiri

920 213.00

Maquinaria, estris i utillatge

340 213.03

Piscina

920 213.05

Altres manteniments

920 214.00

Vehicles

920 215.00

Mobiliari i equips d'oficina
Total article 21

3.500,00 €

8.500,00 €
500,00 €
4.500,00 €
20.000,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
2.200,00 €
393.900,00 €

Article 22 - Material, subministres i altres
15.000,00 €

920 220.00

Material d'oficina no inventariable

920 220.01

Butlleti

920 220.02

Manteniment informàtic i web

165 221.00

Energia elèctrica, enllumenat públic, manteniment i material (Sece)

161 221.01

Servei domiciliari d’aigua

22.500,00 €

920 221.03

Combustible i carburants

23.000,00 €

920 221.04

Vestuari

2.300,00 €

920 221.99

Altres subministraments

5.300,00 €

920 222.00

Telefonia

20.000,00 €

920 222.01

Comunicacions i publicacions (Diaris oficials i altres publicacions)

14.000,00 €

441 223.00

Transports (Hife)

17.000,00 €

920 224.00

Primes d'assegurances

15.300,00 €

932 225.00

Tributs estatals

912 226.01

Representació

7.000,00 €
19.500,00 €
310.000,00 €

100,00 €
4.900,00 €

330 226.09.0

Festes populars

86.000,00 €

330 226.09.1

Cultura

12.000,00 €

330 226.09.2

Promoció d'Activitats Socials i Culturals

3.000,00 €

330 226.99

Altres esdeveniments

1.000,00 €

162 227.00

Treballs de recollida i gestió d'escombreries

920 227.06

Serveis tècnics i jurídics

39.569,80 €

932 227.08

Conveni organisme autònom recaptació tributs

30.000,00 €

920 227.99

Despeses manteniment varis
Total article 22

380.000,00 €

1.000,00 €
1.028.469,80 €

Article 23 - Indemnitzacions per raó de servei
912 230.00

Dietes Alts càrrecs

1.000,00 €

912 231.00

Locomoció

2.000,00 €

Total article 23

3.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL II

1.431.669,80 €

CAPÍTOL III - INTERESSOS.
Article 31 - Interessos
011 310.00

Interessos/comissions

28.000,00 €

Total article 31

28.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL III

28.000,00 €

CAPÍTOL IV - TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Article 46 - A Entitats locals
942 465.00

Consell Comarcal/ Serveis Supramunicipals

22.000,00 €

Total article 46

22.000,00 €

Article 48 - A famílies i institucions sense finalitat de lucre

231 480.00

Atencions Benèfiques a famílies

10.000,00€

231 480.01

Ajuts llibres escolars

15.000,00 €

3.700,00 €

231 480.02

Altres transferències

231 480.03

Solidaritat i Cooperació

10.000,00 €

231 480.04

Ajuts a Entitats i Asociacions del Municipi

15.000,00 €

912 480.05

Aportació grups polítics municipals

10.000,00 €

Total article 48

63.700,00 €

TOTAL CAPÍTOL IV

85.700,00 €

CAPÍTOL V - FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

Article 50 - Dotació al Fons de Contingència d'Execució Pressupostària

929 500.00

Fons de Contingència d'Execució Pressupostària. (Article 31 L.O. 2/2012,
d'Estabilidad Pressupostària y Sostenibilitat Financera)

16.282,94 €

Total article 50

16.282,94€

TOTAL CAPÍTOL V

16.282,94€

CAPÍTOL VI - INVERSIONS REALS.

Article 62 - Inversió nova associada al funcionament operatiu dels serveis
118.958,76 €

162 609.01

Arees d'aportació selectiva soterrades/contenidors 10%

171 609.02

Parcs Infantils i places

342 622.00

PAM 2013-2016

256.237,10 €

920 625.00

Mobiliari i estris

28.306,68 €

920 626.00

Equipaments informàtics

5.000,00 €

920 619.00

Pavimentació sistema viari

21.046,02

165 623.01

Projecte enllumenat baixa tensió

920 692.00

PEIM 2015

74.754,00€

332 609.03

Biblioteca

43.134,98€

920 639.00

Altes despeses

10.000,00€

920 624.00

Vehicles

48.623,40 €

108.899,26€

9.000,00€

Total article 62

723.960,20 €

TOTAL CAPÍTOL VI

723.960,20 €

CAPITOL IX - PASSIUS FINANCERS
Article 91 - Amortització de Prèstecs i Operacions en €
011 913.00

42.000€

Préstec (Capital)
Total article 91

42.000,00 €

TOTAL CAPÍTOL IX

42.000,00€

TOTAL PRESSUPOST DESPESES 2015

3.075.290,26 €

RESUM PER CLASSIFICACIÓ ECONÒMICA DE L'ESTAT DE DESPESES

747.677,32 €

1.- DESPESES DE PERSONAL
2.- DESPESES EN BENS CORRENTS I DE SERVEIS

1.431.669,80 €

3.- INTERESSOS

28.000,00 €

4.- TRANSFERÈNCIES CORRENTS

85.700,00 €

5.- FONS DE CONTINGENCIA I ALTRES IMPREVISTOS

16.282,94 €
723.960,20 €

6.- INVERSIONS REALS

42.000 €

9.- PASSIUS FINANCERS

2. Vista la documentació que s’acompanya, aprovar el sostre de la despesa no
financera per l’Ajuntament, per import de 3.033.879,23 €, d’acord amb el
següent detall:
1. SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL
PRESSUPOT
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del
nou pressupost

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7

Despesa no
financera
747.677,32
1.431.669,80
28.000,00
85.700,00
16.282,94
723.960,20
0,00
Despesa no financera 3.033.290,26

Regla despesa liquidació 2014
Regla despesa pressupost 2015
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat

2.692.078,71
2.483.505,63
208.573,08
588,97

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa,
sempre que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

588,97
3.033.879,23

3. Aprovar la plantilla de personal i la relació de llocs de treball que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí
Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
quinze dies hàbils, durant el qual els interessats podran presentar-hi
reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i
entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que
disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Intervencions
Sr. Vidal Guiamet.- Por una cuestión de orden he de decir que el artículo 169
del RDL 2/2004, de 5 de marzo, que se nombra, dice que la aprobación
definitiva del presupuesto general del presupuesto de la corporación habrá de
realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior del ejercicio en que
deba aplicarse. ¿Se ha tenido en cuenta, o ya no es válido? Estamos en
septiembre y este presupuesto se tendría que haber aprobado antes de 31 de
diciembre, más que todo por evitar que alguien presente alegaciones y que
dentro de dos años todo se vuelva para atrás. ¿Se ha tenido en cuenta este
artículo?
Sr. Tenorio.- Òbviament suposo que aquest article contempla el que acaba de
dir, però el pressupost del 2015 era un pressupost prorrogat del 2014 i
entenent que s’ha d’aprovar el pressupost del 2015 el portem a la seva
aprovació. No sé si contempla aquest article que es tingui que aprovar abans
de 31 de desembre, que és així en un pressupost normal, però en un

pressupost prorrogat, entenc que a l’estar prorrogat l’any anterior tenim que
porta-ho a la seva aprovació per tenir un pressupost definitiu de cara a l’exercici
actual.
Sr. Domínguez.- No sé si serà massa demanar que el regidor d’hisenda ens
expliqués, ja que no hi ha hagut comissió informativa ni comissió especial de
comptes per explicar el pressupost, si ens vol explicar els aspectes
fonamentals d’aquest pressupost abans de la votació.
Sr. Tenorio.- Jo li explico el que vostè em digui o vulgui. És un pressupost està
totalment detallat, és un pressupost que portant el que portem d’exercici 2015
està molt fonamentat i molt quadrat. Esperem estigui tot incorporat, no com
altres situacions que ens hem trobat de que no estava tot incorporat i esperem
fer les menors modificacions possibles de cara a l’exercici actual. Jo li explico
que el capítol I és el personal, el capítol II el manteniment, però que hi ha
coses que son coherents i que deuen saber. Si necessiten quelcom en concret,
no tinc cap problema. És un pressupost que en el transcurs de l’exercici
veurem si ha estat ben elaborat o no.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Nolla, Tenorio, Llonch, Granero, Marcos i Sánchez, quatre (4) vots en contra,
els dels senyors/res Domínguez, Coronado, Ensenyat i Vidal Guiamet, el Ple de
l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicacions de vot
Sr. Vidal Guiamet.- He votado en contra de la presentación del presupuesto
para el ejercicio del año 2015 porque considera que su aprobación a fecha de
hoy 2 de septiembre de 2015 vulnera y quebranta la ley. Con su aprobación en
el día de hoy se incumple la ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases
de régimen local que dice en su artículo 112.1: “Las Entidades locales
aprueban anualmente un presupuesto único” Esto significa que en un año
natural puede sólo haber un presupuesto, el prorrogado o el aprobado antes
del 31 de diciembre, y el presupuesto coincide con el año natural. En el punto 4
dice: La aprobación definitiva del presupuesto por el Pleno de la Corporación
habrá de realizarse antes del 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio
en que deba aplicarse.” En el punto 5 dice: Si el presupuesto no fuera
aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente,
quedará automáticamente prorrogada la vigencia del anterior.
Se incumple también la Ley 39/1988, de 8 de diciembre reguladora de las
haciendas locales que dice en su artículo 150.2: “la aprobación definitiva del
presupuesto general por el pleno de la Corporación habrá de realizarse antes
del día 31 de diciembre del año anterior al del ejercicio en que deba aplicarse.”
También se incumple el RDL 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido
de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en su artículo 169.2: “La

aprobación definitiva del presupuesto general por el Pleno de la corporación
habrá de realizarse antes del día 31 de diciembre del año anterior al del
ejercicio en que deba aplicarse.”
Por ello entiendo que su presentación y aprobación a día de hoy después del
31 de diciembre de 2014 viola claramente la ley y la normativa vigente. A día
de hoy, según la ley tenemos un presupuesto prorrogado con el que debemos
trabajar hasta la aprobación del presupuesto del año 2016, que tocará aprobar
ahora, sin perjuicio de las modificaciones que se realicen en el presupuesto
prorrogado según lo dispuesto en los artículos 177, 178 y 179 del RD 2/2004,
de 5 de marzo, así como los que prevé el artículo 24.5 del RD 590.
Sr. Domínguez.- Després de valorar la documentació que ens ha fet arribar
l’equip de govern de l’ajuntament dels Pallaresos, nosaltres hem votat que no a
l’aprovació d’aquest pressupost municipal, els motius del nostre vot es basen
en molts aspectes, tot i que ens ha resultat molt difícil poder valorar uns
pressupostos basats en la negativa del sr. Nolla a donar-nos la documentació
que ens calia per poder valorar objectivament les dades dels ingressos com de
les despeses. Fins a 3 vegades he demanat al sr. Nolla còpia de la informació
econòmica del segon trimestre per partides, valorar un pressupost sense tenir
aquestes dades, com el sr. Tenorio sap, és molt difícil. Pel que fa als ingressos,
no poden entrar a fet cap valoració per la manca de documents justificatius que
acreditin els possibles ingressos a rebre, tenim que fer un exercici de bona
voluntat per creure que les dades son fiables, normalment aquestes dades
nosaltres les adjuntàvem a la documentació que els regidors tenien a la seva
disposició per poder comprovar. Tota aquesta documentació no la hem tingut al
nostre abast, no hi era. La secretària estava qual la vaig cridar per veure
aquesta documentació, no hi era. I sobre les despeses incidir en el que abans
comentàvem, en la negativa de l’alcalde de fer-nos arribar l’estat del pressupost
del segon trimestre per partides. Una petició que hem demanat fins a tres
vegades, i que per poder valorar aquest apartat resulta fonamental. Tot i aixó, i
tenint present que el que aprovem inicialment avui és el pressupost de l’any
2015 que ja està en un estat avançat, com ha dit el sr. Tenorio, és molt més
fàcil a l’hora de poder dotar pressupostàriament les partides, sempre i quan
tinguin aquesta informació, nosaltres no l’hem tingut. No entrarem a valorar
partida per partida, però si aspectes que em semblen essencials, en el capítol I
de despeses, no hem trobat cap document en el pressupost que acrediti les
dotacions econòmiques de la plantilla de personal, però tenint com a referència
la relació de llocs de treball aprovada definitivament en sessió plenària de 7
d’octubre, veiem amb sorpresa que ha hagut una reducció substancial no
acreditada passant dels 936.000€ que ens va donar la gestoria amb les dades
d’aprovació de la RLT als 747.000€ que s’han dotat en aquest pressupost. Si
veiem com s’ha reduït la partida del SOC passant dels 65.000 als 4.000,
segueixen sense acreditar-se uns 128.000€. Del capítol II poc a dir, no és sino

una altra manera de repartir les despeses, em sobta que tres partides tant
relacionades amb l’alcaldia i tant criticades, ara fa uns mesos pels regidors de
Convergència Democràtica, representació, locomoció i dietes alts càrrecs,
s’hagin pujat, i no pel fet de la pujada sino que abans ho criticaven i ara ho
pugen.
Sobre la explicació que fa el sr. Nolla vers les principals variacions del
pressupost en relació amb l’anterior i pel que fa referència al punt C, quan parla
de l’ampliació del capítol II a fi de poder fer front a tota la despesa del primer
semestre 2015, tot aixó que venen dient, que hem deixat l’ajuntament en ruina,
que no hi ha partides. Ens trobem que en aquest pressupost hi ha partides per
import de 1.431.669,80€, mentre que al pressupost prorrogat del 2014, capítol
II tenia previst 1.386.744,26€. Increment del capítol II previst per import de
44.925,54€. Sobre el capítol IV, i discrepant també de la memòria explicativa
del pressupost que avui s’aprova, l’alcalde diu que és voluntat el destinar més
crèdit a ajuts a famílies i institucions sense finalitat de lucre i amb una política
més social. No entenem aquesta afirmació doncs els valors d’aquestes partides
destinades a donar suport a les polítiques socials son els mateixos que vam
aprovar nosaltres en l’anterior mandat, 300€ més. Creiem que s’ha de posar
èmfasi en aquestes polítiques i hem de treballar més en aquest sentit del que
s’ha treballat ara que l’economia està sanejada. Cal recordar que l’any 2014,
l’increment de les dotacions pressupostàries que l’anterior govern vam establir
va ser d’una pujada d’un 26.5% passant-se dels 49.000 als 62.000€
I del Capítol VI inversions, recull tot alló iniciat l’any passat, i que en alguns
casos no es va poder portar a terme o per manca de liquiditat, fet que no hem
negat mai, o per la no aprovació del pressupost municipal a càrrec dels
regidors que abans estaven a l’oposició. Tot i així hi ha unes inversions que
segons el que estableix el RDL 2/2004, de 5 de març pel que s’aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals no s’especifica la inversió a
realitzar, com PAM 2013-2016 o PEIM 2015 o una que resulta molt curiosa,
altres despeses”. Son inversions que haurien d’estar ben definides, com diu la
llei d’hisendes, i creiem que no és així.
Tanmateix, en les errades presentades quan parla del projecte d’inversió en
enllumenat de baixa tensió que la subvenció és de 40.000€ i de fons propis
l’ajuntament posa 68.899.26, aquesta subvenció està dintre del pla sostenible
d’inversions del 2014, per un import de subvenció de 74.765,50€
També la inversió PEIM 2015, i per acord de la junta de govern de la Diputació
de Tarragona, és per la instal·lació d’un envelat fixa per un import de 74.754€.
També caldria explicar quina inversió és altres despeses, ja que fa sensació de
calaix desastre del capítol II, que del capítol VI.

Insistim en el fet en que mancava documentació, doncs la RLT estava a la sala
on estava la documentació que hem de tenir els regidors. No podem aprovar
aquest pressupost degut principalment a la manca d’informació rebuda, a la
manca de transparència de les dades utilitzades per la seva confecció i a tot un
seguit d’errades en el mateix.
Sr. Tenorio.- Sr. Domínguez, referent a que no li passem la informació el Sr.
Alcalde li ha passat la informació, potser no la que vostè demana però la
informació que hem decidit que li podem donar. Té tota la informació resumida
per capítols, i en el cas en que vulgui més detallada, la podrà trobar a la
informació del compte general. No és una informació que no li vulguem donar,
sinó que nosaltres li donem. Jo personalment he estat quatre anys demanant
aquesta informació i mai m’ha estat donada. De totes maneres, nosaltres li
donem la informació resumida per capítols. Referent al que m’ha dit abans, que
li expliqui el detall del pressupost, bé suposo que era per si em treia alguna
dada més de les que vostè tenia. Referent al Capítol I, s’han tret els 65.000€
per complir amb el sostre de despesa, però li dic que a data d’agost portàvem
una despesa de 408.000€ amb la qual cosa, suposadament anirem molt justos,
però tindrem prou per pagar la despesa del Capítol I de personal. De totes
maneres, sempre s’està a temps de fer una modificació de crèdit al capítol I per
fer front a la manca de crèdit pressupostari.
Referent al Capítol II, no és molt complicat, les dades són del 2015, hem agafat
els acumulats que hi havia a les partides pressupostàries i ho hem multiplicat
per dos, amb la qual cosa, hem tingut un increment per una despesa
possiblement produïda durant els mesos de març, abril i maig, amb la qual
cosa, aquesta despesa s’ha hagut d’incorporar al pressupost de l’any 2015, ja
que són despeses que estaven ja previstes amb la seva factura i amb la seva
despesa.
En el capítol IV, sempre hem dit que pujaríem la despesa, informar-li que vostè
en el 2014, en atencions benèfiques a famílies hi havia un pressupost de
10.000€ i es va gastar 1.374€, en ajuts en llibres escolars hi havia 14.500€ i es
va gastar 7.500€. En altres transferències, calaix de sastre com vostè diu, hi
havia 4.000€ i es va gastar 1.100€, en solidaritat i cooperació hi havia 10.000€
i es va gastar 7.000€, en ajuts a entitats i associacions del municipi hi havia
15.000€ i vostè es va gastar 13.000€; i en aportació a grups municipals que hi
havia 8.000€ vostè es va gastar 9.000€. No cal que li digui les dades del 2015,
perquè ha estat el mateix, hem multiplicat per dos la despesa que hi havia
donant els imports que estan reflectits a l’aprovació inicial.
Referent al capítol VI, és curiós que digui el projecte de baixa tensió amb un
pressupost de 108.000€, vostè m’estava dient que la despesa del quadre B
eren 102.000€, no?; aquí el que ha passat és que hem incorporat un altre
projecte d’enllumenat de baixa tensió, i per això està incorporada aquesta
despesa.

Respecte a la relació de llocs de treball, que diu que no estava incorporada a la
documentació, la secretària ho té en el material que tenien a la sala de
reunions està la RLT i la plantilla.
I referent al pressupost, vostè s’ha passat 4 anys dient que el pressupost
municipal s’havia d’aprovar per tots conjuntament i ara resulta que voten en
contra, totalment acceptable, però resulta que és un pressupost amb una
despesa que no hem generat nosaltres si no que l’han produït vostès, amb la
qual cosa ens hem hagut d’ adaptar. És un pressupost que no és nostre, és de
l’anterior equip de govern, i que hem hagut d’ adaptar tota despesa, tot tipus de
dada numèrica al que vostès han fet mig any. És un pressupost elaborat per
nosaltres que correspondrà a una despesa seva i que hem hagut d’ adaptar de
la millor manera possible amb unes dades bastant reals, i que considero que
les dades pressupostàries que surtin a partir d’avui seran totalment reals. Dir-li
que avui en dia, segons les dades que vostè ens han donat durant els últims
anys, tindríem un romanent de tresoreria a data d’avui de 945.000€ més, els
imports del banc, calculant el que devem menys el que ens deuen, més les
dades, nosaltres tindríem un romanent de tresoreria fora de lloc. Aquestes
dades no es produiran més en aquest ajuntament, perquè tota dada que vingui
donada d’una obligació de pagament estarà introduïda al pressupost. Aquestes
dades no estaven, del 2003 al 2013 hi ha 0 euros com a obligacions
reconegudes de pressupostos d’exercicis tancats. A l’exercici 2014 és veritat
que te 2.400.000€ però és un pressupost que està en “stand bye”.
Finalitzant, dir-li que el del 2015 serà un pressupost que no és nostre, és
compartit, que són dades compartides, per dos equips de govern, que esperem
que no s’hagi de fer cap modificació, i que es pugui executar de la millor
manera possible.
Sr. Domínguez.- Agraeixo la sinceritat respecte a dir que les dades que jo
demano vostès decideixen si me les volen donar o no, ara ja sabent això
preguntaré on toqui si tinc dret a aquestes dades o no.
Sr. Nolla.- Les dades se li donen, no en el format que vostè va demanar, però
les dades se li estan donant.
Sr. Domínguez.- Hi ha una sèrie de lleis que estableixen la documentació que
poden demanar els regidors, com inclús els veïns. I jo com a regidor tinc dret a
demanar la informació que crec que necessito
Sr. Nolla.- Repeteixo, la informació se li dona, no en el format que vostè vol.
Sr. Domínguez.- Vostè em dona el que li dona la gana, i jo demano el que
considero per fer la meva feina.

A vostè, referint-se al Sr. Tenorio, li donàvem per partides. Potser no m’he
explicat bé, ho vull per partides. Insisteixo al capítol I s’han de dotar totes les
places, no que vostè posi el que considera que s’ha de pagar, desprès es faran
les modificacions. Però quan un planteja el capítol I com a mínim ha de dotar
econòmicament totes les places que hi ha a la plantilla. El capítol IV quan diu,
que jo m’he gastat en ajuts socials, jo no m’he gastat res, l’ajuntament pagava
en funció d’unes bases i d’unes puntuacions. El que no podem fer, i espero que
vostès tampoc ho facin, és donar alegrement “perquè me da la gana”, hi ha
unes bases en ajuts socials que són fonamentals. Són decisions que venen
dels serveis socials, a tot informe que ha fet els serveis socials nosaltres no
hem posat mai cap pega, i el que entenem és que els ajuts públics que dona
l’ajuntament son per a persones necessitades. Si les bases no agraden, es
canvien, si els criteris no agraden, es canvien, això és un altre tema. Els criteris
estaven aprovats pel ple, vostès ara proposen canviar un reglament, tal i com
es planteja, vostès poden canviar totes les bases. És el seu mandat, és el seu
govern, és la seva gestió. Hi havia unes qüestions clares que no decidíem els
polítics, es decidien des de l’àrea tècnica, ja que això seria anar en contra llei,
si algú no complia les bases se li denegaven, i si ho complia se li donava.
Estem parlant de pressupost, i del sostre fins al qual es podrà donar, que es
podrà o no, en funció de la demanda. Imaginem que si no ve ningú a demanar
llibres, quedarà tot, si ve molta gent, no quedarà res. Els criteris són els que
són.
Després vostè diu, que la manera de fer aquest pressupost, discrepo de que
els números siguin compartits, aquest pressupost l’han fet vostès. On diu el
capítol II ha sofert un increment del 14 al 15, jo l’he quantificat en 44.000€, i ve
a dir, segons el seu raonament, del que ens hem gastat nosaltres durant els
primers sis mesos, aquest valor l’hem multiplicat per dos. El ritme que
portàvem, no fareu una reducció per intentar tancar....no, lo que s’ha fet és
multiplicar per dos, volem gastar el mateix que vosaltres. Sobre el capítol IV els
projectes són els que són, i les línies d’inversions són les que són, 102.000€ o
108.000€ no recordo, i el que vinc a dir és que de Diputació venen 75.000€. I
en el projecte d’inversió diu que venen 40.000€, això és una errada ja que està
tot incorporat al pressupost del 2015. Si vostès fan un altre projecte
d’enllumenat, que no canviar un quadre o lluminàries, que son projectes
diferents, s’hauria de fer una línia o sublínia. El que vinc a dir, és que del
Capítol VI d’ inversions la dada que dono és real, no és real que hi ha 75.000€
del PEIS 2014 pel quadre B?
Sr. Tenorio.- Hi ha 40.000€ de la Generalitat per a una altra línia de
subvencions
Sr. Domínguez.- Posa Diputació, no Generalitat, és una errada?
El sr. Nolla demana celeritat, que ja han passat els cinc minuts, el Sr.
Domínguez contesta que no són cinc minuts, les explicacions no són cinc
minuts

Sr. Domínguez.- Sr. Tenorio vostè quan mira el pressupost no només és la fulla
d’ excel que diu el que hi ha a cada partida, hi ha un document que signa el Sr.
Nolla que parla de les inversions a realitzar on diu la partida, l’ import de la
subvenció i els fons propis. I aquí diu que en el quadre baixa tensió hi ha
40.000€ de subvenció de la diputació i 68.000€ que paga l’ajuntament, això és
una errada. Jo no li estic demanant el full de la RLT, parlo de les fitxes
descriptives, i d’un munt de coses de com s’ha fet, que la tinc, perquè me l’han
donat, però els meus companys no la tenen, i tot el totxo hauria d’haver estat a
la sala de reunions per la documentació que ha de veure el personal, dins de la
documentació que tenen accés els regidors i que va a ple. Si la RLT s’aprova
en aquest ple, tot amb les fitxes descriptives, hauria d’haver estat, no només el
full de la plantilla. Sobre les obligacions de pagament, ja m’ho explicarà perquè
no ho entenc. Perquè quan vam entrar al 2011, vam detectar que a les
informacions trimestrals no s’incorporaven les factures pendents de pagar, i
com que hi havia un retard de 3 mesos a l’hora de pagar les factures, hi havia
uns 300.000€ menys que no es comptabilitzaven, i que sempre es feien
aquests ajustos a final d’any. Era difícil que poguessin fer-ho perquè la
comptabilitat portava aquest retard. El que nosaltres vam fer és que totes les
obligacions que tenia l’ajuntament les posàvem, i per això va haver un moment,
no recordo si a finals de 2011 o primers 2012, en que la informació econòmica
pateix una millora, o al contrari, ja que això ens perjudicava en el romanent de
tresoreria per a despeses generals. Jo entenia que estava tot en les obligacions
de pagament d’exercicis anteriors, i jo fins a l’últim moment les he vist.
Sr. Nolla.- Vagi acabant
Sr. Domínguez.- Sr. Nolla si no li interessa que parli, em talla, però és
l’explicació d’un dels punts més importants
Sr. Nolla.- No és que no m’interessi que parli, però això és una intervenció i no
un míting, acabi si us plau
Sr. Domínguez.- Ja hem acabat, i perdoni que expliquem el nostre punt de vista
sobre el pressupost.
Sr. Tenorio.- Per finalitzar, li puc dir que és un pressupost que si cal retocar,
caldrà retorcar-lo molt poc, en el capítol IV són ajuts socials, i hem d’agafar
unes dades per poder tirar endavant tot això. Evidentment hi ha uns reglaments
que complirem, no farem cap martingala i que serà un pressupost 100% fiable, i
serà reflectit a la comptabilitat, que serà una comptabilitat real. A partir d’ara,
nosaltres estem pagant a 60 dies, que és el que marca la llei, 30 per registrar la
factura i 30 per fer la obligació, i el que intentarem és que els veïns, el municipi,
no surti amb unes dades que no són fiables, perquè no eren fiables les dades

que vostès tenien a la comptabilitat. La comptabilitat s’ha fet d’una manera que
no s’introduïen les dades com s’havien d’introduir. Vostè diu que tenia unes
obligacions fetes, jo tinc aquí aquestes dades i aquestes obligacions no estan
reconegudes per enlloc, i a data d’avui les dades reconegudes del 2014 son 0€
del 2003 fins al 2013, i aquestes dades per dir-li alguna cosa la biblioteca
estarà reconeguda, però abans no ho estava, està allà però no hi ha cap
obligació reconeguda de la biblioteca. El que vostè diu de l’envelat, no sé si es
farà o no l’envelat, però aquesta dada quedarà reconeguda a la comptabilitat,
amb la qual cosa les dades que surtin de la comptabilitat seran 100% fiables.
Creiem que el pressupost és totalment viable i que complim els objectius de
les dades numèriques.
Sr. Vidal Guiamet.- No entiendo la insinuación o lo que dice el Sr. Toni, dice
que estaba hecho des de la ley, pues si estaba hecho desde la ley ¿dónde
están los problemas? Si está hecho desde la ley es correcto, y sino es
incorrecto. Nos tiene que aclarar si está hecho desde la ley ¿dónde está el
problema?, y para acabar, creo que esté presupuesto del año 2015 nace con
un defecto de fabricación y nos exponemos a que cualquier grupo municipal o
cualquier vecino del pueblo lo impugne por no ajustarse su elaboración y
aprobación a los trámites exigidos en la ley. Si que es verdad que será a base
de contenciosos, que se alargará el tema, pero si se impugna, y sale en dos o
tres años, todas las decisiones que se hayan tomado a partir de este
presupuesto 2015 que se tenía que haber aprobado el 31 de diciembre de
2014, pues la faena que podría haber para reconducir el tema. Es un
presupuesto hecho con un defecto de fabricación, se tendría que haber hecho
antes de 31 de diciembre y estar con el prorrogado más las modificaciones.
Usted mismo lo dice, dirigiéndose al Sr. Tenorio, que es un presupuesto fiable,
pero que habrá que hacer modificaciones. Cuando se hace este paso, según
mi opinión, es para esconder y que la oposición no consiga averiguar, porque si
falta información es por algo. A mi me gustaría saber si en este presupuesto se
ha introducido la cuota a esa asociación que se nos quiere meter a la fuerza. Si
se hacen modificaciones la gente se entera punto por punto de lo que se quiere
modificar, si presentamos un presupuesto global tendría que ir partida por
partida. Si se hace esto, en mi opinión, es porque se quiere esconder
información a la oposición, ya no digo al pueblo. Si se hace la prórroga, que es
lo que dice la ley, y se hacen las modificaciones, claramente con cada
modificación nos enteramos, y de esta forma no nos enteramos.
Sr. Nolla.- Jaime en definitiva, el hecho de aprobar el presupuesto es para
poder continuar con el día a día del ayuntamiento, hay un montón de partidas
agotadas, ha habido que reestructurar un poco. Para poder continuar con
normalidad el gobierno de este ayuntamiento, que tal y como estaba ahora
mismo no se podía.
Sr. Domínguez, el tema que s’hagi pressupostat el doble en algunes partides, i
el tema de les despeses de representació, quedarà la partida sense esgotar,
cosa que no pot dir vostè en la passada legislatura. Ja donarem més dades.

Sr. Tenorio.- Sr. Vidal és molt greu l’acusació que està fent, que si té raó es
posarà una medalla, de que no es pugui aprovar el pressupost 2015 en les
dates que som. Entenc que no és així, que vostè ho hagi dit aquí, ja farem la
consulta a veure si això és així. Referent a les modificacions de crèdit que
vostè està dient, i que estem intentant amagar informació a l’oposició; el equipo
de gobierno del año 2014 en el presupuesto 2014 de 82 pastillas
presupuestarias, modificó 26. Un 31.7% de las partidas ¿nos intentaban
esconder mucha información entonces? Ya que hasta un 31% es esconder
mucha información. Hasta el extremo que yo estando en la oposición en el
2014, con fecha febrero 2015 y presupuesto cerrado 2014, pedí una
información económica que se me pasó sobre el 20 de febrero, en la cual sale
un romanent de tresoreria de 415.715,91€ cuando en teoría el equipo de
gobierno, este que dice que quiere esconder información, recibió una
información con un romanent de tresoreria de 616.907,57€. El equipo de
gobierno anterior me pasó información errónea, queriendo confundir los datos
numéricos que habían en ese momento. Y esta información está en su poder
para cuando usted la quiera y la necesite. Están todos los estados iguales
exceptuando el romanent de tresoreria, que ustedes lo aprobaron por 616.000€
i a mi me la pasaron por 415.000€ ¿Quién esconde la información? ¿Quién
daba mal la información? ¿nosotros o ustedes?
Sr. Vidal.- Aquí tengo un informe del secretario interventor sobre la prórroga
automática interna y defiende lo que yo planteo. El presupuesto se tiene que
aprobar el 31 de diciembre, y que se tiene que aplicar el de la prórroga, y se
hacen las modificaciones puntuales según los artículos 177, 178 y 179 de la
referida ley. Yo no lo digo, todo es discutible y es el juez el que decide y el
tribunal, pero es de cajón. Yo no digo que ustedes quieran esconder digo que
cuando se utiliza esta norma de aprobar un presupuesto fuera de plazo es
porque se quiere ocultar o no dar la suficiente información sobre nuevas
partidas.
Sr. Domínguez.- Sr. Tenorio amb les modificacions de crèdit no és amagar, tot
el contrari. Fer un pressupost a l’agost és molt més fàcil perquè ja té les
partides i pot veure tota la evolució, però la finalitat de les modificacions de
crèdit és evitar el que passava anteriorment, i és el fet que no hi hagin factures
fora de pressupost. I nosaltres vàrem tancar l’exercici 2014 amb unes despeses
del pressupost inferiors al 90% i uns ingressos del 98 i aquestes dades estan
reflectides a la liquidació. I sobre la informació errònia que li passava crec que li
donava el secretari, no? L’ informació econòmica la donava el secretari. Amb
els dos mesos i mig que porta de regidor d’hisenda ja ho ha dit vàries vegades
que la informació estava manipulada i que no era real, i vostè en els dos mesos
i mig ja ha de saber que la informació econòmica la gestiona el secretari
interventor i la treballa l’ auxiliar administrativa de comptabilitat, nosaltres els

polítics no hem entrat mai cap factura. Nosaltres gestionem, fem política, jo no
he donat mai una directriu de trobar-me factures que no s’incorporin dins del
pressupost i en canvi li puc dir que quan vam entrar al 2011, vam tenir que
pagar factures del 2008, 2009, 2010 i 2011
Sr. Nolla.- Sr. Domínguez només li dono una dada, estan arribant factures amb
dates de fa sis mesos, ja preguntaré per què, despeses que vostè va generar i
que estan entrant per registre ara finals de juliol, principis d’agost, factures. No
val parlar de segons quins temes, per què de vegades no hi ha ni pressupost ja
li dic jo que no.
2.- DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU SUPLENT DEL MUNICIPI DELS
PALLARESOS
En data 30 d’abril de 2015, el ple va proposar al Tribunal de Justícia de
Catalunya el nomenament de Jutgessa de Pau suplent del terme municipal
dels Pallaresos a la senyora Ma Teresa Marimon Olivares.
En data 6 de juliol de 2015, la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya va comunicar a aquest ajuntament la possible
incompatibilitat de la Sra. Marimon en el càrrec de jutge de pau suplent amb el
seu estat laboral.
En data 14 de juliol de 2015, registre d’entrada 2332/2015, la Sra. Marimon
presentà renúncia al càrrec de jutge de pau suplent del municipi dels
Pallaresos.
Per decret de l’alcaldia 324/15, de data 21 de juliol de 2015, s’aprova
convocatòria per tal de cobrir la plaça que ha quedat deserta, publicant-se el
corresponent anunci en data 28 de juliol de 2015, al BOP de Tarragona número
174, per la presentació de currículums a aquelles persones que estiguessin
interessades.
Atès que el senyor Jesús Torres Prunera ha presentat en data 20 d’agost de
2015, registre 2695/2015, sol·licitud per ocupar la vacant de jutge de pau
suplent al municipi dels Pallaresos, i que reuneix les condicions legalment
establertes per tal d’optar a la plaça de jutge de pau suplent
I vista la Proposta d’Alcaldia de data 24 d’agost de 2015, per la qual es proposa
el càrrec esmentat, se proposa al ple de l’ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS

Primer.- Proposar al Tribunal de Justícia de Catalunya el nomenament de
Jutge de Pau suplent del terme municipal dels Pallaresos al senyor Jesús
Torres Prunera, amb DNI núm. 39.674.418-Q i que compleix tots els requisits
establerts a la normativa vigent per a poder ocupar els càrrecs de Jutge de Pau
suplent sense patir cap dels impediments previstos a l’article 303 de la LOPJ, ni
incapacitats per a l’exercici el càrrec.
Segon.- Notificar el present acord, juntament amb el currículum vitae del
candidat, a la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res
Nolla, Tenorio, Llonch, Granero, Marcos, Sánchez i Vidal Guiamet, tres (3)
abstencions, els dels senyors/res Domínguez, Coronado i Ensenyat, el Ple de
l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicacions de vot
Sr. Nolla.- el portaveu si us plau
Sr. Domínguez.- No hi ha res que no ens permeti parlar a qualsevol membre
del grup municipal
Sr. Nolla.- El terme portaveu del grup municipal?
Sr. Domínguez.- Si te algun dubte legal, referint-se al Sr. Nolla, que la
secretària faci les gestions oportunes
Sr. Tenorio.- Sr. Domínguez, vostè va ser qui va retirar una moció del plenari
perquè no estava signada pel portaveu del grup municipal
Sr. Domínguez.- És el que entrega la documentació
Sr. Nolla.- Nosaltres actuem en conseqüència del que hem viscut
Sr. Domínguez.- Deixi’m que li digui, que en cas dels tres integrants del seu
grup, parlaven els tres, cert? I llavors vam fer la consulta als serveis jurídics de
la Diputació, i deien que el portaveu és la figura que pot donar la documentació
del grup municipal, però qualsevol regidor te dret a parlar en el plenari, i com té
dret qualsevol regidor considerem que poden parlar qualsevol dels meus
companys, i no anem en contra llei. Si la Sra. Secretària vol acreditar lo que
dic, o que faci el recés que consideri, o que torni a prendre la decisió que
consideri.
Sr. Tenorio.- És veritat que ens deixava parlar, però quan va sortir de l’alcaldia i
va seure en aquest costat, el que va marcar qui és el portaveu i qui no, és
vostè. I la llei diu que parli el portaveu

Sr. Domínguez.- No, qualsevol regidor pot prendre part en el plenari. Per això
vostès parlaven
Sr. Enseñat.- El jutge de pau, titular o suplent, en l’exercici de les seves
funcions es troba en l’aplicació de la justícia definida per la llei i els ciutadans al
que l’han d’imposar, molts dels quals recorren a ell per desconeixement dels
seus drets i a la recerca d’orientació i fins i tot protecció. El jutge de pau escollit
per les seves condicions de persona respectable i equànime, ha de
desenvolupar la seva actuació amb cura ja que s’ha de moure entre els veïns
de la seva mateixa població i ha de respondre a la qualificació del seu càrrec,
així i tot, no pot oblidar que participa de poder judicial i per tant ha d’impartir
justícia efectiva, encara que aquesta sigui en primer grau, ja que les decisions
que adopta poden influir en les que prenguin més tard instàncies superiors.
És per tot això que entenem que la figura del jutge de pau ha de ser aliena a la
política, doncs podria estar condicionat a la seva presa de decisions, i com la
persona que avui s’ha triat per l’equip de govern te una vinculació molt directa
amb un grup municipal que actualment forma part del govern, per tot això, i per
donar un vot de confiança ens hem abstingut.
Sr. Nolla.- Tothom en una mesura o una altra tenim una ascendència política, el
que si li puc dir sobre el Sr. Jesús Torres, és que ja te experiència de quatre
anys ocupant aquest lloc de jutge de pau, i si durant quatre anys ho va
desenvolupar amb normalitat sense interferir els seus pensaments polítics,
perquè no pot continuar fent-ho?
Sr. Enseñat.- Perquè després va pertànyer a un grup. Una cosa és que un
tingui una afinitat política, i altre és que desprès entri a pertànyer dins d’un
grup.
Sr. Tenorio.- Sr. Enseñat, no és que l’equip de govern hagi escollit al Sr.
Ensenyat com a jutge de pau suplent, no, nosaltres el proposem, però es l’únic
que ha presentat currículum i instància. Si s’haguessin presentat catorze entre
tots els escolliríem, però a data d’avui és l’únic que s’ha presentat. I nosaltres el
proposem perquè ha estat l’únic que s’ha presentat com a jutge suplent, i
nosaltres el votem, perquè no tenim altre opció, la opció és ell o un altre que
s’hagués presentat.
Sr. Marcos.- Sr. Enseñat, entenc per les mirades que em feia que el
relacionava amb el meu partit. El Sr. Jesús Torres Prunera va venir amb les
llistes municipals amb l’agrupació Independents dels Pallaresos fa tres
legislatures, a la següent legislatura no va sortir, a la següent legislatura
l’agrupació Independents dels Pallaresos va quedar aparcada i va
desaparèixer. Llavors amb mi, amb la formació actual, no ha tingut res a veure
a tipus polític. No té res a veure avui en dia amb nosaltres. A més torno a

repetir, només s’ha presentat un candidat i necessitem un substitut. Si vostès
coneixen algú altre s’hauria d’haver presentat.
3.- ACORD DE MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’UTILITZACIÓ DE LES
DEPENDÈNCIES, LOCALS I SALES DE PROPIETAT MUNICIPAL.
Aprovat definitivament el Reglament d’utilització de les dependència, locals i
sales de propietat municipal pel ple de l’ajuntament en data 24 d’abril de 2014, i
publicat el seu text íntegre al BOPT número 103 de data 6 de maig de 2014
Atesa la necessitat de procedir a una modificació del mateix respecte a les
dependències, locals i sales de propietat municipal, destinades a encabir
aquelles iniciatives de tipus cultural i/o activitats recreatives, així com a
potenciar i fomentar la participació ciutadana, ja que es considera convenient
posar a la disposició de la ciutadania els espais que essent de propietat
municipal, no estan inclosos en aquest reglament.
Per la qual cosa es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del reglament d’utilització de les
dependències, locals i sales de propietat municipal
Segon. Sotmetre l’aprovació del reglament a informació pública per un termini
de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció
del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el tauler
d’anuncis d’aquesta Corporació i a la pàgina web municipal, transcorregut el
qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà
aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer. Aprovat definitivament es publicarà integrament el seu text en el Butlletí
Oficial de la Província, entrant en vigència un cop transcorreguts quinze dies a
partir de la seva publicació.
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res
Nolla, Tenorio, Llonch, Granero, Marcos, Sánchez i Vidal Guiamet, tres (3)
votes en contra, els dels senyors/res Domínguez, Coronado i Ensenyat, el Ple
de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicacions de vot
Sra. Coronado.- Valorem positivament la modificació d’aquest reglament que
vam aprovar al nostre mandat a fi de definir quins són els locals, sales i
dependències municipals a cedir a ciutadans i entitats, un cop vam poder
solucionat les deficiències constructives del local social dels Hostalets. Potser
hagués preferit abans de cedir nous espais, que s’hagués condicionat aquesta
sala fent les obres d’adequació per part del consistori, però això no deixa de ser
una opinió del nostre grup municipal, i per tot això el nostre vot seria un si. Però

el nostre vot no pot ser positiu per la inclusió dintre dels espais a cedir de la
sala d’exposicions del centre Jujol, doncs com tothom sap s’està condicionant
l’antiga sala de plens com a biblioteca municipal i dintre de les converses
mantingudes amb la Xarxa de biblioteques de la Generalitat de Catalunya, s’ha
de tenir un espai polivalent per fer exposicions, a l’hora que de magatzem i
zona infantil. Per accedir a formar part de la xarxa de biblioteques de la
generalitat de Catalunya, fet que fa que entenguem que no puguem incloure
aquest espai municipal dintre dels locals i sales d’accés tant a les entitats com
als nostres veïns, per això el nostre grup municipal ha de votar en contra
d’aquesta modificació.
Sr. Nolla.- Sra. Coronado al respecte del que ha comentat sobre la disponibilitat
de la sala d’exposicions, continuarà havent-hi disponibilitat de la sala
d’exposicions del Centre Jujol, i es concedirà en funció de l’activitat que
s’estigui fent en cada moment. Si la sala d’exposicions en aquell moment està
buida es pot cedir, si està ocupada per una exposició d’escultura, per exemple,
que ocupi tot l’espai, evidentment no es podrà cedir. En cas que hi hagi una
exposició de pintura, es valorarà en cada moment si mitjançant vigilància es pot
cedir. El que no podem fer, es que amb el dèficit d’espais municipals que tenim
al municipi, tenir un espai tant apropiat, climatitzat, i òptim tancada durant un
temps indefinit. Considerem que aquest espai és del poble, i l’ha de fer servir el
poble, per això ho hem incorporat
Sra. Coronado.- Es podran fer aniversaris?
Sr. Nolla.- Mirin el detall, el detall ho posa, en la documentació posa els usos
als que es destina, activitats culturals
Sr. Domínguez,- Les sales, dependències i locals abans esmentats són d’accés
lliure per als ciutadans. Un ciutadà pot demanar per fer un aniversari.
Sr. Nolla.- Sr. Domínguez, no busquem tres peus al gat, diu activitats culturals?
Si un aniversari ho considera com una activitat cultural....jo la considero lúdica i
festiva. Si volen votar en contra de la modificació, ja han votat en contra. El seu
argument no està fonamentat en cap punt dels que hem exposat o no s’han
llegit la documentació, però queda prou ben exposat el motiu
Sr. Domínguez.- Un aniversari com el catalogaria, com una activitat de lleure?
Sr. Nolla.- Lúdico-festiva
Sr. Domínguez.- Per tant activitats culturals, recreatives, esportives i de lleure.
Per tant una activitat de lleure és un aniversari, era potestat de l’alcaldia, al no
incloure-ho al reglament la possibilitat de fer activitats, evidentment no s’ha
denegat mai a una entitat, en funció de l’acte, per fer una exposició o fer

qualsevol cosa.. Però des del moment en que ho poses en un reglament i és
d’accés lliure als ciutadans, el ciutadà que vulgui fer una activitat de lleure el
pot demanar, i vostè no te cap potestat per votar en contra o denegar aixó quan
ho té regulat.
Sr. Nolla.- Sr. Domínguez posa activitats culturals al Centre Jujol, activitats
culturals, ho posa o no? Doncs? Endavant.
4.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’UNIM-PSC-CP PER
LA REVISIÓ D’OFICI DE LA RECEPCIÓ DEL PP-4
Atesa l’absència del sr. Sans, regidor del grup municipal Unim – PSC –
CP,l’acord es deixa damunt la taula per al proper ple que se celebri ja que
l’objectiu es procedir a subsanar l’error comès en sessió de data 24 d’agost de
2015
5.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D'ERC-MES-AM
DELS PALLARESOS, CIU ELS PALLARESOS I INDEPENDENTS DELS
PALLARESOS PER L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA
El Grup Municipal d'ERC-MES-AM dels Pallaresos, conjuntament amb els
Grups Municipals de CIU Els Pallaresos i Independents dels Pallaresos,
manifestem els nostre compromís amb totes les forces sobiranistes de
Catalunya, conscients del repte que tenim pel davant i vist el contingut de l'acta
de constitució de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) i dels
seus Estatuts, que s'adjunten, proposem al Ple municipal dels Pallaresos:
ACORDS:
Primer.- Adherir-se a l'Associació de Municipis per la Independència,
constituïda a Vic en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l'Associació.
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a
l'efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar en el regidor d'ERC-MES-AM dels Pallaresos, Miquel Antoni
Granero i Zapata per representar aquest Ajuntament davant l'Associació amb
totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l'acord a la presidència de l'Associació de
Municipis per la Independència domiciliada al carrer Ciutat, 1 – 08500 Vic i
també a la Direcció General d'Administració Local del Departament de
Governació de la Generalitat de Catalunya.

Intervencions
Sr. Enseñat.- Volem remarcar que tot i que respectem la moció, no la
compartim i per això ja avancem que votarem en contra, i afegim que el PSC
està a favor de canviar la constitució perquè ens declarem catalanistes i
federalistes. El nostre grup municipal defensem que la independència no és el
model que defensa el nostre partit i reiterem el que ja hem dit en anteriors
ocasions, que la guia ha de ser el federalisme, model que funciona en altres
països, a més, creiem que el que cal és diàleg i pacte amb l’estat espanyol i no
frontisme, com amb el govern de la Generalitat amb el sr. Mas i el seu soci
d’Esquerra Republicana. Amb una clara intenció de no parlar de la ruïnosa i
penosa gestió feta pel partit en els últims anys, on si bé és cert que es va trobar
deute provinent de l’època del tripartit, recordem que a banda del partit
socialista estava iniciativa i esquerra, ara al govern dels millors. D’aquells com
el nostre nou alcalde dels més preparats, a banda de desmantellar l’estat de
benestar han duplicat el deute que es van trobar, de fet, el que els veins dels
Pallaresos li demanem a la Generalitat no és la independència, és la
construcció immediata del CAP i la construcció de l’escola Arquitecte Jujol, i
l’ampliació de l’IES, demanem que treballin per millorar les condicions de vida
dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i en especial dels Pallaresos. No
podem compartir aquesta moció, que recordem era una de les qüestions
exigides del regidor d’ERC per entrar al govern municipal. Compartim el que els
representants de les formacions ponents de les mocions i és que el fet d’entrar
a formar part d’una entitat independentista com és l’AMI, s’hauria de decidir en
una consulta, i que siguin els ciutadans els que diguin si volen que Els
Pallaresos estigui o no a l’AMI, això a banda d’entendre perquè s’ha de pagar a
una entitat que no aporta res al nostre poble. A la fi un govern municipal ha de
vetllar per tots els seus veïns i no pas els que li van votar, com per exemple, va
fer ara fa uns pocs dies un alt dirigent de Convergència Democràtica de
Catalunya el sr. Poblet, que es va abstenir, argumentant que ell ha de defensar
a tots els veïns del municipi i no sols els independentistes. Tot i així, el proper
27 de setembre, els veïns i veïnes dels Pallaresos i els ciutadans i ciutadanes
de Catalunya han de decidir qui volen que governi Catalunya, i tot i que no son
unes eleccions plebiscitàries, és cert que el full de ruta de totes les forces
polítiques defineixen molt en quina clau es presenten a les mateixes. Per tot
l’exposat creiem que encara estem a temps, de posposar aquesta moció fins
desprès del 27 de setembre, i si la majoria de veïns i veïnes volen la
independència, aprovarem aquest acord, perquè la majoria de veïns dels
Pallaresos volen.
Sr. Nolla.- Sr. Enseñat, m’ha fet gràcia que fossin ara tant partidaris de fer ara
una consulta popular, quan el passat 9 de novembre, l’antic equip de govern va
posar tots els impediments possibles perquè es pogués celebrar precisament
una consulta popular i vam haver de fer, la gent que estàvem organitzant, mans

i mànigues i equilibris, per poder dur a terme una consulta democràtica com la
que vostè avui reivindica.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Nolla, Tenorio, Llonch, Granero i Marcos, una (1) abstenció de la sra. Sánchez,
i quatre vots (4) en contra, els dels senyors/res Domínguez, Coronado,
Ensenyat i Vidal Guiamet, s’aprova el punt però no s’assoleix la majoria
absoluta que estableix la disposició transitòria segona dels estatuts d’adhesió
de l’AMI, amb l’advertiment realitzat per la secretaria accidental.
Explicacions de vot
Sr. Granero.- Els estatuts de l’AMI demanen que les decisions es prenguin per
majoria absoluta, aquesta majoria absoluta és el dret que tenen ells perquè un
municipi tingui veu dintre de l’associació, tingui vot, perdó, es reserven el dret
de que un municipi pugui tenir vot dintre de l’associació. Però el municipi com a
entitat sobirana pot decidir si s’adhereix o no s’adhereix, en aquest cas per
majoria simple. Com aquest cas s’han donat molts a l’anterior legislatura, i es
continuaran donant, possiblement la setmana que ve amb l’ajuntament de
Barcelona. Llavors és perfectament legítim que la moció s’aprovi per part de
l’ajuntament encara que el receptor, en aquest cas l’AMI, pugui limitar els drets,
en aquest cas a la participació. Seriem un municipi amb dret a veu, avui per
avui no tindríem dret a vot, i seriem la figura de municipi adherit o col·laborador.
Sr. Domínguez.- El que no entenc, perquè no els he llegit, els vaig llegir al seu
dia, la moció parlava d’aprovar els estatuts i aquí està el dubte. Si els estatuts
demanen majoria absoluta, entenc que la moció no hauria d’estar aprovada.
Però si s’aprova per majoria simple. L’adhesió implica un cost econòmic que
s’ha de pagar a l’associació, ja no es pagarà aquest cost econòmic al no
aprovar els estatuts? Bàsicament la inclusió a l’associació implicava el
pagament d’una quota i l’ajuntament no rebia cap contraprestació. Aquí
simplement pagues una quota, que està establerta en els seus estatuts, per
tant si no s’aproven, no es paga la quota?
Sr. Granero.- L’ajuntament com a consistori de ple dret pagaria exactament pel
número d’habitants de 343€/anual, concretament 7cèntims per habitant i any
dels Pallaresos. Si fem comparació podem dir, que la multa que la UE ha posat
a Espanya per la manipulació del dèficit de la Comunitat Valenciana a cada
habitant dels Pallaresos li costarà pagar 40 cèntims, sis vegades més. Si
comparem amb la indemnització CASTOR, a cada un de nosaltres ens tocaria
pagar 28.86€ que anirien al sr. Florentino Pérez i companyia, i si comparem al
que se li ha donat als bancs per salvar-los, ens tocaria cada veí 919€. Em
sembla que entre 7 cèntims i les altres quantitats és podria pagar. De totes
maneres, al no ser un consistori de ple dret, solament observador, aquesta
quota no es pagaria. Si canvien els estatuts, i s’accepta la majoria simple,
llavors es pagaria, i ens tocaria 7 cèntims per habitant i any.

Sr. Vidal Guiamet.- Puntualización al regidor d’ERC respecto a la no
recuperación de los bancos, el Banco Santander, el BBVA no se han
recuperado. Se han recuperado las cajas de ahorro que en sus gobiernos
habían políticos, sindicalistas y empresarios. Los bancos no se han recuperado
porque no habían políticos.
Explicación de mi voto, señor alcalde y señores regidores, España se
constituye en un estado social y democrático de derecho que propugna los
valores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo democrático. La soberanía
nacional reside en el pueblo español del que emanan todos los poderes del
estado. Aquí me podría quedar para justificar el no a la moción presentada. Es
el primer artículo de la Constitución, sólo abrir la tapa está el artículo 1. Pero
esta moción y la documentación que la acompaña derrama hacia España,
hacia los catalanes y el resto de españoles odio, enemistad y exclusión. Se
parece al viejo oeste donde cada cacique local, provincial decide qué ley es de
su agrado y qué ley no. Sres. Regidores lo que acabo de leer es el artículo
primero de la Constitución Española. Esto es lo que ustedes juraron o
prometieron el 13 de junio, lealtad a la Constitución y lealtad a la ley. Ustedes
proponen con esta moción pasar por encima de la legalidad democrática, del
consenso y de la concordia constitucional de 1978, por encima del estado de
derecho y del Estatuto de Autonomia de Cataluña. Cataluña es más que una
autonomía, es una región de España, y somos los ciudadanos españoles los
que tenemos derechos, no los territorios los que tienen derechos. Cataluña
nunca ha sido una nación, nunca ha sido un reino. Joan Maragall, poeta
catalán y padre de la poesía moderna catalana decía: Españoles y tanto que lo
somos, más que los castellanos. Josep Pla, escritor catalán, decía: El catalán
es una persona que ha sido toda su vida español, y ahora le han dicho que
tiene que ser otra cosa. Josep Tarradellas, político de ERC y presidente de la
Generalitat decía: no creo lo que llaman países catalanes, eso no existe, hay
muchas regiones en España, yo nunca quise constituir un gobierno en el exilio
durante los años que residí en Francia porque no quería hacer fuera política
contra mi patria España. Lo dijo un dirigente que llegó a ser presidente de la
Generalitat i político de ERC. Hace unos meses CIU se expresaba: mejor que
Madrid controle la Caixa que ERC, CIU lo decía de ERC cuando no eran
amigos. No voy a extenderme más pero si ustedes hoy están aquí no es por la
gracia divina, estamos por la CE, cuando no estaba la CE, aquí no estaríamos
todos los que estamos.
Deseo hacer unas puntualizaciones:
1. La UE sólo admite países democráticos y en libertad, por tanto si ustedes
cuestionan que España no es una democracia, y además ustedes pertenecen a
una colonia oprimida, como dicen los estatutos, no estaríamos en la UE. Es
incompatible estar en la UE sin ser un país democrático.

2. El derecho de autodeterminación sólo está reconocido para las colonias y los
pueblos oprimidos de la libertad. La legislación internacional no permite que
una parte de la población democrática se pueda romper en base al derecho de
autodeterminación. Cataluña no es el Sahara. España es una nación
democrática, es un estado de derecho y es la nación más vieja del mundo, y
por eso estamos hoy hablando de esta forma. Aquí en Cataluña hay empresas
del IBEX 35, en la Diagonal de Barcelona, es raro que en una colonia hayan
empresas del IBEX 35. I algunos de los promotores o entusiastas de la
independencia son asesores o consejeros de estas empresas. Qué colonia
más rara es Cataluña! Oprimidos? Cuando los antes dirigentes de la colonia
llevan décadas sin bajarse del coche oficial del Estado cobrando del Estado,
desplazándose en helicóptero y abriendo embajadas? Cuando el presidente
Ernest Benach, de ERC, tuneaba su coche oficial por valor de 20.000€, eso es
mucha opresión. Cuando un vicepresidente de la Generalitat, Carod Rovira,
nombra a su hermano embajador en París, eso es mucha opresión!. Esta
moción no es seria, es un delirio, un disparate y un despropósito. Ustedes se
van a cargar la democracia, están fracturando, enfrentando a personas de la
familia. Ustedes han dividido. Porque sólo se puede estar en dos sitios, o
dentro de la legalidad vigente, o fuera de la ley. Democracia es el respeto a las
leyes, y quien no cumple con las leyes y la legitimidad, tiene otro nombre, no de
democrático.
3. Esta moción no es del ámbito competencial del ayuntamiento, no es
competencia municipal su contenido ni sus acuerdos, no existe un punto de
conexión entre la AMI con el ámbito competencial atribuido a la entidad local.
No hay conexiones entre el mundo local y la AMI.
4. La CE de 1978 fue aprobada por el 97,78% de los españoles, en Cataluña
la votó a favor el 90,46€ y votó no el 4,61€. En Cataluña se votó a favor más
que en Madrid. El exhonorable Jordi Pujol que ahora pide la independencia
como diputado en las cortes españolas, votó a favor de la CE y propugnó el sí
aquí entre sus paisanos. Entre los padres de la CE se encontraba el sr. Jordi
Solé Tura, del Partido Comunista España y el sr. Miquel Roca por parte de la
minoría catalana.
Sr. Nolla.- Jaime el Sr. Rodrigo Rato estuvo siendo consejero delegado del
Banco Santander durante los últimos tiempos, hasta que lo echaron, por que
todos sabemos cómo acabó.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a
les deu hores trenta minuts, de la qual com a Secretària acctal., estenc aquesta
acta.

