SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA PER APROVAR L’ACTA DE LA DARRERA
SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.
Data: 10 de juny de 2015
Horari: 20 hores
Lloc: sala de sessions de la casa consistorial
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes.
Claudi Domènech Bonachi
Ana Maria Ramos Castro
Antonio Tenorio Recuero
Inmaculada Sánchez Fernández
Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Francisco Javier Marcos Tuebols
Joan Pere Vidal Àlvarez.
Secretària accidental
Celia Maria Villa Sánchez
Excusa la seva absència la senyora Maria Assumpció Asensio Català, regidora
del Grup Municipal de Convergència i Unió
Ordre del dia:
Aprovació de les actes de les sessions anteriors: extraordinària de data 25 d’abril
de 2015, ordinària de data 30 d’abril de 2015, extraordinària de data 8 de maig de
2015, i extraordinària de data 22 de maig de 2015
Desenvolupament de la sessió i acords:
L’alcalde en funcions obre la sessió i sotmet a votació l’esborrany de les actes de
les sessions anteriors: extraordinària de data 25 d’abril de 2015, ordinària de data
30 d’abril de 2015, extraordinària de data 8 de maig de 2015, i extraordinària de
data 22 de maig de 2015
Esborranys que ha estat lliurat als senyors regidors amb anterioritat a la
convocatòria de la sessió.
Les actes s’aproven per unanimitat dels deu membres assistents a l’acte.
Tot seguit, els senyors Marcos, Domènech i Domínguez dirigeixen unes paraules
d’acomiadament, que no quedaran reproduïdes literalment per problemes de
sonorització amb la gravació.

Únicament es reprodueixen literalment aquelles intervencions que posteriorment
al ple s’han tramès per escrit a la secretària intervenció.
Sr. Marcos- Bona tarda a tothom
Els Grups Municipals de l’oposició d’aquest Ajuntament ens volem acomiadar
d’aquesta legislatura 2011-2015.
A l’hora de treballar ha estat una legislatura complicada i difícil, tant per la
situació econòmica del municipi i del país; com per la multituds d’obligacions,
feines i tasques ha realitzar; i com la multitud d’impediments que se’ns ha ficat
per tal de poder realitzar la nostra feina i les nostres obligacions. Però sobretot
els grups de l’oposició la recordarem per les faltes de respecte i les amenaces
cap a les nostres persones i famílies.
Tot i això els grups representats en l’oposició CIU - ICV – IP i Els Vers
Europeus, creiem en la rotació en els càrrecs públics, es bo que hi hagi rotació
en els càrrecs electes i que unes altres persones tinguin l’honor de representar
al nostre poble i dedicar-se als veïns, al poble i al Consistori.
Les nostres companyes d’oposició Ana Maria Ramos Castro, Assun Asensio
Català i el nostre company Joan Pere Vidal Alvarez, s’acomiaden avui del
Consistori, però de ben segur que el seu compromís polític i la voluntat de
transformar el nostre poble i fer-lo cada vegada mes just i més igualitari els
portarà a treballar des d’altres institucions o entitats en els que participa el
nostre Municipi. No es desvincularan de la política, ni del nostre poble, ni del
nostre Consistori totalment, segur que continuaran actius i compromesos en
altres àmbits, participant en el mon polític i municipal.
Tots ells deixen el Consistori compromesos amb els Pallaresos, han treballat i
ho han fet de la millor manera possible, han dedicat tot el seu temps i esforços
a que tot fos just, unes vegades ho han aconseguit i unes altres no han pogut o
no els han deixat. Han estat 4 anys apassionants que de ben
segur s’enduran anècdotes bones i dolentes però sobre tot, marxen contents
per la feina feta, perquè han dedicat tots els seus esforços per a contribuir en la
millora de les condicions de vida dels nostres veïns i veïnes, sempre amb
dedicació i coherència. Segur que els nostres companys marxen amb
assignatures pendents i amb objectius que no els han deixat realitzar, però
també marxen contents perquè han tingut el privilegi d’haver servit al seu poble
amb tots els seus esforços per tal de millorar les situacions actuals.
Han estat companys oberts a tots els acords, mirant sempre en clau municipal
(i encara que des del Govern hagin volgut enganyar als veïns), han estat
companys treballadors, participatius i preocupats pels valors dels Pallaresos i

dels seus veïns, han estat companys preocupats pel clima polític i han volgut
ficar seny dins els Consistori.
Durant aquests quatre anys, els membres de l’oposició hem mirat pels
Pallaresos i pels seus veïns i veïnes, hem mirat per la defensa dels serveis
públics, la Sanitat i la construcció del CAP, l’educació i construcció de la nova
Escola o el seu trasllat a la ubicació definitiva, l’ampliació del IES, ens hem
preocupat pel medi ambient, els serveis socials (que ara son mes necessaris
que mai), en definitiva, ens hem preocupat per tot el que pot afectar o afecta als
veïns Pallaresos.
Com a polítics, vivim temps difícils, la gent no creu en aquesta democràcia
elitista i poc participativa. És imprescindible expulsar de la política als corruptes
que enganyen a la gent per enriquir-se injustament amb recursos econòmics
que paguen els veïns. La política deu revaloritzar-se sobre la base de la
complicitat entre els governants i els governats, fent mes porosa la institució,
obrin la gestió municipal a la ciutadania i demostrant la transparència i la
participació ciutadana. Hi ha que atendre a tots els sectors socials del nostre
poble, a totes les entitats ja siguin crítics o no. Els equips de govern de torn,
tenen que col·laborar amb les entitats, associacions i veïns, i ells tenen que
col·laborar amb l’equip de govern en tot el més bàsic, però sempre respectant
les regles democràtiques, així, i conjuntament amb tots els regidors
s’aconsegueix un Consistori més transparent, cohesionat i fort.
Els Pallaresos i Catalunya han de lluitar per ser un estat democràtic, la defensa
de l’autonomia local i el procés son bàsics, i hem d’evitar que els serveis
públics es fiquin en perill, es necessari unitat i lluita per aconseguir més
autonomia, més competències i mes recursos als Ajuntaments.
Els Grups Municipals de l’oposició volem agrair la tasca realitzada, el seu
tarannà i els seus valors, als regidors que avui s’acomiaden del Consistori, Ana
Maria Ramos Castro, Assun Asensio Català, Joan Pere Vidal Alvarez us volem
desitjar lo millor. Tampoc ens podem oblidar del nostre company Claudi
Domènech, qui desprès de molts anys de dedicació al nostre poble, també ens
deixa. Gracies Claudi.
També volem agrair el tracte rebut durant aquesta legislatura per alguns
companys de Consistori, creiem que mereixen el nostre respecte. Però també
volem denunciar el tracte despectiu rebut per part d’altres companys que ni tan
sols valorarem, com diu la dita qui sembra trons, recull tempestes.
Volem agrair l’ajuda prestada per tots els treballadors/res d’aquest Ajuntament,
magnífics professionals que sense ells hagués estat més difícil fer la nostra
feina, ja que ells son els que donen servei als veïns/nes i ens donen tota
la informació necessària per a que després puguem prendre les millors i les

mes adequades decisions, gràcies per les vostres aportacions i pel vostre
treball, no sempre reconegut!
També volem agrair a tots els veïns i veïnes la seva ajuda, la seva comprensió
i el seu recolzament, el seu alè ens ajuda a treballar dur perquè els Pallaresos
sigui un referent a la comarca.
I per últim felicitar i donar la benvinguda als nous companys que ara succeiran
als regidors que marxen, segur que seran persones competents i preparades
per a dur al nostre Consistori allà on els Pallaresos es mereix.
Gracies per tot!
Sr. Domènech- (no es reprodueix literal) Fa un agraïment a les persones que
han comptat amb ell, a l’administració de l’ajuntament, als treballadors que
valora, sempre s’han portat correctament.
Així mateix, agraeix a l’oposició el haver fet esment de la seva trajectòria
política a l’ajuntament.
Que durant els seus anys com a regidor ha estat una persona oberta a tothom,
que sempre ha guardat una postura solidària. Dona les gràcies a tothom i
desitja que el poble tiri endavant.
Sr. Domínguez- (no es reprodueix literal ) Fa una intervenció amb una valoració
personal i general del que ha estat la legislatura 2011-2015.
Agraeix l’assistència al ple als regidors, i fa una menció especial a la tasca
realitzada pel Sr. Domènech i la Sra. Asensio durant la seva etapa política.
Referint-se a tots els regidors, desitja que pel bé de tots hi hagi una altra
manera de fer en el proper mandat.
Finalitzades les intervencions, s’aixeca la sessió essent les vint hores i quinze
minuts, de la qual, com a secretària accidental, estenc aquesta acta.
L’Alcalde

La Secretària acctal.

