ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Número 12/2015
Data: 24 de setembre de 2015
Horari: 20 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Josep Maria Nolla Cabellos
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Miquel Antoni Granero Zapata
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet
Celia Maria Villa Sánchez, secretària accidental
ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal,
duta a terme el dia 30 de juliol de 2015
2.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple
municipal, duta a terme el dia 24 d’agost de 2015
3.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple
municipal, duta a terme el dia 1 de setembre de 2015
4.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple
municipal, duta a terme el dia 2 de setembre de 2015
5.- Aprovació del conveni entre l’ajuntament dels Pallaresos i Empresa Municipal Mixta
D’aigües de Tarragona SA, per a la col.laboració amb les festes majors dels Pallaresos
per l’any 2015
6.- Moció que presenta el grup municipal d’UNIM-PSC-CP per la revisió d’ofici de la
recepció del PP-4 (vot nominal)

7.- Moció que presenta el grup municipal UNIM-PSC-CP “Som un municipi d’acollida i
solidari, en una societat d’acollida i solidària”
8.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
9.- Precs i Preguntes.

Celia Maria Villa Sánchez
Secretària accidental
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 30 DE JULIOL DE
2015
(El Senyor Alcalde obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència del
quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió)
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
No havent-hi esmenes al redactat, es posa a votació aprovant-se per unanimitat l’acta
2.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 24 D’AGOST
DE 2015
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
No havent-hi esmenes al redactat, es posa a votació aprovant-se per unanimitat l’acta
3.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 1 DE
SETEMBRE DE 2015
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
Per part de la secretària es comunica al plenari que a la comissió d’assumptes del ple
celebrada el dia 22 de setembre de 2015, es detectà una errada en aquest acta. El sr.
Francesc Xavier Marcos Tuebols no va assistir a aquesta sessió del ple, i figura a la
llista d’assistents. Es deixa constància de l’error i se reflexarà a l’acta.
No havent-hi més esmenes al redactat, es possa a votació aprovant-se per unanimitat
l’acta

4.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 2 DE
SETEMBRE DE 2015
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta per haver-se distribuït amb la
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
No havent-hi esmenes al redactat, es posa a votació aprovant-se per unanimitat l’acta
5.- APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I
EMPRESA MUNICIPAL MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA SA, PER A LA
COL·LABORACIÓ AMB LES FESTES MAJORS DELS PALLARESOS PER L’ANY
2015
Atès que el Consell d’Administració de l’empresa EMATSA va aprovar en data 18
d’agost la concessió d’una atribució dinerària gratuïta sense contraprestació directa
per import de 14.600€ per a la col·laboració amb el finançament de els festes i el
foment de la cultura del municipi dels Pallaresos per a l’any 2015.
Atès que aquesta atribució dinerària ha de ser atorgada mitjançant el procediment de
concessió directa a través d’un conveni de col·laboració entre EMATSA i l’ajuntament
dels Pallaresos
Atès que l’ajuntament dels Pallaresos és una entitat que, a tenor de la Llei 49/2002, de
règim fiscal de les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals del
mecenatge, pot rebre donatius, i celebrar convenis de col·laboració als quals els pot
ser d’aplicació l’establert als articles 25 a 27 de l’esmentat text.
Atès l’article 25 de la llei 49/2002 que preveu la fórmula de convenis de col·laboració
per activitats d’interès general que poden ser concertats per entitats com les
anteriorment esmentades.
I que l’Ajuntament dels Pallaresos considera positiu pel municipi dels Pallaresos
subscriure convenis d’aquests tipus que tenen com a finalitat la participació privada en
la realització d’activitats d’interès general.
Per tot això, es proposa al ple de l’ajuntament l’aprovació dels següents
ACORDS
Primer. Aprovar el conveni entre l’ajuntament dels Pallaresos i l’empresa EMATSA per
establir una col·laboració en les activitats culturals i festa major que durant l’any 2015
organitzi i promogui l’Ajuntament dels Pallaresos, amb una aportació econòmica global
de 14.600€
Segon: Aprovar els compromisos i obligacions que se’n deriven de la signatura del
present conveni, recollits a l’apartat segon dels pactes.

Tercer. Donar trasllat a l’empresa EMATSA de l’acord, així com donar publicitat a
l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i web municipal.
Quart.- Facultar a l’alcalde Josep Maria Nolla Cabellos, per la signatura de l’esmentat
conveni
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
6.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’UNIM-PSC-CP PER LA
REVISIÓ D’OFICI DE LA RECEPCIÓ DEL PP-4
En data 5 d’agost de 2015, el grup municipal d’UNIM-PSC-CP presentà davant del
registre d’entrada de l’ajuntament la sol·licitud de ple extraordinari per l’aprovació de la
moció per la revisió d’ofici de la recepció del PP-4
En sessió extraordinària del ple de l’ajuntament celebrada el passat 24 d’agost de
2015, i abans de la votació de l’acord, el Grup Muncipal d’UNIM-PSC-CP, va sol·licitar
a l’alcaldia que l’acord s’adoptés per vot nominal.
D’acord amb l’article 102.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, el vot nominal necessita la sol.licitut d’un grup municipal
aprovada pel Ple amb una majoria simple en votació ordinària.
Efectuada la votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor dels srs. Domínguez,
Sans, Enseñat i Coronado, un (1) vot en contra de la sra. Sánchez i sis (6) abstencions
dels Srs. Nolla, Tenorio, Marcos, Llonch, Granero i Vidal, l’acord es va considerar com
a no adoptat i es va procedir a la votació de la moció mitjançant el sistema de vot
ordinari.
Realitzades les consultes als serveis jurídics del SAM de la Diputació de Tarragona, i
partint del resultat obtingut com que els vots a favor van ser més que els vots en
contra, s'ha d'entendre que la proposta va ser finalment aprovada i, per tant, s'hauria
d'haver aplicar el sistema de votació nominal per a la votació de l'assumpte.
Aquest fet comporta que l’assumpte s’incorpori a l’ordre del dia novament l’aprovació
de la moció, i es realitzi la votació nominal, tal i com el grup UNIM – PSC – CP va
demanar i es va aprovar.
Es procedeix al vot nominal
Maria Jesús Coronado Fuentes - SI
Jaume Domínguez Ruiz - SI
Jaume Enseñat Fernández - SI
Miquel Antoni Granero Zapata - NO
Maite Llonch Simó - NO
Francesc Xavier Marcos Tuebols - NO
Inmaculada Sánchez Fernández - NO
Jordi Sans Ferrer - SI

Antonio Tenorio Recuero - NO
Jaime J. Vidal Guiamet - SI
Josep Maria Nolla Cabellos - NO
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Coronado, Ensenyat i Vidal Guiamet; i sis (6) en contra Nolla,
Tenorio, Llonch, Granero, Marcos i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament no aprova la
moció presentada.
Explicacions de vot
Sra. Sánchez.- Sense voler entrar en cap debat ni confrontació, si que vull dir que el
ple del passat 24 d’agost va ser la primera vegada que en aquest ajuntament es va
realitzar la petició de vot nominal correctament. Tal i com diu l’article 102 del ROF
7.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL UNIM-PSC-CP “SOM UN
MUNICIPI D’ ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D’ ACOLLIDA I
SOLIDÀRIA”
Per part de la secretària accidental es pregunta si algun grup municipal vol unir-se a la
moció. Cap grup municipal s’uneix a la moció, i prossegueix el punt donant lectura del
mateix el sr. Jordi Sans Ferrer, regidor del grup municipal UNIM-PSC-CP:
Davant l’actual arribada a Europa de milers de persones que fugen per salvar les
seves vides de la guerra en els seus països i la persecució política dels seus governs,
no podem restar impassibles. Cal que actuem.
Cal d’entrada deixar ben clar que no es tracta d’un fenomen d’immigració, sinó d’un fet
i situació excepcional, on refugiats i refugiades, de persones de totes edats, intenten
escapar del desastre de la guerra i la fam en els seus països d’origen. Aquests darrers
dies, l’allau de persones que arriben a les fronteres d’Europa per cercar asil i refugi,
han convertit aquesta crisi en un drama humanitari. És ridícul i lamentable que Europa
sigui incapaç de gestionar l’arribada de 300.000 refugiats, quan a l’Orient Mitjà i el
Nord d’Àfrica han acollit a 7,2 milions de refugiats.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara
més la situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves
vides i buscar una nova oportunitat en un país d’Europa.
En aquest sentit, la resposta de la Unió Europea i dels seus estats membres a la crisi
dels refugiats no només és reprovable des del punt de vista moral i ètic sinó que també
xoca amb tot un seguit d’obligacions jurídiques internacionals, a les quals ens hem
adherit. En una pregunta-interpel·lació a la Comissió, l’eurodiputat català socialista ha
demanat a l’Executiu comunitari que “actuï de forma immediata i contundent per
assegurar que estats membres com Espanya compleixin els compromisos contrets en
matèria d’asil en tractats com la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni
Europeu de drets Humans o la Convenció de Ginebra”.

En particular, l’actitud del Govern espanyol amb el seu regateig de xifres d’acceptació
de quotes de refugiats, ha estat vergonyós. La suposada saturació de la capacitat
d’Espanya per absorbir refugiats, no té cap fonament, i és un comportament partidista i
que mostra la seva insensibilitat cap a la situació d’auxili cap aquestes persones.
Estem fermament en contra d’aquesta actuació del Govern central, així com també ho
han expressat els nostres ciutadans i ciutadanes, i les entitats i ONG’s demostrant un
sentiment de solidaritat i endegant iniciatives per poder acollir famílies refugiades.
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques.
Els municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans,
treballant conjuntament administració i organitzacions de la societat civil.
Com a municipi d’acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la
pau, comptem amb una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra
les desigualtats i que de sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que pateixen
situacions difícils.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament dels Pallaresos presenta la
seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ:












Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les
seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus
països d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen per
part de màfies organitzades.
Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per
donar resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen
aquesta tragèdia i buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir
situacions d’incompetència i negligència en la gestió de fluxos massius de
persones en casos d’emergències humanitàries.
Instar al Govern de l’Estat a donar asil i refugi a aquelles persones susceptibles
d’obtenir protecció internacional, o, com a mínim totes aquelles que ho sol·liciti
la Comissió Europea, tant per decència cap als refugiats que arriben a les
costes europees fugin de la fam i la guerra, com per solidaritat amb la resta de
països de la UE.
Instar al Govern de l’Estat que aprovi el més aviat possible el Reglament de la
Llei 12/2009, de 30 d’octubre, reguladora del dret d’asil i la protecció
subsidiària.
Instar al Govern de l’Estat a dissenyar amb urgència un Pla d’acollida
Humanitària a refugiats. Aquest pla ha de tenir disposades places d’acollida
dignes, possibilitats d’escolarització per als menors, atenció sanitària i social,
en col·laboració amb les CCAA i la FEMP.
Instar al Govern de la Generalitat a donar resposta a la demostració de
solidaritat que la ciutadania de Catalunya i les seves entitats civils estan tenint













en aquesta crisi, i en aquest sentit, sigui la CCAA, que sol·liciti la màxima quota
de refugiats.
Instar al Govern de la Generalitat a preparar tots els Departaments implicats en
la gestió d’aquesta acollida, i oferir tots els recursos i serveis socials necessaris
amb coordinació amb els municipis d’acollida.
Instar al Govern de la Generalitat a desenvolupar uns campanya de
sensibilització a la ciutadania sobre la necessitat de comptar amb una política
d’asil com a part essencial de la democràcia, el respecte a la dignitat humana i
als drets i als drets humans, i que així mateix procuri prevenir l’aparició actituds
racistes o xenòfobes.
Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències
en aquesta matèria per buscar solucions conjuntes i oferir uns solució al drama
humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades.
Ens sumem a la xarxa de municipis-refugi preparant dispositius d’acollida i
convida a la ciutadania a implicar-se i col·laborar en la mesura de les seves
possibilitats en l’atenció i ajuda als refugiats.
La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per
realitzar un treball estable i permanent que posi en marxa les diferents mesures
per a la millor atenció i suport als refugiats.
Traslladar aquest acord del ple municipal als Govern de l’Estat i de la
Generalitat, així com totes les entitats socials del municipi, i especial, aquelles
que desenvolupen tasques d’acollida de persones.

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicacions de vot
Sr. Vidal Guiamet.- Se ha aprobado la moción por unanimidad, como no podía ser de
otra manera, ya que entiendo que los aquí presentes estamos a favor de ayudar y
colaborar con todas estas personas que huyen de las guerras y de la violencia, o son
perseguidos en sus países o zonas donde viven y que son perseguidos por sus ideas
políticas, religiosas, …Una vez dicho esto quiero hacer unas puntualizaciones, ya que
el argumentario e introducción es puramente partidista y tiene una finalidad
electoralista. Parece ser que el PSC de Els Pallaresos se ha convertido de
repente en Nuestra Señora de la Merced. La moción que presenta es puro
electoralismo, partidismo y aprovecharse de un drama humano. Todos los que
estamos aquí deseamos y queremos ayudar a las personas y a las familias que sufren
las consecuencias de las guerras y actos violentos. Todas y todos. Para ayudar, para
colaborar y para cooperar no hay que hacer propaganda partidista y sectaria contra el
Gobierno de la Nación y los Gobiernos Autonómicos y Locales. Ustedes dicen que hay
que actuar rápidamente y urgentemente, esto no se puede hacer y además no es lo
recomendable. Hay que planificar y hay que trazar un plan de ayuda y acogida.

No se puede ir por libre. No puede cada país hacer lo que quiera. La planificación es
responsabilidad de la COMISIÓN EUROPEA y todos los Estados están sometidos a
sus directrices, no se puede ir por libre. Ayer oí por la radio que había un alcalde de un
pueblo que disponía de un pabellón deportivo para acogida de refugiados. Con muy
buena voluntad lo ofrecía; pero no es la solución.
Se tiene que acoger a miles de personas, se tiene que buscar los lugares que cumplan
unas condiciones correctas, se tiene que planificar el trabajo de los voluntarios y
trabajadores de las diferentes administraciones, hay que alimentarlos, has que darles
asistencia sanitaria, educación y después de los seis meses de acogida hay que
planificar una vida digna.
Al PSC de Els Pallaresos se le puede recordar el refrán : “Dime de qué presumes y te
diré de qué careces “. Mire Sres. del PSC de Els Pallaresos, el Portavoz del PSOE en
el Congreso de los Diputados, solicitó al Jefe del Gobierno Sr. Mariano Rajoy, que
España diera refugio a alrededor de 4.000 desplazados, para responder a la crisis
humanitaria de refugiados. Y la Comisión Europea ha decidió que el número de
personas sean 17.680 refugiados de Siria y otros países en conflicto. En el año 2011,
gobernando el Sr. José Luis Rodríguez Zapatero ( PSOE ) su Vicepresidente Primero
y Ministro del Interior Sr. Alfredo Pérez Rubalcaba se manifestaba de la siguiente
manera sobre la acogida de entre 75 y 100 refugiados libios y subsaharianos que se
encontraban en Malta : “ España ha manifestado públicamente su voluntad de apoyar
dentro de su capacidad limitada “. Cuando gobierna el PSOE-PSC la capacidad de
España es limitada. Sres. del PSC no se puede utilizar la crisis de los refugiados para
fines electoralistas y partidistas, porque se les ve el plumero.
Para acabar, recordar al Grupo Municipal del PSC de Els Pallaresos que el PSOE
colocó en Melilla las cuchillas para impedir la entrada a España. El 14 de octubre de
2005 el gobierno del PSOE ordenó colocar cuchillas o concertinas en Melilla.
Y así una larga lista de casos que son ejemplos de la falsa moral del PSOE-PSC en
utilizar el sufrimiento y dolor de estas personas y familias que huyen de la guerra y de
la violencia. Por eso, Sres. del Gupo Municipal del PSC de Els Pallaresos: “ Dime de
qué presumes y te diré de qué careces “.
Sra. Sánchez.- L’equip de govern vota a favor d’aquesta moció per raons
humanitàries. Son molts els que fugen dels conflictes bèl·lics. Escapen de l’horror de la
guerra, esperant una nova vida entre nosaltres. Com fa setanta anys van fer milions
d’europeus, finalitzada la Segona Guerra Mundial. Com ho havien fet els nostres avis i
besavis sis anys abans, fugint del terror feixista acabada la Guerra Civil. Durant aquell
episodi de trista memòria, foren molts els països que van obrir els braços a milers de
compatriotes refugiats. En justa correspondència, ens pertoca ser avui país d’acollida.
Però no només perquè tenim memòria històrica, que també, sinó com un acte de
responsabilitat global i de solidaritat internacional. Un acte d’humanitat.
Lamentem la manca de compromís per part dels estats membres de la UE, entre els
quals es troba l’Estat Espanyol.

Nosaltres aprovem aquesta moció però cal ser conscient de les nostres limitacions
com a municipi petit que som.
Per aquest motiu, tots els grups de l’equip de govern hem decidit fer una petita
aportació a ACNUR. Aquesta aportació anirà en funció del resultat de les passades
eleccions municipals, ingressant 1 euro per cada vot obtingut per cada grup. I invitem a
la resta de grups a fer el mateix, sabem que és una aportació petita, gairebé simbòlica.
També volem oferir-li la possibilitat al grup municipal d’UNIM-PSC ja que la iniciativa
de presentar aquesta moció es seva, a desenvolupar la taula de suport als refugiats,
comptant per descomptat amb el nostre suport incondicional.

8.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:
Mes AGOST de 2015:
Xifra Inicial: 4586
Altes: 35
Baixes: 17
Total Habitants: 4.604 habitants
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:
Els decrets que passen sessió van del número 335/15 de 23 de juliol de 2015 al
403/15 de 25 d’agost de 2015
Decrets amb nota de reparació que formula la secretària accidental son: 362/15 de 24
d’agost de 2015, i 396/15, de data 15 de juliol de 2015
9.- PRECS I PREGUNTES.
Sr. Dominguez: El passat 1 d’abril va arrencar el procés per a l’alliberació del compte
general de les corporacions locals, que, un cop aprovada, s’ha d’enviar a la
Sindicatura de Comptes en compliment de la normativa vigent, un cop aprovada la
liquidació del pressupost de l’exercici 2014, tràmit amb el qual s’inicia el procés
d’elaboració del compte general, integrada pels comptes i estats regulats en la
instrucció de comptabilitat per a l’administració local (ICAL)
Un cop aprovada la liquidació del pressupost, correspon a la intervenció formar el
compte general, i sotmetre-la a informe de la comissió especial de comptes de la
corporació. Posteriorment, el ple de la corporació ha d’aprovar el compte general.

En compliment de la Llei 18/2010, de la Sindicatura de Comptes, les corporacions
locals han d’enviar Compte general de 2014 degudament aprovada i amb tota la
informació requerida abans del 15 d’octubre del corrent.
A dia d’avui, encara no hem rebut cap convocatòria de la comissió especial de
comptes, fet que ens fa pensar que no es podrà complir amb els plaços per remetre la
informació dintre dels terminis establerts. Per això voldríem saber si tenen previst
aquest fet, i si ens poden informar a tal efecte.
Sr. Nolla.- La convocatòria és imminent, i és cert que no s’ha pogut complir amb el
termini previst pels motius que ja pot imaginar i que coneix com ex-alcalde d’aquest
municipi i que és l’estacionalitat de vacances del personal, de la secretaria intervenció,
del suport de la Diputació i dels tècnics del SAM. Una sèrie de dificultats operatives de
l’ajuntament, organitzatives causades per la nostra recent incorporació a l’equip de
govern, i no ha sigut possible fer-ho abans. Però ja li dic, és imminent la convocatòria.
Sr. Dominguez: Durant el mes de juliol vam veure com una constructora del poble va
arranjar les lletres del Centre Jujol malmeses alhora que va pintar la façana del mateix.
Em vist que dos mesos desprès no hi ha cap factura dels treballs realitzats i volíem
saber a què es deu aquest fet.

Sr. Nolla.- Ni que li sembli estrany, desconec aquesta informació i li contestaré al
proper ple
Sr. Dominguez: Vam veure ara farà unes setmanes com sortien del magatzem tot un
seguit de material com taules i cadires. Ens podien ampliar una mica sobre aquest fet?
Quin material ha sortit? Quin destí ha tingut?
Sr. Nolla.- Durant aquests dies hem fet molta neteja baix, perquè durant aquests ultims
anys allò deixava bastant que desitjar, hem posat bastant d’ordre i hem fet bastantes
actuacions. Li he d’explicar totes?
Sr. Domínguez.- Si
Sr. Nolla.- Li faré una relació i li explicaré al proper ple, els diferents destins dels
diferents materials
Sr. Domínguez.- La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern estableix l’obligació de publicitat de tots els contractes
celebrats per les administracions i ens als que fa referència l’article 2. Ens trobem amb
la particularitat que d’acord amb la normativa de contractes (TRLCSP), els contractes
menors no estaven subjectes a publicitat, però a partir del 10 de desembre de 2014, si
que estaran subjectes per la normativa de transparència.
L’obligació de publicitat dels contractes menors podrà complir-se trimestralment
d’acord amb l’article 8 de la Llei 19/2013 i es donarà compliment a l’obligació a través
de la Plataforma contractació del sector públic. Per això, entre d’altres vam canviar el

web corporatiu, incorporant un aspecte fonamental per dotar de més transparència el
nostre ajuntament. Però veiem amb sorpresa que aquell treball està parat i a dia d’avui
no s’està penjant cap contracte. Ens poden dir quelcom al respecte?
I ja posats amb la transparència, tampoc hem vista al web que s’hagi publicitat el
període mig de pagament del segon trimestre del 2015
Sr. Nolla.- L’acumulació de tasques que estem tenint especialment per la demanda
d’informació de determinats grups municipals fa que el departament d’administració
estigui bastant col·lapsat. No pateixi, li farem una relació dels contractes que estan
pendents de publicitar, que son els que sol·licita i llestos.
Sr. Domínguez.- Jo no dic que vulgui sapiguer aixó, jo dic que la llei de transparència
diu que l’ajuntament té l’obligació de penjar tots els contractes menors a la web, i no es
fa. No els vull per mi, si els volgués, entraria dintre de tota aquesta documentació que
els grups municipals podem requerir. Jo dic el que diu la llei, i la llei diu que s’ha de
donar publicitat dels contractes menors, així com de les licitacions de més import.
Sr. Nolla.- De contractes menors, no em consta que hem fet cap, en aquesta
legislatura. Per la qual cosa, tampoc....
Sr. Domínguez.- Qualsevol cosa que l’ajuntament contracti és un contracte menor.
L’obra de la pista per fer la rampa és un contracte menor, per exemple. Un contracte
de subministra és un contracte menor....no em crec que en tres mesos no hi hagi cap
contracte menor.
Sr. Nolla.- Sr. Domínguez, ara ho he comentat amb la secretària, farem una revisió de
la llei i no pateixi que ens adaptarem i prendrem les mesures, estem en això. També li
vull fer constar, emparant-nos en la llei, que no és massa normal el que ens està
succeint en aquest inici de legislatura. Ens estan arribant factures de pressupostos de
desembre amb data de juliol. Al proper ple li concretaré quines son...parcs i jardins,
publicitat, i que tampoc han estat publicitades en web. Si com vostè diu, això va entrar
en vigor al desembre 2014, des de desembre 2014 a l’actualitat m’agradaria veure
quins contractes menors tenia vostè penjats a la web.
Sr. Domínguez.- La web que teníem anterior impossibilitava fer moltíssimes coses,
solament teníem problemes, i per això vam crear la web nova, més actualitzada amb
un software per poder fer el perfil de contractant, que no és d’aquest any sinó de fa
varios anys, i tot el tema de la seu electrònica. I això es va posar en marxa en el nostre
mandat, no és una qüestió de dir ja ho arreglarem.
Sr. Nolla.- I els contractes menors els va penjar de desembre a juny?
Sr. Domínguez.- Potser vostè no estava però estava ben informat, la web va ser
operativa a l’abril o maig. La seu electrònica amb la web antiga no era operativa, i això
és un fet que és constatable.

Sr. Vidal.- No voy a hacer ninguna pregunta porqué como están colapsados, lo
dejaremos para dentro de dos meses que estaremos menos colapsados, salvo que
estemos preparando las navidades, lo dejamos para más adelante, no hago ninguna
pregunta.
Sr. Nolla.- Sr. Vidal, si asistiera a todas las comisiones informativas igual su volumen
de trabajo aumentaría, pero como no asiste
Sr. Vidal.- No asisto porque no tengo obligación de asistir a ninguna obligación que
usted haga a su gusto, nosotros no estábamos de acuerdo con la forma de
funcionamiento de esa comisión y no asisto. Usted no va a organizar la vida de los
regidores del ayuntamiento, usted organizará la vida del equipo de gobierno, del
ayuntamiento o de los trabajadores del ayuntamiento, pero no de los demás.
Yo comprendo que su horario es corto, bien remunerado, está colapsado, y les doy
otros cien días de confianza. Yo trabajo y tanto que trabajo
Sr. Nolla.- Gracias por su confianza.
Sra. Sánchez.- Sr. Vidal, nosaltres tampoc estàvem d’acord amb les comissions que
es realitzaven ni de la forma que es realitzaven, però crec que com regidors tenim un
deure. Si es convoquen comissions, t’agradin o no t’agradin, s’hauria de venir.
Sr. Vidal.- No, esas comisiones el alcalde las organiza, las planifica y no son de
obligada asistencia. Éticamente no, ya que éticamente había quien daba el 51% de su
salario en donaciones, así que usted no es la apropiada para hablar de moral ni de
ética. No se meta.
Sra. Sánchez.- Usted debería explicar de los doce años que lleva de regidor en este
ayuntamiento, qué ha hecho, porque yo lo desconozco
Sr. Vidal.- Yo he dado dos sueldos de mi salario cada año para alimentos y juguetes
de los niños de la Cruz Roja. Usted no ha dado el 51%.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a les vint
hores trenta-cinc minuts, de la qual com a Secretària acctal., estenc aquesta acta.

