ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Número 16/2015
Data: 26 de novembre 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 24 de setembre de 2015
2.- Lectura i Aprovació de l‟esborrany de acta de la sessió extraordinària i urgent del
ple municipal, duta a terme el dia 26 d‟octubre de 2015
3.- Lectura i Aprovació de l‟esborrany de acta de la sessió extraordinària i urgent del
ple municipal, duta a terme el dia 16 de novembre de 2015
4.- Informació econòmica i d‟execució del pressupost tercer trimestre 2015
5.- Proposta d‟aprovació, si s‟escau, del Compte General 2014
6.- Aprovació inicial de l‟ordenança de camins públics i vies rurals del municipi dels
Pallaresos
7.- Aprovació nomenament d‟un representant de l‟ajuntament dels Pallaresos a la
Xarxa de Ciutats i Pobles Cap a la Sostenibilitat
8.- Aprovació del conveni marc de cooperació educativa per a totes les facultats i
ensenyaments entre la Universitat Rovira i Virgili i aquest ajuntament dels Pallaresos
9.- Moció que presenta el GM d‟UNIM – PSC en defensa de la rebaixa de l‟IVA cultural
que afecta a la creació i producció de proximitat i a l‟accés a la cultura en l‟àmbit local

10.- Moció que presenta el GM d‟UNIM – PSC amb motiu del dia internacional contra
la violència de gènere
11.- Moció que presenta el GM ERC- MES - AM en suport i adhesió a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya
12.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
13.- Precs i Preguntes.

Celia Maria Villa Sánchez
Secretària accidental
Els Pallaresos, 18 de novembre de 2015.
NOTA Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió comuniqueu a
l‟alcaldia els motius que ho justifiquin.
1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 24 DE SETEMBRE 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 I URGENT DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 26
D’OCTUBRE DE 2015
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
3.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 16 DE
NOVEMBRE DE 2015
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

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA I D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST TERCER
TRIMESTRE 2015
El pressupost durant el Tercer Trimestre de 2015 s‟ha executat:
Pressupost Inicial Despeses
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes Netes
Pagaments realitzats

2.660.860,53
189.796,01
2.850.656,54
2.118.290,51
1.953.102,55

€
€
€
€
€

Pressupost Inicial Ingressos
Modificacions
Pressupost Definitiu Ingressos
Drets reconeguts Nets
Recaptació neta

2.660.860,53
189.796,01
2.850.656,54
1.638.740,36
1.638.740,36

€
€
€
€
€

Moviment de tresoreria
Existència inicial
Cobraments
Pagaments
Formalització
Existència final

250.429,39 €
3.038.090,91 €
2.630.132,73 €
0,00 €
658.387,57 €

Estat del romanent de tresoreria
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
Cobraments pendents d‟aplicació
Obligacions pendents de pagaments
Pagaments pendents d‟aplicació
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Romanent de tresor. per a desp. Generals

544.583,72 €
773.497.68 €
200.000,00 €
436.952,05 €
6.527,95 €
687.657,30 €
297.095,37 €
0,00 €
390.561,93 €

Aquesta informació ve fonamentada en l‟estat de situació de la gestió pressupostària
d‟ingressos i despeses a data 30 de Setembre de 2015.
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagaments derivats de les
operacions de crèdit concertades, el mensual del capítol 1 de personal i d„altres
despeses d‟exigència obligatòria (llum, escombreries, seguretat social, gasoil vehicles,
telèfon, correus etc), es prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de
Cooperació i les consensuades amb BASE.
S‟adverteix de la necessitat de tenir una previsió mínima de tresoreria per tal de cobrir
aquests pagaments fixes, i que permetés el periòdic pagament de factures en el

termini legalment establert, per donar compliment al període mig de pagament que
s‟estableix en 30 dies des del reconeixement de l‟obligació, tenint aquest al mateix
temps per realitzar-se, un termini màxim de 30 dies de des l‟entrada de la factura al
registre municipal. De no ser així, hi hauria un clar augment de les obligacions
pendents, la qual cosa l‟impedirà molt probablement assolir amb normalitat el període
mig de pagament establert a la legislació vigent. S‟informa així mateix que el període
mig de pagament resultant de l‟execució del pressupost el tercer trimestre 2015 es de
20,90
Com ja ha deixat constància aquesta secretaria accidental en informes precedents, a
la tresoreria municipal existeixen 309.343,39€ que encara que estan inclosos a la
caixa de l‟ajuntament haurien de destinar-se a l‟amortització del préstec ICO subscrit
amb el BANC DE SABADELL. Es recorda que està pendent l‟aprovació de la
modificació de crèdit per tal d‟habilitar el necessari al pressupost vigent. Aquesta
decisió hauria d‟executar-se abans de final d‟any a fi de que quedi reflexada al
pressupost 2015, ja que l‟ingrès realitzat per la Generalitat de Catalunya i que estava
vinculat a la subvenció de Creació de Places Escolars de 0 a 3 anys de l‟Escola que
ajuntament es va cobrar en abril 2015 per import de 352.500€
S‟informa que el compte 560 de fiances a curt termini, amb un import de 185.357,25 €
és exigible en tot moment.
Així mateix, és necessari tenir en compte, per tant de 543.979,48 € que figura com
saldo final bancs a data 30 de setembre de 2015, únicament es podrien disposar de
49.278,84€
Tot i així i a pesar dels positius indicadors mostrats a les dades comptables aquesta
Secretaria-Intervenció considera oportú reiterar una vegada més l‟advertiment de la
falta de liquiditat existent que comporta tensions de tresoreria.
Cal ratificar la cura en el control i fiscalització prèvia de despeses domiciliades i de les
factures presentades via correu ordinari/electrònic amb anterioritat a ser registrades
d‟entrada a l‟Ajuntament. Aquesta secretaria-intervenció ha tingut coneixement
d‟actuacions no sotmeses a aquest procediment previ, i per la qual cosa vol deixar
constància que en el moment d‟arribar la factura es realitzarà l‟advertiment
corresponent. De la mateixa forma que si s‟observés un incompliment en l‟ordre de
prelació de pagaments legalment establert.
Referent a les obligacions pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i
operacions no pressupostàries), cal dir que se situen en 436.952,05€. Dels quals
165.187,96€ corresponen a factures de l‟any 2015.
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria per a Despeses
Generals, una vegada descomptats els saldos de dubtós cobrament xifrats en
297.095,37 €, sigui de 390.561,93 €, degut principalment a que els Drets Pendents de
Cobrament, tant de la present anualitat, com d‟anualitats anteriors, xifrats en
773.497,68 €, continuen sent molt superiors a les Obligacions Pendents de Pagament
ja citades.

Per altra banda, advertir que l‟execució del Pressupost de Despeses a 30 de setembre
de 2015 és del 79,80%, existeix un desequilibri, amb el Pressupost d‟Ingressos,
respecte del qual s‟han reconegut drets en un 61,59% fins a la data. D‟aquests
indicadors es denota que estem per sota dels ingressos previstos a aquestes alçades
d‟execució del pressupost, i que aquest fet és del qual es pot derivar la falta de
liquiditat abans referenciada, mancant a la data de referència ingressos com la
liquidació de pardró d‟IBI o el d‟IAE.
S‟adverteix igualment que hi ha partides incloses pressupost de despeses que no
disposen del crèdit necessari per cobrir les obligacions contractuals que aquest
ajuntament te signades actualment, així mateix d‟altres que encara que tenen crèdit,
aquest no és suficient.
Se preveu una variació en aquesta situació amb la incorporació del pressupost 2015 a
la comptabilitat general. Volent deixar constància que amb aquesta incorporació hi
haurà partides de nova creació, i d‟altres que sofriran canvis, la qual cosa tindrà una
influència comptable ja que totes les factures que han anat arribant durant l‟exercici
2015, s‟han comptabilitzat a les partides existents del pressupost prorrogat 2014.
Per tot l‟anteriorment exposat, es recomana:
a) Realitzar les modificacions de crèdit necessàries amb termini suficient per la
seva aprovació definitiva, per tal de donar cobertura a les obligacions que
encara s‟han de reconeixer fins a 31 de desembre i poden no tenir crèdit
adequat i suficient.
b) Continuar amb un estudi permanent de una periodicitat màxima mensual de
totes i cadascuna de les partides pressupostàries donada la falta de liquiditat
actual. I fer una projecció d‟aquelles despeses compromeses fins a final d‟any
per tal de poder reservar el crèdit necessari per cobrir la seva despesa.
c) Cal ratificar la cura en el control i fiscalització prèvia de despeses domiciliades i
de les factures presentades via correu ordinari/electrònic amb anterioritat a ser
registrades d‟entrada a l‟Ajuntament
Per tot allò recentment exposat, resten assabentats la totalitat dels assistents a la
present Sessió Plenària de la situació econòmica de l‟Ajuntament per referència al
resultat de la comptabilitat pressupostària a data 30 de setembre de 2015.
5.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA
CORPORACIÓ, ANY 2014.
ANTECEDENTS
Finalitzat l‟exercici pressupostari de 2014, es va elaborar el compte general de l‟entitat
local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament
local.

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de
documentació bàsica, complementària i annexos.
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l‟ha de retre abans del dia 15
d‟octubre de d‟actual exercici. La impossibilitat de tramitar el compte general abans de
la data fixada va ser posat en coneixement de la Sindicatura de Comptes en data 27
d‟octubre de 2015
Els estats i comptes anuals de l‟exercici pressupostari 2014 s‟han sotmès a l‟informe
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n‟ha emès dictamen aprovador en data
26 d‟octubre de 2015. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la
Província núm. 250, de data 29 d‟octubre de 2015, pel període reglamentari, durant el
temps reglamentari d‟exposició pública, no s‟han presentat ni objeccions ni
observacions algunes.
FONAMENTS DE DRET
D‟acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de
comptabilitat per a l‟Administració Local i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut, la Comissió Especial de Comptes en sessió de data 26
d‟octubre de 2015, proposa al Ple l‟adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l‟exercici 2014,
integrats pels següents documents comptables:
- Balanç de situació: en tancar l‟exercici hi ha un actiu de 11.248.323,60 € un passiu
de 11.248.323,60 €.
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l‟exercici hi ha un estalvi de
321.935,71 €.
- Liquidació del pressupost: en tancar l‟exercici es poden comprovar:
-

-

uns Drets Pendents de Cobrament de 1.420.288,26€, unes Obligacions
Pendents de Pagament de 389.706,35 €.
un Romanent de Tresoreria Total de 1.281.011,30 €, el qual, reduït amb els
saldos de dubtós cobrament (-290.095,37 €) i l‟excés de finançament afectat (367.008,36 €), dona un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals
Positiu de 616.907,57 €.
Pagaments realitzats pendents d‟aplicació 7.018,20€
i un resultat pressupostari ajustat ja indicat de 276.166,87 €.

- La Memòria: document que completa, amplia i comenta la informació continguda al
Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l‟Estat de liquidació del
Pressupost.

Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent:
- Actes d‟arqueig de les existències en caixa a fi d‟exercici de la pròpia entitat local i de
cadascun dels seus organismes autònoms.
- Notes o certificacions de cadascuna de les entitats financeres en relació als seus
saldos, a favor de l‟entitat local, a fi d‟exercici i agrupats per nom o raó social de
l‟entitat bancària.
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la corporació.
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de
l‟exercici econòmic 2014, a la Sindicatura de Comptes i Tribunal de Comptes, d‟acord
amb el que determinen els articles mencionats en la part expositiva.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
6.- APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CAMINS PÚBLICS I VIES
RURALS DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS
La Regidoria de Medi Ambient ha cregut necessària la regulació de l‟ús i conservació
dels camins públics i vies rurals de les que l‟Ajuntament dels Pallaresos és el titular,
d‟acord amb el que preveu l‟article 140 de la Constitució Espanyola, l‟article 237 en
relació amb el 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d‟abril, pel qual s‟aprova el Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, la Llei 9/1995, de 27 de juliol,
de regulació de l‟accés motoritzat al medi natural, el Decret 166/1998, de 8 de juliol, de
regulació de l‟accés motoritzat al medi natural i la legislació concordant.
Donat compte del text articulat del Projecte d‟Ordenança reguladora de l‟administració
electrònica de l‟Ajuntament dels Pallaresos, i atès l'informe jurídic emès per la
Secretaria Intervenció amb data 6 d‟Octubre de 2014, obrant a l'expedient, es proposa
al Ple de l'Ajuntament, en virtut dels art. 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
LRBRL, l‟adopció dels següents
_
ACORDS
_
PRIMER.- Aprovar inicialment l'Ordenança Reguladora de l‟ús i conservació dels
camins públics i vies rurals de les que l‟Ajuntament dels Pallaresos és el titular, el text
literal de la qual ha sigut posat a disposició de la totalitat dels regidors presents,
donant-se per reproduït.
_
SEGON.- Sotmetre l'expedient a informació pública i audiència als interessats / a les
interessades pel termini mínim de 30 dies per a la presentació de reclamacions i
suggeriments, mitjançant publicació d'aquest acord al BOP i fixació d'Edicte al Tauler
d'Anuncis d'aquest Ajuntament.

_
TERCER.- En el supòsit que no es presentaren reclamacions, l'Ordenança es
considerarà aprovada definitivament de forma automàtica, havent de publicar-se el text
íntegre de la mateixa al BOP
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor dels senyors/res Nolla,
Tenorio, Llonch, Granero, Marcos i Sánchez, i cinc (5) abstencions, els dels
senyors/res Domínguez, Sans, Coronado, Ensenyat i Vidal Guiamet; el Ple de
l‟Ajuntament aprova l‟acord
7.- APROVACIÓ NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT
DELS PALLARESOS A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT
Vist que l‟Ajuntament dels Pallaresos en sessió de data 5 de març de 2009, va aprovar
l‟adhesió a la l‟Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, que té com
a objectiu constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al desenvolupament
sostenible de les ciutats i per a aplicació de programes de sostenibilitat local.
Vist que els esmentats objectius d‟aquesta associació poden ajudar a la millor
consecució dels que l‟Ajuntament s‟ha marcat per tal de millorar la qualitat de vida dels
vilatants així com la preservació del nostre patrimoni mediambiental. Atès que segons
se‟ns ha comunicat des de la Xarxa, és necessari aprovar el nomenament d‟un
representant de l‟ajuntament
En conseqüència es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents acords:
Primer.- Nomenar a la regidora de Medi Ambient, senyora Inmaculada Sánchez
Fernández representant d‟aquest ajuntament en l‟Assemblea General de l‟Associació
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Segon.- Facultar l‟Alcaldia per formalitzar els documents que calgui per a l‟execució
d‟aquest acord.
Tercer.- Notificar el present acord a la Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.”
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
8.- APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COOPERACIÓ EDUCATIVA PER A
TOTES LES FACULTATS I ENSENYAMENTS ENTRE LA UNIVERSITAT ROVIRA I
VIRGILI I AQUEST AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Aquest Ajuntament dels Pallaresos ha anat puntualment signant contractes de
col·laboració amb diverses facultats de la Universitat Rovira i Virgili per tal que els
alumnes de diversos ensenyaments poguessin realitzar les seves pràctiques en
aquesta administració.

Les pràctiques externes dels estudiants de la URV a l‟entitat col·laborada tenen com a
finalitat permetre‟ls aplicar i complementar els coneixements adquirits durant la seva
formació acadèmica, de manera que s‟afavoreixi l‟adquisició de competències que els
preparin per exercir activitats professionals, els facilitin l‟ocupabilitat i els fomentin la
capacitat d‟emprenedoria.
Les realització de les pràctiques que s‟emparen en aquest conveni no implica cap
mena de relació de laboral entre l‟estudiant i l‟entitat col·laboradora, atès que són
estrictament acadèmiques. Les activitats que es duen a terme s‟ajusten a la formació i
les competències professionals dels estudiants, tractant-se d‟un projecte formatiu regit
Atès que es tracta d‟un projecte formatiu d‟estada de pràctiques, regit pel RD
592/2011, de 11 de juliol, pel qual es regulen les pràctiques acadèmiques externes
dels estudiants universitaris.
Atès que la realització d‟aquest conveni és totalment positiva per l‟alumnat, i que
l‟Ajuntament dels Pallaresos és conscient del benefici personal i curricular que
aportarà la realització d‟aquestes pràctiques als diferents alumnes que estiguin
interessats.
Que tant la Universitat Rovira i Virgili com aquesta administració consideren positiu
optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les
necessitats educatives dels alumnes del municipi, sigui quin sigui el grau d‟estudis que
estigui cursant.
Per l‟anteriorment exposat, es proposa al ple de l‟ajuntament l‟adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar el conveni marc a signar entre la Universitat Rovira i Virgili i aquest
ajuntament, a fi que alumnes de diversos ensenyaments puguin realitzar les seves
pràctiques en aquesta administració.
Segon. Aprovar la vigència d‟aquest conveni que entrarà en vigor en el moment de la
signatura i té una vigència per al curs 2015 -2016; 2016 – 2017; 2017 – 2018 i 2018 2019..
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per procedir a la signatura del mateix i resta de gestions
i tràmits administratius necessaris per l‟execució del present acord.
Quart. Trametre tres exemplars del conveni degudament signat a l‟Oficina Tècnica de
Suport al Deganat.
Cinquè. Donar publicitat a l‟acord amb exposició del mateix al tauló d‟anuncis i web
municipal.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

9.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GM D’UNIM – PSC EN DEFENSA DE LA REBAIXA
DE L’IVA CULTURAL QUE AFECTA A LA CREACIÓ I PRODUCCIÓ DE
PROXIMITAT I A L’ACCÉS A LA CULTURA EN L’ÀMBIT LOCAL
En data 19 de novembre de 2015, el Grup Municipal d‟UNIM – PSC ha presentat al
registre d‟entrada de l‟ajuntament la moció en defensa de la rebaixa de l‟IVA cultural
que afecta a la creació i producció de proximitat i a l‟accés a la cultura en l‟àmbit local.
Es pregunta si hi ha algun grup més que vol afegir-se a la moció, no havent-hi cap
grup que s‟afegeixi a la moció, es dona lectura de la mateixa.
L'1 de setembre de 2012, el Govern del Partit Popular va imposar una dràstica pujada
de l'Impost sobre el Valor Afegit(IVA) sobre el consum de béns i serveis culturals, amb
excepció del sector del llibre, fixant-lo en la franja més alta de tot Europa: el 21%.
Aquesta mesura no ha tingut l'impacte recaptatori desitjat i ha suposat un clar cop per
a la creació i l'accés de la cultura de la majoria de la nostra ciutadania.
Per aquest motiu es va intentar revertir aquesta decisió tant des del Congrés de
Diputats com del Senat, presentant una Proposició de Llei i una Moció consegüenta
Interpel·lació de reforma per rebaixar l‟IVA sobre el sector de la cultura, però foren
ambdues derrotades per la majoria absoluta del PP.
La pujada desproporcionada de l'IVA està perjudicant greument a la cultura com a
sector d'oportunitat de creixement econòmic i també a les possibilitats d'accés a la
mateixa per part de la ciutadania. I tot això sense que la recaptació impositiva hagi
augmentat significativament, doncs l‟escàs creixement d‟aquest impost indirecte,ha
quedat reabsorbit per la caiguda de les bases impositives i per tant dels ingressos per
IRPF, societats i seguretat social, que ha suposat una disminució de la demanda i,
conseqüentment, de la facturació en el sector cultural.
En aquest sentit, la fiscalitat aplicada als productes de la creació és una tremenda
mostra de miopia per part d'aquest Govern estatal, i en concret, pel seu efecte directe
sobre el foment de nova creació cultural de proximitat i de petit format existents en
moltes ciutats i pobles, i per tant afectant a l‟economia local de molts municipis com el
nostre.
Les administracions locals no són alienes a aquesta problemàtica. Molt al contrari, en
la seva funció de dinamitzadores i promotores culturals, en alguns casos amb un paper
principal, són també directament perjudicades amb aquesta mesura.
Per tot això, una vegada constatat el caràcter absolutament contraproduent de la
pujada de l‟IVA cultural per al sector i per al conjunt de la societat, el Grup Municipal
Socialista de l'Ajuntament de presenta per a la seva consideració i acceptació pel Ple
Municipal la MOCIÓ instant al Govern d'Espanya a:


Rebaixar l'IVA modificant l‟article 23 del Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de
juliol, de mesures per garantir l‟estabilitat pressupostària i de foment de la







competitivitat, procedint a reclassificar els béns, activitats i consum de
continguts culturals (com cinema, teatre, circ, dansa i música), establint el seu
tipus en el 10% i, mantenint el 4% per al llibre, premsa-revistes, i per a altres
àmbits d'especial interès cultural i especialment aquelles que van directament
adreçades al públic infantil.
Aplicar un tipus d'IVA del 4% per aquelles activitats culturals que gaudeixin del
reconeixement d'especial interès cultural a l'efecte de mecenatge o patrocini
amb desgravació fiscal, durant el període de vigència de la seva protecció
fiscal.
Proposar i defensar en el si de les institucions de la Unió Europea, l'establiment
d'un IVA reduït per a la Cultura i que estigui harmonitzat a tot el territori de la
Unió, amb l‟objecte d‟assolir un autèntic espai comú europeu de protecció i
promoció de la creació i el consum cultural.
Aquesta Moció del Ple serà tramesa ales Corts Generals, al Ministeri de
Cultura, al Parlament de Catalunya, a la Conselleria de Cultura, a la Federació i
Associació de Municipis de Catalunya, i a les entitats i associacions culturals
del nostre municipi.

Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor dels senyors Nolla, Tenorio,
Llonch, Granero, Marcos, Sánchez, Domínguez, Sans, Coronado, Ensenyat i, un (1)
vot en contra Vidal Guiamet el Ple de l‟Ajuntament aprova la moció presentada.
EXPLICACIÓ DE VOT
Sr. Vidal- Al Gobierno le gustaría bajar el IVA en las entradas de los espectáculos;
pero el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero dejó como dejó las
cuentas del Estado y debido a la situación económica se han tenido que tomar unas
medidas económicas que nadie desea.
El Gobierno está próximo a rebajar el llamado IVA cultural; pero lo hará cumpliendo
con los españoles, con RESPONSABILIDAD y cumpliendo con las obligaciones de la
Unión Europea.
El principal problema es la bajada del IVA en las entradas de los cines y teatros, que
actualmente es del 21%, pero no olvidemos que en Europa cada país tiene su IVA,
unos por encima y otros por debajo, por ejemplo :
Dinamarca el 25 %
Reino Unido el 20 %
Bulgaria el 20 %
Estonia el 20 %
Hungría el 27 %
Eslovaquia 20 %
Vuelvo a repetir estamos próximos a una rebaja del IVA cultural; pero hay que hacerlo
con RESPONSABILIDAD y de acuerdo con la legalidad de la Unión Europea.

El PSOE ha presentado propuestas en el Congreso de los Diputados; pero chocan con
la legalidad de las autoridades comunitarias, de la Unión Europea.
En España tenemos los siguientes IVAS :
IVA tipo general, es el 21 % que antes era del 18 %.
IVA reducido 10 % , entradas en bibliotecas, archivos, museos, galerías de arte,
pinacotecas etc.
IVA superreducido 4%, libros, periódicos, revistas, albúnes, mapas, partituras,
cuadernos de dibujo etc.
EXENTO , servicios y actividades deportivas y culturales prestados por entidades de
derecho o entidades privadas de carácter social.
Para acabar según datos de los propios productores del cine español han conseguido
en el año 2014 los mejores datos de taquilla de toda la historia, el número de
espectadores ha crecido un 90% respecto al 2013. Y , 21.000.000 de personas han ido
al cine a ver una película española.
RESPONSABILIDAD, es la palabra clave.
10.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GM D’UNIM – PSC AMB MOTIU DEL DIA
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
En data 19 de novembre de 2015, el Grup Municipal d‟UNIM – PSC ha presentat al
registre d‟entrada de l‟ajuntament la moció amb motiu del dia internacional contra la
violència de gènere
Es pregunta si hi ha algun grup més que vol afegir-se a la moció, no havent-hi cap
grup que s‟afegeixi a la moció, es dona lectura de la mateixa.
En els darrers mesos, la violència de gènere ha segat la vida de dones i menors,
commocionant tota la societat per aquest repunt d'assassinats masclistes que han fet
de l'estiu de 2015 un període tràgic, registrant el nombre més gran d'assassinats des
de 2010: aquest juliol van ser assassinades a tot l‟Estat 7 dones, 1 d‟elles a Catalunya,
a l‟agost 5 dones, 2 d‟elles a Catalunya. I hem de sumar 7 dones més, 2 al setembre i
5 a l‟octubre. Per desgràcia, no són dades aïllades: al 2014 van ser assassinades a
mans de les seves parelles o exparelles 54 dones a l‟Estat Espanyol, 12 d‟elles a
Catalunya. Aquest 2015 ja són 37 dones víctimes mortals de la violència masclista a
l‟Estat, 6 a Catalunya. Des del 2003, any on van començar a recopilar-se dades
oficials, al voltant de 800 dones han estat assassinades a l‟Estat per violència de
gènere.
Aquestes esfereïdores dades demostren clarament que la violència de gènere ha de
ser considerada una qüestió d‟Estat i que tots els partits han de comprometre‟s a un
pacte que prioritzi la lluita per eradicar-la. La violència de gènere no és un problema

que afecti l'àmbit privat, ans el contrari: es manifesta com el símbol més brutal de la
desigualtat existent en la nostra societat, desigualtat basada en els encara arrelats
valors patriarcals de la societat. Es tracta d'una violència que es dirigeix a les dones
pel sol fet de ser-ho, per ser considerades pels seus agressors possessions pròpies
sense els drets mínims d‟igualtat, llibertat, respecte i capacitat de decisió.
És una violència davant la qual els i les socialistes no podem ni volem romandre
impassibles. El nostre compromís contra la violència de gènere sempre ha estat ferm:
va ser un govern socialista qui va aprovar la llei Orgànica 1/2004 de Mesures de
Protecció Integral contra la Violència de Gènere. Una llei reconeguda i fins i tot
premiada, amb mencions d‟honor del premi de Polítiques de Futur de l‟ONU Dones, el
World Future Council i la Unió Interparlamentària, com una de les millors i més
eficaces lleis del món per lluitar contra la violència vers les dones i que estableix un
sòlid i complet marc legal per a la prevenció, protecció, persecució i càstig de la
violència per part del company o excompany sentimental. També va ser el govern
presidit pel President Montilla qui va aprovar la Llei per a l‟eradicació de la violència
contra les dones.
Una societat que aspira a ser realment democràtica i socialment justa no pot permetre
que la meitat de la població pateixi violència; per això,ha de fer seu el valor de
Tolerància Zero envers la violència masclista i exigir als seus governs respostes per
viure en seguretat i lliure de violència de gènere.
A Catalunya hem patit dos governs contraris a les polítiques de gènere; amb l‟excusa
de la crisi econòmica, PP i CiU (amb el seu soci, ERC) han estat aplicant dramàtiques
retallades pressupostàries i de drets de les dones que dificulten la lluita contra la
violència de gènere. El PP ha rebaixat un 10,92% el programa contra la Violència de
Gènere respecte el 2009. El Govern del President Mas ha reduït en un 35,89% el
pressupost destinat a polítiques de dones des de l‟any 2010, no ha donat compliment
dels mandats del Parlament per a la prevenció de la violència masclista, ha
desmantellat la llei integral i ha afeblit la xarxa que dóna suport a les dones
maltractades, amb retallades en els Serveis per a les dones víctimes (SIAD), els
Serveis d‟Intervenció Especialitzada en violència masclista (SIE) i els Serveis
d‟Acolliment i Recuperació de la violència (SARVs) que han limitat l‟ajuda psicològica a
les dones víctimes i les places d‟acollida. Aquestes retallades han reduït el nombre de
professionals en els serveis, afectant especialment els centres de les Terres de l‟Ebre,
Tarragona, Segrià, Alt Urgell, Igualada, Vallès, Barcelonès, Baix Llobregat, Gironès i
Salt.
Ara és temps de solucions: el PSC, conjuntament amb el PSOE, treballem per signar
un gran Acord contra la violència de gènere amb totes les forces polítiques que faci de
la lluita contra la violència de gènere una prioritat absoluta lliure dels vaivens polítics i
ideològics, i que obligui tots els governs a prioritzar-la. Un gran acord per assolir una
societat segura i lliure de violència vers les dones que impliqui a tota la societat i els

poders públics per lluitar des de tots els àmbits contra la violència de gènere, que no
escatimi esforços, mitjans i recursos.
Els principals punts de l‟acord són, en primer lloc, dotar les partides pressupostàries,
especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social de les
víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes, com
dels serveis de proximitat dels ajuntaments. En segon lloc, implementar
l'Acompanyament Judicial Personalitzat en els Jutjats Especialitzats en Violència de
Gènere per a les dones víctimes sobre l'itinerari i procediment més segur en el seu
recorregut judicial, des del moment de denunciar fins al final del procés, i establir els
protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que han retirat la
denúncia. En tercer lloc, obligatorietat de formació específica acreditada, prèviament a
ocupar el seu lloc, per a la magistratura al capdavant de l'òrgan jurisdiccional
especialitzat, com a advocats i advocades, forenses i equips psicosocials que
intervinguin en els jutjats especialitzats de violència de gènere. A més, tal com han
recomanat tant la CEDAW com a Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i
Lluita contra la Violència contra la Dona i la Violència Domèstica, volem ampliar la Llei
Integral contra la violència de gènere perquè reculli totes les manifestacions d'aquesta
violència i no exclusivament les produïdes en relacions de parella, tal com ja vam fer a
Catalunya amb la Llei per a l‟eradicació de la violència contra les dones.
Defensem un model municipal públic que potenciï les polítiques de gènere,
especialment, la detecció i tractament en primera instància dels casos de
maltractament, donat que els Ajuntaments són les institucions més properes a la
ciutadania.
Per totes aquestes raons, el ple de l'Ajuntament dels Pallaresos aprova la següent
moció en la qual insta a la Generalitat a fer una aposta clara per fomentar el pacte
d‟Estat entre totes les forces polítiques i que defensi la Tolerància Zero envers la
violència contra les dones. Per fer-ho possible, DEMANEM:
Incrementar recursos, serveis i pressupostos per combatre la violència masclista en
tots els nivells institucionals, especialment el món local, tenint present que la dura i
llarga crisi que patim ha posat moltes dones en situacions d‟extrema vulnerabilitat.
Reforçar les campanyes de sensibilització contra la violència de gènere i enfortint la
detecció i el recolzament a les dones víctimes i els seus fills i filles menors.
Impulsar el desplegament i l‟aplicació de la Llei de Mesures de protecció integral
contra la violència de gènere
Desplegar la Llei per a l‟eradicació de la violència contra les dones assolint el
compromís de finalització del desplegament de la xarxa de recursos per poder fer front
a la recuperació de les víctimes de violència masclista, així com fer efectiu el fons per
cobrir els impagaments de pensions.

Per altra banda, instem al Govern de l‟Estat a adoptar i promoure un Acord Social,
Polític i Institucional Contra la Violència de Gènere per construir una societat segura i
lliure de violència contra les dones amb els següents punts:
1. Dotar suficientment les partides pressupostàries, que s'han vingut retallant en els
últims anys, especialment els recursos destinats a la prevenció i a l'assistència social
de les víctimes de violència de gènere, dependents tant de les Comunitats Autònomes,
com dels serveis de proximitat dels ajuntaments. Multiplicar per cinc la partida
destinada a la Delegació del Govern per a la violència de gènere en els pressupostos
Generals de l'Estat 2016 per desenvolupar la Llei de Mesures de protecció integral
contra la violència de gènere, la Llei per a l‟eradicació de la violència contra les dones i
la Llei d‟Igualtat catalana.
2. Crear la Unitat de Coordinació contra la Violència de Gènere a cada territori.
3. Crear un fons de suport als ajuntaments per donar reforç a la xarxa de serveis
públics, impulsant el paper que exerceixen i han de seguir exercint els serveis socials
municipals i centres de la Dona per al desenvolupament i compliment de la Llei
Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la
Violència de Gènere i la Llei Orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del
sistema de protecció a la infància i a l'adolescència.
4. Engegar, en els Jutjats Especialitzats en Violència de Gènere, l'Acompanyament
Judicial Personalitzat per fer accessible la informació a les dones víctimes de violència
de gènere sobre l'itinerari i procediment més segur, en el seu recorregut judicial des
del moment en el qual posen la denúncia fins al final del procés.
5. Establir els protocols d'intervenció específics per a l'atenció integral a les dones que
han retirat la denúncia per violència de gènere.
6. Activar de forma permanent el Pla Nacional de Sensibilització i Prevenció de la
Violència de Gènere.
7. Incorporar al currículum la formació específica en Igualtat, educació afectiu- sexual i
de prevenció de la violència de gènere en totes les etapes educatives.
8. Engegar un Pla integral per prevenir, protegir i reparar el dany a menors víctimes de
violència de gènere.
9. Obligatorietat que tant els magistrats al capdavant de l'òrgan jurisdiccional
especialitzat, com a advocats, forenses i equips psicosocials que intervinguin en els
jutjats especialitzats de violència de gènere tinguin certificat, prèviament a ocupar el
seu lloc, formació específica en la matèria impartida per una institució acreditada.
10. Ampliar les disposicions preventives, processals, punitives i protectores de la llei
de 2004 per abastar, amb les adaptacions necessàries, totes les formes de violència
contra la dona, tal com exigeix la Recomanació General nº 19 de la CEDAW i el

Conveni del Consell d'Europa sobre Prevenció i Lluita contra la Violència contra la
Dona i la Violència Domèstica (Conveni d'Istanbul), que l‟Estat espanyol ha ratificat.
Pacte d‟Estat i Tolerància zero envers la violència contra les dones! Perquè sense
drets no tenim igualtat. Perquè sense igualtat no tenim llibertat. Ni un pas enrere en els
drets de les dones! Fets, no paraules!
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
EXPLICACIO DE VOT
Sr. Vidal- La violencia de género es un problema de Estado y cada uno de nosotras y
nosotros debemos solidarizarnos y apoyar a las víctimas que sufren y padecen esta
lacra.
Señores del Grupo Político UNIM-PSC-CP la violencia de género tiene a la
desigualdad cómo germen y la educación como arma para luchar contra el maltrato
y la violencia de género.
No son los partidos políticos y las formaciones políticas su causa.
Es una lacra de nuestra sociedad y nunca se debe abordar por ganar un puñado de
votos o por hacer propaganda electoral o de escaparate como ustedes están haciendo
con esta moción.
La solución es el consenso, es un pacto de la gran mayoría de los partidos políticos
que sobreviva a los cambios de gobierno.
Ustedes del Grupo Político socialista traen con esta moción un enfrentamiento con el
Partido Popular, con CiU, con ERC y es todo lo contrario.
UNIDAD contra la violencia de género.
Ustedes aportan muchas propuestas, muchas iniciativas ; pero entonces ¿ qué han
hecho en los 21 años de gobierno socialista de nuestra democracia ?
¿ Qué ha hecho Felipe González ?
¿ Qué ha hecho Zapatero ?
¿ Qué ha hecho Pedro Sánchez cuando era diputado con Zapatero ?
Miren señores de UNIM-PSC-CP, desde el 1 de enero de 2003 hasta el año pasado
756 mujeres han sido asesinadas, han muerto por la violencia de género.
José Luis Rodríguez Zapatero fue Presidente de Gobierno de abril de 2004 a
diciembre de 2011 ¿ qué hizo ?

Redactó y aprobó la Ley Orgánica 1/2004 , de 28 de diciembre, sobre Medidas de
Protección Integral contra la Violencia de Género.
Y esa Ley fue premiada, muy bien.
Pero las dos preguntas que hay que hacerse son :
¿ estaba dotada económicamente ?
¿ disminuyó en su mandato la violencia de género ?
Las dos contestaciones son NO y NO.
No había suficiente dinero para alcanzar los objetivos de esa Ley ; pero sí que
tenía dinero para su gran obra LA ALIANZA DE CIVILIZACIONES , dinero para una
alianza entre Occidente y el mundo musulmán, para eso sí que había dinero.
Una alianza con países donde su Ley fomenta la desigualdad de la mujer. Donde se
discrimina a la mujer. Donde la mujer es invisible. Donde la mujer recibe castigos más
duros que los hombres para ciertos delitos. Países donde la tradición deja a la mujer
fuera de la cultura y de la enseñanza.
Ya no se habla de esa “ Alianza de Civilizaciones “…
¿ Disminuyó con Zapatero la violencia ?
Año 2004
Año 2005
Año 2006
Año 2007
Año 2008
Año 2009
Año 2010
Año 2011
Año 2012
Año 2013
Año 2014

72 mujeres asesinadas.
57 mujeres asesinadas.
69 mujeres asesinadas.
71 mujeres asesinadas.
76 mujeres asesinadas.
56 mujeres asesinadas.
73 mujeres asesinadas.
61 mujeres asesinadas.
54 mujeres asesinadas.
35 mujeres asesinadas.
53 mujeres asesinadas.

Mujeres asesinadas en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Año 2009
14 mujeres.
Año 2010
18 mujeres.
Año 2011
16 mujeres.
Año 2012
8 mujeres.
Año 2013
11 mujeres.
Año 2014
10 mujeres.
El Gobierno del Partido Popular ha impulsado medidas a pesar de la crisis económica
heredada sí que ha impulsado medidas pioneras y las ha dotado de partidas
económicas reales y su resultado se puede comprobar.

Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016 y Violencia de Género.
Cuenta con el mayor presupuesto de todos los planes de igualdad que se han puesto
en marcha en España.
3.127 millones de euros.
Plan Integral de lucha contra la Trata de mujeres y niñas con fines de
explotación sexual.
104 millones de euros.
Y otros Planes y Protocolos que no voy a enumerar por falta de tiempo.
Para terminar hay que buscar la UNIDAD no hay que buscar un puñado de votos.
11.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GM ERC – MES - AM EN SUPORT I ADHESIÓ A
LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
En data 19 de novembre de 2015, el Grup Municipal d‟ERC – MES - AM ha presentat
al registre d‟entrada de l‟ajuntament la moció en suport i adhesió a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya
Es pregunta si hi ha algun grup més que vol afegir-se a la moció, no havent-hi cap
grup que s‟afegeixi a la moció, es dona lectura de la mateixa.
A continuació la secretària accidental dona lectura a l‟informe signat en data 25 de
novembre de 2015, respecte a la legalitat de la moció, que textualment diu:
INFORME QUE EMET LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL EN RELACIÓ A LA MOCIÓ
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC – MES – AM EN SUPORT A
L’ADHESIÓ A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
La sotasignat, secretària accidental de l'ajuntament dels
Pallaresos, a requeriment de l'alcaldia, a tenor de l’escrit
presentat pel sr. Jaume Domínguez Ruiz en data 23 de novembre de
2015, registre d’entrada 3653/2015, en qualitat de portaveu del
Grup Municipal UNIM – PSC – CP, i de l’escrit presentat pel sr.
Jaime Joaquin Vidal Guiamet en data 24 de novembre de 2015,
registre d’entrada 3679/2015, en qualitat de portaveu del Grup
Municipal PP,
i en exercici de les funcions procedeix a
l'emissió del següent
INFORME

1.

ANTECEDENTS

Primer.- En data 19 de novembre de 2015, el grup municipal d’ERC
– MES – AM va presentar al registre d’entrada de l’ajuntament la

moció de suport i adhesió a la resolució 1/XI del Parlament de
Catalunya
Segon.- El dia 18 de novembre de 2015, mitjançant resolució
d’alcaldia 500/15 es convoca al ple de l’ajuntament en sessió
ordinària el dia 26 del mateix mes, incorporant-se a l’ordre del
dia punt 11 la moció presentada per ERC – MES – AM per a la seva
aprovació
Tercer.- En data 20 de novembre de 2015 a les 10.53 hrs, es fa
trasllat de convocatòria a tots els regidors de l’ajuntament
mitjançant notificació electrònica. I a la regidora sra.
Coronado i el regidor sr. Vidal, es va entrega en mà segons
instruccions dels propis regidors
Quart.- En data 23 de novembre de 2015, a les 8:00 hrs, es
presenta al registre d’entrada de l’ajuntament (RE 3653/2015)
escrit del senyor Jaume Domínguez Ruiz en qualitat de regidor de
l’Ajuntament del Pallaresos i portaveu del Grup Municipal d’UNIM
– PSC – CP, sol·licitant informe de la secretaria intervenció
que acrediti que la resolució en forma de moció no és contraria
al que estableix el Ple del Tribunal Constitucional en la seva
impugnació número 6330-2015
Cinquè.- En data 24 de novembre de 2015, a les 10.34, es
presenta al registre d’entrada de l’ajuntament (RE 3679/2015),
pel sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet, en qualitat de portaveu del
Grup Municipal PP, escrit sol·licitant informe de la secretaria
intervenció vers la legalitat de portar i tractar al plenari
municipal ordinari del dia 26 de novembre de 2015 el punt 11,
que conté la moció del grup municipal ERC – MES - AM
2. FONAMENTS DE DRETS
Primer.- Article 140 de la Constitució espanyola, en relació amb
els articles 23 i 29 del mateix text
Segon.- Article 98.e) DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual
s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
Tercer.- Article 97.3 RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals
Quart.- Article 12 del Reglament d’Organització Municipal de
l’Ajuntament dels Pallaresos

3.- CONCLUSIONS
Primer.- La proposta de moció que es presenta a la consideració
dels diversos ens locals no és res més que una declaració del
capteniment polític dels ens locals, en un moment determinat,
sobre un acord del Parlament de Catalunya, acord que en aquest
punt és també una mera declaració política.
Els ens locals no fan res més que pronunciar-se sobre aquest
acord, sense afegir res a l’acord parlamentari ni donar cap
efecte jurídic a l’aprovació al marc local.
Segon.- De l’aprovació d’una moció com aquesta no es deriva cap
conseqüència jurídica, sinó que cal entendre-la com una
manifestació de l’autonomia local, recollida a l’article 140 de
la vigent Constitució espanyola, en relació amb els articles 23
i 29 del mateix text (dret a participació dels ciutadans en els
afers públics i dret de petició, respectivament).
En definitiva, la capacitat de pronunciar-se, sense efectes
jurídics, sobre assumptes d’interès general és una facultat que
és pròpia dels ens locals, i que troba empara en la legislació
vigent.
Es tot quant s’ha d’informar, no obstant l’alcalde, amb superior
criteri resoldrà el que cregui mes convenient.
Els Pallaresos, a 25 de novembre de 2015
Celia Maria Villa Sánchez
Secretària accidental”
A continuació es dona lectura de la mateixa
El Grup Municipal d'ERC-MES-AM dels Pallaresos, manifestem els nostre compromís
amb totes les forces sobiranistes de Catalunya, i conseqüentment volem manifestar el
nostre suport i adhesió a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya que va ser
aprovada el passat dia 9 de novembre. Per tant, proposem al Ple municipal dels
Pallaresos la següent:
Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l‟objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l‟obertura d‟un procés constituent no subordinat.
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l‟inici del procés de creació
d‟un estat català independent en forma de república.

Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l‟obertura d‟un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per a fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d‟hisenda
pública.
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l‟Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l‟Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l‟Estatut
d‟autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d‟adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l‟Estat espanyol, d‟una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l‟apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d‟aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l‟Estat espanyol, com els especificats en l‟annex d‟aquesta resolució.
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d‟iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d‟un estat català independent en forma de
república, i acorda posar-ho en coneixement de l‟Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.
Annex.- Mesures que haurà d‟aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l‟Estat espanyol
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de
l‟accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l‟emergència en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa energètica, de
manera que es garanteixi el dret d‟accés als subministraments bàsics d‟aigua potable,
de gas i d‟electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d‟exclusió
residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l‟accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l‟aplicació del nou marc normatiu que
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l‟emergència

en l‟àmbit de l‟habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de
garantir que en processos de desnonament de l‟habitatge habitual que afectin
persones i unitats familiars en situació de risc d‟exclusió residencial es compleixi, per a
poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i
unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l‟adjudicació
d‟habitatges per a situacions d‟emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l‟àmbit de l‟Agència de l‟Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat.- En l‟àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l‟accés
universal a l‟atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot
quedar exclosa per raons d‟origen, tingui o no la condició d‟assegurada o beneficiària
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d‟assistència farmacèutica per motius
econòmics.
D‟acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concursos per a la gestió de centres d‟atenció primària.
4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d‟inconstitucionalitat
contra bona part de l‟articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d‟abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s‟argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d‟educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d‟educació per la
plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.
5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va interposar un
recurs d‟inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s‟argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració
universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
6. Administracions locals.- Amb l‟afany de garantir les plenes competències de les
administracions locals catalanes en servei de l‟interès general, el futur govern ha de
proporcionar-los les eines de BOPC 7 9 de novembre de 2015 1.10. Resolucions 5

suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l‟Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l‟Administració local,
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d‟abril, d‟estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l‟article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l‟obligació de la priorització de l‟activitat econòmica privada.
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l‟Alt Comissionat de
les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l‟objectiu de donar acollida i asil al
màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en
aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l‟avortament.- En matèria de dret a l‟avortament, el futur govern s‟ha de regir
pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d‟igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d‟un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d‟alliberar recursos
per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d‟establir, entre
altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el
conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d‟impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d‟aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d‟interès i a les taxes d‟inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d‟instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l‟amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d‟anar acompanyada
d‟una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne
i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut
la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l‟esmentat pla de
xoc. Els estalvis que s‟obtinguin de la revisió de programes han d‟anar íntegrament
dedicats al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l‟efectivitat d‟aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d‟establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.
Per aquest motiu el grup municipal de ERC-MES-AM, proposen al ple de l‟ajuntament
dels Pallaresos l‟adopció dels següents acords:

PRIMER.- Manifestar el ple suport i l‟adhesió de l‟ajuntament dels Pallaresos a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l‟Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i a l‟Associació de Municipis per la Independència (AMI).
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor dels senyors/res Nolla,
Tenorio, Llonch, Granero i Marcos; cinc (5) vots en contra, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Coronado, Ensenyat i Vidal Guiamet; i una (1) abstenció de la
senyora Sánchez.
Atès l‟empat produït es repeteix la votació, amb el següent resultat: cinc (5) vots a
favor dels senyors/res Nolla, Tenorio, Llonch, Granero i Marcos; cinc (5) vots en
contra, els dels senyors/res Domínguez, Sans, Coronado, Ensenyat i Vidal Guiamet; i
una (1) abstenció de la senyora Sánchez. El ple aprova la moció amb el vot de qualitat
de l‟alcaldia
EXPLICACIÓ DE VOT
Sr. Domínguez- Les eleccions del passat 27 de setembre van elegir un nou Parlament
i que la primera funció d‟un Parlament elegit a les urnes és la investidura d‟un nou
president o presidenta. El nostre Grup Municipal considera que l‟aprovació de la
proposta de resolució presentada per Junts pel Sí i la CUP constitueix un error polític
molt greu des de la recuperació de les institucions democràtiques, atès que la proposta
de resolució esmentada suposa un greu risc per a l‟autogovern de Catalunya assolit,
després de moltes lluites polítiques i socials, amb la recuperació de les nostres
institucions.
La conseqüència final de la proposta de resolució posa en perill, també, la continuïtat
de Catalunya a la Unió Europea tal com diu del Tractat de la Unió Europea en el seu
article 4.2. I com declara el Comitè de les Regions quan fa referència a aquest article,
“l‟avenç d‟una regió cap a la independència ha de ser considerat com un afer intern de
l‟Estat afectat i recorda que en el cas que una regió obtingués la independència i
volgués integrar-se a la Unió Europea, hauria de presentar una candidatura oficial al
Consell i seguir el procediment d‟adhesió de l‟article 49 del TUE com qualsevol Estat
que volgués esdevenir un Estat membre de la UE”, doncs tots els nivells de les
administracions i el conjunt de la ciutadania en un estat democràtic com és el nostre
són i han de ser els principals garants de la legalitat.
La Presidència del Parlament de Catalunya té l‟obligació de representar la pluralitat de
la cambra en la seva integritat, considerem que les darreres actuacions de la
presidenta del Parlament, fent seguidisme de la proposta política del president en
funcions de la Generalitat, han posat en risc la imparcialitat de la institució a la qual
representa i el més elemental principi de separació de poders.

Per tot l'exposa't anteriorment el nostre Grup Municipal vol manifestar el següent:
1. El resultat de les eleccions del 27S no atorga un mandat democràtic per a un
procés unilateral cap a la independència.
2. La victòria en escons de les forces polítiques partidàries de la independència els
habilita per governar, no per trencar amb la legalitat. A més, cal tenir ben present que
la majoria de ciutadans i ciutadanes de Catalunya que es van manifestar a les urnes
no ho van fer en favor dels partits que aposten per la independència.
3. L‟aprovació de l‟esmentada proposta de resolució posa en greu risc la unitat civil
del poble de Catalunya.
4. L‟aprovació d‟aquesta resolució posa en risc l‟autogovern de Catalunya en el marc
constitucional.
5. L‟aprovació d‟aquesta resolució pot situar definitivament la política catalana en un
carreró sense sortida del qual només se‟n pot derivar un conflicte institucional sense
solució.
6. No hi ha solució a l‟encaix entre Catalunya i la resta d‟Espanya que no passi per
un procés de diàleg, negociació i pacte entre les institucions i les forces polítiques
catalanes i espanyoles.
7.- L‟impuls d‟una reforma de la Constitució que ampliï els conceptes federalistes que
ja té incorporats i que clarifiqui les relacions entreles competències de l‟Administració
general de l‟Estat i les de les Comunitats Autònomes i,especialment en el nostre cas,
les de la Generalitat de Catalunya.
8. Denunciem la utilització instrumental, una vegada més, del món local en
l‟estratègia de confrontació en el procés unilateral cap a la independència.
Per tot això, el nostre vot es en contra.
Sr. Vidal- La Constitución de nuestra Nación, España, aprobada hace 37 años por la
gran mayoría de los catalanes y el resto de españoles de manera libre y democrática
lo dejó muy claro y nítido. España es un Estado Social, Democrático y de Derecho.
En su artículo 1, punto 2 dice : La soberanía nacional reside en el pueblo español.
En su artículo 2, dice : La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la
Nación Española, patria común e indivisible de todos los españoles.
Con esto es suficiente, no hay nada más que hablar en un Estado de Derecho y
democrático.
Si se quiere cambiar las cosas se debe hacer democráticamente, dentro de la
Constitución y dentro de la Ley.

Democracia es cumplir la Ley.
Todo lo que se hace fuera de la ley pierde legitimidad y se llama dictadura.
Los regidores estamos aquí porque en su día juramos o prometimos acatar, cumplir y
defender la Constitución y la Ley, no estamos aquí por la “ gracia “ del señor Artur
Mas.
La resolución del Parlament del día 9 de noviembre es antidemocrática, es un ataque
a la democracia y un ataque a la convivencia y todo para salvar la presidencias del Sr.
Artur Mas.
Ustedes perdieron el PLEBISCITO y se han inventado que lo han ganado, les faltó un
3% de los votos para conseguir la mayoría.
Y si hubieran conseguido una mayoría. No es democrático. Porque todo lo que se
haga fuera de la Ley y de la Constitución es ilegal , no tiene legitimidad y recibe un
nombre : “ golpismo “.
No tiene ni suficientes diputados para para reformar el estatuto de Autonomía o para
aprobar una reforma del estatut y quieren separarse del resto de España.
Esa resolución es una declaración de tiranía ya que una minoría independentista
quiere imponer de manera sectaria y partidista a una mayoría. No nos van a engañar.
Ya dijo el seños Artur Mas que con una independencia no tendría que atenerse a los
procesos judiciales. El seños Artur Mas está imputado por malversación y
prevaricación.
El partido político CDC está ahogado en el fantasma de la corrupción. No nos van a
engañar, deben rendir cuentas ante la justicia.
Esa resolución antidemocrática es un insulto a los catalanes que también nos
sentimos españoles y al resto de españoles.
Desprecian ustedes el sentimiento de millones de ciudadanas y ciudadanos catalanes
que queremos seguir siendo un gran pueblo y una gran Nación.
A ustedes les da lo mismo que no tengamos garantizados el pago a las medicinas, a
las ambulancias, a los hospitales, a los conciertos con centros escolares, sociales o
sanitarios, les da igual.
Ustedes nos toman como escudos humanos y en su caída han decidido llevarse por
medio a todas las ciudadanas y ciudadanos catalanes.
El TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ha marcado el camino al señor Artur Mas y a sus
cómplices.

Prima la legitimidad del Estado de Derecho y democrático frente a quienes quieren
aniquilarlo desde el chantaje y la insumisión.
La Fiscalía ya ha informado y dado instrucciones nítidas de los delitos que lleva
aparejada la desobediencia a un mandato legal.
La deslealtad se combate desde la Ley y el Código Penal, de manera proporcional,
con firmeza y sin crear falsos mártires de la “ patria “ que alguno busca.
Como ha dicho nuestro Rey, nuestro Jefe de Estado : “ La Constitución prevalecerá,
que nadie lo dude “.
12.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.
S‟informa del desenvolupament del Padró d‟Habitants:
Mes OCTUBRE de 2015:
Xifra Inicial: 4.612
Altes: 25
Baixes: 22
Total Habitants: 4.615 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 404/15 de 18 de setembre de 2015 al
495/15 de 16 de novembre de 2015
13.- PRECS I PREGUNTES.
A continuació es dona resposta a les preguntes plantejades i que no van quedar
contestades al passat ple ordinari de 24 de setembre de 2015
Es dona compte de l‟escrit presentat en data 24 de novembre de 2015 pel regidor sr.
Jaume Domínguez Ruiz en qualitat de portaveu del Grup Municipal UNIM – PSC – CP,
i que á tenor de l‟establert a l‟article 18 del Reglament Orgànic Municipal, se li dona
resposta. La pregunta és la següent:
A la informació econòmica del tercer trimestre veiem amb sorpresa la desaparició de
l‟import corresponent a l‟excés de finançament afectat. Un import que al tancament del
segon trimestre del 2015 tenia un import de 340.092,15€
Si tenim present que en bona part aquest import correspon als diners afectats pel
préstec ICO, encara pendent d‟amortitzar, voldríem saber a qué és degut que en el
tercer trimestre aquest import ja no aparegui.

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 que
signen tots els assistents i jo, la Secretària acctal., que dono fe.

Vist i plau
L‟ALCALDE

LA SECRETÀRIA ACCIDENTAL

