ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número 3/2015
Caràcter: Ordinària corresponent al mes d‟abril
Dia: 30 d‟Abril de 2015.
Hora: 20:00h.
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaime Joaquin Vidal Guiamet
Joan Pere Vidal i Àlvarez
Ana Maria Ramos Castro
Ma Assumpció Asensio Català
Inmaculada Sánchez Fernández
Francisco Javier Marcos Tuebols
Excusa la seva absència el senyor Antonio Tenorio Recuero
ORDRE DEL DIA:
1- Lectura i Aprovació de l‟esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal,
duta a terme el dia 29 de Gener de 2015.
2.- Donar compte al ple de la Liquidació del Pressupost 2014
3- Acord d‟aprovació de l‟expedient per a aprovar i comptabilitzar el reconeixement
extrajudicial de crèdits.
4.- Aprovació de la Rectificació anual de l‟inventari de béns a 31 desembre de 2014.
5- Acord d‟aprovació de l‟adhesió al pacte d‟alcaldes/esses.
6.- Aprovació de la Proposta de Creació de 3 Comissions del Consell Escolar
Municipal.
7.- Acord d‟aprovació de la revisió del padró municipal d‟habitants referida a 1 de
gener de 2015
8.- Designació jutge de pau suplent del municipi dels Pallaresos
9.- Adhesió a l‟addenda al conveni de col·laboració signat en data 10 de juny de 2010
entre el Consorci Localret i Telefònica de España SAU per al desenvolupament de
xarxes de telecomunicacions a Catalunya
10.- Resolució d‟al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de l‟article 7.1 del
Reglament Orgànic Municipal

11.- Moció que presentà el grup municipal CIU per la modificació de l‟article 9.3 i 9.4
del Reglament Orgànic Municipal
12.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
13.- 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 29 DE GENER
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, per haver-se distribuït
amb la convocatòria, es pregunta si hi ha cap esmena al respecte.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament aprova l‟acta per unanimitat dels deu
membres assistents.
2.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014
Atès que el pressupost de cada exercici s‟ha de liquidar, pel que fa a la
recaptació de drets i al pagament d‟obligacions, el 31 de desembre de l‟any
natural corresponent, i els ingressos i els pagaments pendents aniran a càrrec
de la Tresoreria local, segons les respectives contraccions.
Atès que l‟article 89.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d‟abril, pel qual es
desenvolupa la Llei d‟hisendes locals, recull aquesta mateixa previsió:
Atès que segons allò establert a l‟article 191.3 del TRLRHL i l‟article 90.1 del
Reial decret 500/1990, i previ informe de la Intervenció, l‟alcalde aprovà la
liquidació del pressupost de l‟Ajuntament mitjançant Decret 99/15 de 27 de
Febrer.
I Atès que l‟article 193.5 del TRLRHL i l‟article 90 del Reial decret 500/1990
disposen que, abans de finalitzar el mes de març, l‟Ajuntament haurà de
trametre al Departament de Governació de la Generalitat i a la delegació
d‟Hisenda corresponent una còpia de la liquidació del pressupost, es dona
compte al Ple de l‟Ajuntament dels Pallaresos de la Liquidació del Pressupost
2014 per tal de donar compliment als requisits anteriorment referenciats, posant
de manifest:
Primer.- Que el Resultat Pressupostari de l’exercici, una vegada practicats
els ajustos procedents, és d’un possitiu de 308.445,58 €.

Segon.- Que el Romanent de Tresoreria per a despeses generals és també
possitiu en 616.907,57 €, i per tant, l‟Ajuntament té capacitat per fer front a les
seves obligacions en el curt termini, i no serà necessari adoptar les mesures
proposades a l‟article 193 del TRLRHL, tot i que no es garanteix complir amb el
termini de pagament establert donada la falta de liquiditat actual.
Tercer.- Que l’Ajuntament actualment es Estable donat que a la liquidació
del pressupost es genera una capacitat de finançament per import de
276.166,87 €, el qual es destinarà, minorat amb l‟import màxim de dèficit previst
a la Tresoreria Municipal (122.357,07 €) segons Pla aprovat mitjançant Decret
d‟Alcaldia nº123/14 de data 17 de febrer, i de conformitat a l‟art. 32 de la
LOEPSF, a atendre l‟import integrant de la 4130 provinent de la liquidació 2014
(8.853,47 €) i a finançar els Romanents que s‟han decidit incorporar
voluntàriament provinents de la mateixa liquidació (189.796,01 €).
Quart.- La liquidació del Pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2014
Compleix amb la Regla de la Despesa per import de 90.267,52 euros, atès
que límit de la regla de la despesa establert a partir de la liquidació de l‟exercici
2013 era de 2.208.739,74 euros i la despesa total computable de la liquidació
de l‟exercici 2014 ha estat de 2.218.472,22 euros.
Cinquè.- Finalment, el pressupost general liquidat presenta un nivell de
Deute Viu en termes consolidats de 22,36%, per la qual cosa Compleix
amb l’Objectiu del Deute Públic atès els límits establerts per a l‟endeutament,
a la normativa establerta (Art. 53 del TRLRHL i art. 3.1 de l‟Ordre
ECF/138/2007, de 27 d‟abril, sobre procediments en matèria de tutela financera
dels ens locals).
Per tot l‟ anteriorment exposat, resten la totalitat de regidors assabentats de les
principals dades econòmiques de la Liquidació del Pressupost municipal 2014.
3- ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A APROVAR I
COMPTABILITZAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
ANTECEDENTS
Pel Decret de l‟Alcaldia de data 25 de març de 2015 es va iniciar l‟expedient per
a aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.
El regidor d‟Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en la
mateixa data
El secretari-interventor ha emès els informes preceptius, en sentit favorable.

FONAMENTS DE DRET
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 i 179 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.
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20
d‟abril, que desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28
de desembre, reguladora de les hisendes locals.
Per tot això, es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents
ACORDS:
1. Aprovar l‟expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de
8.853,47 €. El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent:

Compte:

MAJOR DE COMPTES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A
PRESSUPOST DESP. CORRENT

4130

Núm. Assentament

Data

000702
001230
003218
003219
003220
003249
003445
003478
003482
003607
003608
003613
003670
003672
003674
003716
003721
004009
004011

31/01/2014
31/03/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
31/10/2014
30/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
30/11/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
15/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

Descripció
Deure
0,00
Suma anterior a 01/01/2014
20% INST ASCENSOR CENTRE JUJOL
20% INST ASCENSOR CENTRE JUJOL 2.076,84
MANTENIMENT JUNY
SOCORRISTA JUNY
SOCORRISME I MANTENIMENT SETEMBRE
LLUMS NADAL
NETEJA OCTUBRE
VIDES COLE
VETLLADORA OCTUBRE
CLOR PISCINA
MATERIAL REIS
ANALITZADOR CLOR
TABLEROS I LLISTONS FESTES
LLISTONS COLE
VETLLADORA
SGAE FM ESTIU
BOLSA GOLOSINAS
TORRENTE RET DES REGUL OCT
VILLA RET DESEMBRE
2.076,84
Suma acumulada:

Haver
0,00
2.076,84

Saldo Deure

1.089,97
1.904,30
1.932,31
3.663,75
4.602,24
296,68
1.031,55
255,92
256,50
321,16
190,55
218,31
852,15
1.467,62
330,00
1.141,97
3.875,58
25.507,40

AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

Saldo Haver
2.076,84
1.089,97
2.994,27
4.926,58
8.590,33
13.192,57
13.489,25
14.520,80
14.776,72
15.033,22
15.354,38
15.544,93
15.763,24
16.615,39
18.083,01
18.413,01
19.554,98
23.430,56
23.430,56
2
17/02/2015

Exercici
comptable:

Compte:

2014

4130

MAJOR DE COMPTES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A
PRESSUPOST DESP. CORRENT

Núm. Assentament

Data

004013
004014
004015
004016
004017
004018
004085
004112
004114
004115
004116
004117
004118
004119
004120
004121
004122
004123
004124
004125

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

Descripció
Deure
2.076,84
Suma anterior
DOMENECH RET DESEMBRE
ASENSIO RET DESEMBRE
MARCOS RET DESEMBRE
SANCHEZ RET DESEMBRE
RAMOS RET DESEMBRE
TENORIO RET DESEMBRE
FONT LIQ VACANCES DESEMBRE
MANTENIMENT JUNY
SOCORRISTA JUNY
SOCORRISME I MANTENIMENT SETEMBRE
LLUMS NADAL
NETEJA OCTUBRE
VIDES COLE
VETLLADORA OCTUBRE
CLOR PISCINA
MATERIAL REIS
ANALITZADOR CLOR
TABLEROS I LLISTONS FESTES
LLISTONS COLE
VETLLADORA
2.076,84
Suma acumulada:

Haver
25.507,40
754,44
553,84
553,84
553,84
553,84
553,84
312,28
-1.089,97
-1.904,30
-1.932,31
-3.663,75
-4.602,24
-296,68
-1.031,55
-255,92
-256,50
-321,16
-190,55
-218,31
-852,15
12.727,93

Saldo Deure
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Saldo Haver
23.430,56
24.185,00
24.738,84
25.292,68
25.846,52
26.400,36
26.954,20
27.266,48
26.176,51
24.272,21
22.339,90
18.676,15
14.073,91
13.777,23
12.745,68
12.489,76
12.233,26
11.912,10
11.721,55
11.503,24
10.651,09
10.651,09
3
17/02/2015

Exercici
comptable:

Compte:

2014
MAJOR DE COMPTES
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A
PRESSUPOST DESP. CORRENT

4130

Núm. Assentament

Data

004126
004127
004234
004235
TOTAL

31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014
31/12/2014

Descripció
Suma anterior
SGAE FM ESTIU
BOLSA GOLOSINAS
20% INST ASCENSOR CENTRE JUJOL
20% INST ASCENSOR CENTRE JUJOL

Deure
2.076,84

Haver
12.727,93
-1.467,62
-330,00

Saldo Deure

-2.076,84
0,00

-2.076,84
8.853,47

TOTAL 8.853,47
Compte 4130
Compte 555

8.853,47 € i corresponent relació
8.853,47 € i corresponent relació

2. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació
d‟aquestes obligacions al pressupost de l‟exercici corrent.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Coronado, Sans, Domènech i Vidal Guiamet; quatre (4) vots en
contra, les dels senyors/es Ramos, Asensio, Marcos i Sánchez; i una (1)

Saldo Haver
10.651,09
9.183,47
8.853,47
10.930,31
8.853,47
8.853,47

abstenció del senyor Vidal Àlvarez el Ple de l‟Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot
Sr. Marcos- Es dirigeix a la senyora secretària per que ha fet una esmena a
una sèrie d‟articles, li diu a la secretaria que no sap si ha anomenat l‟article
177, i diu que aquest article de la LRHL explica que una expedient d‟aquesta
mena es fa quan s‟han de regularitzar unes despeses que no han estat
aplicades a cap partida del pressupost de l‟any corresponent, i li demana que si
li pot anomenar aleatòriament quatre o cinc punts d‟aquests que entren en
aquesta partida.
Sra. Secretària- Li respon que hi ha per exemple les despeses de piscina del
mes de juny, retencions d‟assignacions a regidors, i alguns càrrecs de la
partida d‟ensenyament.
Sr. Marcos- Li diu que també n‟hi ha del clor de la piscina, el vallador, etc,
etc...De cara a que ho entengui tothom explica que quan es fa un pressupost
aquestes coses que entraven i corresponien al mes de juny i octubre haurien
d‟estar ja comptabilitzades.
Llavors li pregunta per que això no s‟ha inclòs dins i no s‟ha cobert ja amb el
que es tenia pressupostat, i ara s‟ha de fer aquest tipus d‟expedients.
Que no ho consideren adequat, i per això han votat en contra.
Sr. Domínguez- Manifesta que li sap molt greu haver de corregir a la secretària.
Li diu al senyor Marcos que si ha tingut aquesta informació veu que el
socorrisme del mes de juny o el manteniment de juny són 1.089€ i 1900€,
després està regularitzat al desembre, quan es van fer les regularitzacions de
partides adients per a tot això.
Diu que bàsicament i que el Sr. Marcos ho hauria de saber, que si que és cert
que hi ha una planificació inicial, i que aquest desquadre de 8.000€, bona part i
en la pràctica totalitat ve per un excedent de plens extraordinaris, que tenen
dret per llei, però que a la planificació inicial no s‟havien previst.
Que el pressupost inicialment planteja una sèrie de qüestions que durant l‟any
van sortint una sèrie de qüestions aleatòries que fan que s‟hagin de destinar
més recursos cap a una partida, que cap a una altra. El que és cert és que no
tenien contemplat que els regidors de l‟oposició, amb tota la legalitat del món,
demanessin els tres plens extraordinaris que tenen per llei, i que creu recordar
que en van fer quatre en comptes de tres, per una error de l‟equip de govern
d‟assumir com a propi un ple que estava mal convocat, mal demanat.
Al final tot això bàsicament, el 100% del compte 4130 equival a Capítol I. Per
que la majoria d‟aquest positius tenen els seus negatius, i que això que ha dit
no és cert, per que no s‟ha parlant ni del clor, manteniment, etc... I que si fos
cert tampoc passaria res, per que durant l‟any per això es fan aquests

expedients, per que al final un expedient no és posar més diners al pressupost,
sinó redistribuir d‟una altra manera els diners que te el pressupost. La realitat
és que vàrem aconseguir que a l‟exercici 2013 la 4130 fos zero, i aquest
malauradament no ho hem aconseguit, és un deure pendent que tenim però
son 8.000€. En èpoques anteriors la mitjana era de 300.000 a 500.000€, per
tant intentar embrutar el tancament d‟un pressupost del 2014 per 8.000€ al
compte 4130 “no li compra”.
Reconeix que hauran d‟assumir aquesta part. Que també han tingut un positiu
de més de 500.000€ i que permet eixugar això, però si que s‟ha de fer aquest
petit tràmit d‟adsorbir aquests 8.000€.
Sr. Marcos- Aclareix que en cap moment amb les seves paraules ha intentat
embrutar res, que només ha fet el raonament del per que havien votat en
contra.
Que li ha demanat primer a la senyora secretària que anomenés unes partides
aleatòriament, que ell ja va veure que hi havia unes de positives i unes altres
de negatives que es compensen, però que no són totes. I li recorda al Sr.
Alcalde que el mateix ha dit que la llei te previst que els regidors puguin
demanar una sèrie de plens extraordinaris i que per tant això ja hauria d‟estar
contemplat.
4.- APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ ANUAL DE L’INVENTARI DE BÉNS
A 31 DESEMBRE DE 2014.
Atès l‟expedient que s‟instrueix per a la rectificació anual de l' inventari de béns
que reflecteix les altes i baixes produïdes durant l‟últim exercici econòmic.
Atès que la corporació està obligada a practicar l' esmentada rectificació per tal
de recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin
conèixer l‟estat actual i real del seu patrimoni.
Vistos els articles 222 i següents. del DL 2/2003, de 28 d‟abril pel qual s‟aprova
el Text de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 102, 103, 105 i
concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret
336/1988, de 17 d‟octubre i les Regles de la Instrucció de Comptabilitat per a
l'Administració local, així com l'informe emès pel secretari de la corporació.
És per tot això que es proposa al Ple municipal l‟adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Aprovar la rectificació anual de l‟ Inventari de Béns i drets d‟aquesta
Corporació amb referència a 31 de desembre de 2014, en la forma i termes que
figura a la relació comptable:

Actiu
-

“Inversions Destinades a l’Ús General” cinc-cents setanta-nou mil
cinc-cents dos euros, amb vint-i-vuit cèntims (579.502,28 €).

-

“Immobilitzat Immaterial”, zero euros (0,00 €).

-

“Immobilitzacions Materials” importa la quantia de vuit milions siscents seixanta vuit mil dos-cents cinquanta vuit euros, amb vuitanta-cinc
cèntims (8.668.258,85 €).

-

El “Patrimoni públic del sòl” importa sis-cents dinou mil nou-cents vinti-un euros, amb noranta-nou cèntims (619.921,99 €).

Passiu
-

“Patrimoni Entregat a l’Ús General” resta xifrat per un import de dos
milions cinc-cents vuitanta-cinc mil nou-cents deu euros, amb setanta un
cèntims ( -2.585.910,71 €).

Segon. Practicar en el Llibre d‟Inventaris els assentaments que siguin
necessaris per a fer efectiva la present rectificació.
Tercer.
Aprovar el quadre d‟amortitzacions final de l‟any 2014, de
“l’Immobilitzat Material”, que importa la quantitat dos milions, sis-cents vint-idos mil vuit-cents tres euros, amb setanta quatre cèntims (-2.622.803,74 €), i la
de “l’Immobilitzat Immaterial”, que importa cent dos mil sis-cents sis euros,
amb trenta-nou cèntims (-102.606,39 €), els criteris generals de valoració i
amortitzacions que s‟ha seguit, determinades pel preu d‟adquisició, tenint en
compta la vida útil dels bens, la depreciació normal del seu funcionament i la
obsolescència, d‟acord amb el següent quadre:

IMMOBILITZAT MATERIAL:
DESCRIPCIO
CONSTRUCCIONS
INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES
MAQUINARIA
UTILLATGE
MOBILIARI (Comptes 260+261+262)
EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIO
ELEMENTS DEL TRANSPORT
ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL
ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL

INMOBILITZAT INMATERIAL:

% (Recomanat Sindicatura)
2,00%
8,33%
10,00%
10,00%
10,00%
12,50%
10,00%
2,00%
5,00%

DESCRIPCIO

% (Recomanat Sindicatura)

ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL

5,00%

Quart. Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment
aprovada, autoritzada pel Sr. secretari de la corporació i amb el vistiplau de
l'alcalde, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així
com al de l'Administració de l'Estat.
Sotmès a votació, per unanimitat dels deu membres assistents, el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
5ACORD
D’APROVACIÓ
D’ALCALDES/ESSES.

DE

L’ADHESIÓ

AL

PACTE

La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte
d‟Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de
participació de la ciutadania en la lluita contra l‟escalfament de la Terra. El
pacte ha nascut després d‟un procés no formal de consultes amb moltes ciutats
europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s‟hi adhereixin
d‟aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2
mitjançant actuacions d‟eficiència energètica i relacionades amb les fonts
d‟energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament
global, integrat, a llarg termini i sobretot, basat en la participació de la
ciutadania. És per això que s‟ha considerat que les ciutats han de liderar
l‟aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.
L'Ajuntament dels Pallaresos té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de
polítiques eficaces per a reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament
global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com
el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la
UE (març 2007) que es compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un
20% fins l'any 2020, incrementant en un 20% l'eficiència energètica i
aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables. D‟altra banda, l‟Ajuntament també vol avançar cap a l‟adaptació de
la UE al canvi climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als
efectes del canvi climàtic.
Per tot l‟exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS:

Primer.- L‟Ajuntament dels Pallaresos fa seus els objectius de la Unió Europea
per l‟any 2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu
territori en més del 20 per cent per a 2020 mitjançant la redacció i execució del
Pla d‟Acció per l‟Energia Sostenible (PAES), un pla local per promoure
l‟eficiència energètica i les energies renovables; .
Segon.- L‟Ajuntament dels Pallaresos es compromet a elaborar el seu Pla
d‟Acció d‟Energia Sostenible (PAES) en el termini màxim d‟un any des de la
data d‟adhesió al Pacte. L‟abast del document respondrà a les directrius que
s‟estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea
i inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir
per aconseguir els objectius plantejats. Per la realització d‟aquestes tasques es
disposarà del suport de la Diputació de Tarragona, coordinadora territorial del
Pacte a les comarques de Tarragona, suport que es prestarà mitjançant
assistència tècnica.
Tercer.- Així mateix, l‟esmentat PAES inclourà també l‟avaluació dels possibles
riscos i vulnerabilitats derivats del canvi climàtic com a base per determinar les
mesures d‟adaptació prioritàries. I determinarà i avaluarà mesures d‟adaptació,
tot proposant un ordre de prioritats.
Quart.- L‟Ajuntament dels Pallaresos es compromet també a elaborar un
informe biennal per l‟avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar
el Dia de l‟Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla
d‟Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència
d‟Alcaldes/esses per l‟Energia sostenible a Europa.
Cinquè.- Facultar a l'alcaldia per tal de que signi el formulari d'adhesió al
Pacte.
Sisè.- Comunicar els presents acords a la Diputació de Tarragona (per fer
possible les tasques de suport i coordinació dels municipis de la província que
s‟hi adhereixin, qui al seu temps ho comunicarà al Comissari de Transports i
Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert).
Sotmès a votació, per unanimitat dels deu membres assistents, el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
6.- APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CREACIÓ DE TRES COMISSIONS
DEL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.
Atès el títol II de la Llei Orgànica 8/1985, reguladora del dret a l'educació, en
l'article 35 estableix que els poders públics, en l'exercici de les seves
respectives competències, podran establir consells escolars d'àmbits diferents
a què es refereix el article 34, així com dictar disposicions necessàries per a
l'organització i funcionament de les mateixes.
Atès l‟emparament normatiu de l‟article 173 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d‟educació

Atès allò regulat a la Llei de Bases de Règim Local, i concretament el seu
article 25.2. n) que determina com a facultat dels ens locals: Participar en la
programació de l'ensenyament, cooperar amb l'administració educativa en la
creació, construcció i sosteniment dels centres educatius públics, així com
intervenir en els seus òrgans de gestió i participar en la vigilància del
compliment de l'escolaritat obligatòria.
Atès que el Consell Escolar Municipal és un òrgan de consulta, d'informació,
d'assessorament i participació democràtica, compost per representants de tots
els sectors afectats en la tasca educativa.
I atès que es creu procedent, per tal de dotar d‟eficàcia i eficiència el seu
funcionament, la creació de Comissions Internes específiques dels diferents
àmbits i matèries a tractar, es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels
següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar la proposta de creació de 3 Comissions Internes específiques
pertanyents al Consell Escolar Municipal dels Pallaresos en matèria de Medi
Ambient, de Festes i de Transició entre Cicles Educatius.
Segon.- La composició d‟aquestes serà la determinada per consens del Consell
Escolar Municipal o en el seu defecte, per votació amb obtenció de majoria
simple, dels membres assistents a la sessió respectiva del propi Consell.
Tercer.- En tot cas, en atenció a allò establert al Reglament Regulador del seu
funcionament, hauran de tenir un mínim de 3 membres, preferentment de
sectors diferents, i un d‟aquests haurà de fer de coordinador davant del Ple de
l‟Ajuntament.
Quart.- Donar trasllat del present Acord al Conjunt de Membres del Consell
Escolar Municipal.
Sotmès a votació, per unanimitat dels deu membres assistents, el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
7.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2015
ANTECEDENTS
Pels serveis municipals s‟han confeccionat els resums numèrics de la revisió
del Padró municipal d‟habitants referida a l‟1 de gener de 2015, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l‟exercici 2014.

Per confeccionar aquests resums numèrics s‟han tingut en compte les
variacions produïdes en el Padró d‟habitants i rebudes de l‟ Institut Nacional
d‟Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d‟intercanvi mensual, així com
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents
fitxers mensuals fins al mes de gener de 2015.
FONAMENTS DE DRET
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d‟11 de juliol, que aprova el
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals.
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l‟ Institut
Nacional d‟Estadística i de la Direcció General per a l‟Administració Local, de
25 d‟octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als
ajuntament sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment
d‟obtenció de la proposta de xifres oficials de població.
Es proposa al Ple de l‟Ajuntament, l‟adopció dels següents acords:
1r. Aprovar els resums numèrics general i d‟altes i baixes corresponents a la
rectificació del Padró municipal d‟habitants d‟aquest Ajuntament, referits a la
data 1 de gener de 2015, i que contenen la formalització de les actuacions
dutes a terme durant l‟exercici 2014. Els resums que s‟aproven són els
següents:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
TOTAL
Població de dret a 1 de gener de 2014
4487
Altes des de 01/01/2014 a 01/01/2015
283
Baixes des de 01/01/2014 a 01/01/2015
222
Variacions per error en el sexe: Altes
1
Variacions per error en el sexe: Baixes
0
Població de dret a 1 de gener de 2015
4548

HOMES
2288
126
112
1
0
2302

CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D‟HABITANTS
CONCEPTES
ALTES
Naixements
39
Defuncions
Canvis de residència d‟un altre municipi
229
Canvis de residència a un altre municipi
Canvis de residència de l‟estranger
5
Canvis de residència a l‟estranger
Omissions
10
Inscripcions indegudes i caducitat
TOTALS
283

DONES
2199
157
110
0
0
2246

BAIXES
45
167
3
7
222

ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL
MUNICIPI
CONCEPTE
TOTAL
HOMES
DONES
Canvis de domicili (entre seccions del
15
7
8
municipi)
2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI
Resum per sexe i causa de l‟alta
CONCEPTE DE L‟ALTA
Dist. 01 Dist. 01 Dist. 01 TOTALS
Sec.001 Sec.002 Sec.003
Naixements
18
11
10
39
Canvis de residència des d‟un altre
55
39
135
229
municipi
Canvis de residència des de
4
1
0
5
l‟estranger
Omissió
4
2
4
10
Altes a la secció per canvi de domicili dins del
5
8
2
15
municipi

Variacions per error en el sexe

1

0

0

1

3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL
MUNICIPI
Resum per sexe i causa de la baixa
CONCEPTE DE L‟ALTA
Dist. 01 Dist. 01 Dist. 01 TOTALS
Sec.001 Sec.002 Sec.003
Defuncions
12
2
31
45
Canvis de residència a un altre
51
61
55
167
municipi
Canvis de residència a l‟estranger
1
1
1
3
Inscripció indeguda i caducitat
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del
municipi

Variacions per error en el sexe

4
7

3
6

0
2

7
15

0

0

0

0

2n. Comunicar a l‟INE la xifra de població a 1 de gener de 2015 que resulta
d‟aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del
que disposa la Resolució de 25 d‟octubre de 2005 d‟instruccions tècniques
sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d‟obtenció de
la proposta de xifres oficials de població.
Sotmès a votació, per unanimitat dels deu membres assistents, el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
8.- DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU SUPLENT DEL MUNICIPI DELS
PALLARESOS

En data 10 de maig de 2013, registre d‟entrada 1628/2013, el senyor Jose
Antonio Guzmán Pineda va presentar renúncia al nomenament del càrrec de
Jutge de Pau substitut de la localitat dels Pallaresos
En data 11 de juny de 2013, al BOP de Tarragona número 135, es fa públic
obrir convocatòria per la presentació de currículums a aquelles persones que
estiguessin interessades, sense que es presentés cap, i per tant quedant desert
el procediment.
En data 2 d‟octubre de 2013, registre de sortida 1596/2013, aquesta vacant es
comunica al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Qui en data 5 de
desembre de 2013, registre d‟entrada 4437/2013, ens fa trasllat de l‟edicte de
convocatòria de la plaça de jutge de pau suplent, per tal que consti al tauler
d‟anuncis municipal, al del jutjat de pau, en el jutjat de primera instància e
instrucció, i a la seu del TSJC. Durant el termini d‟exposició pública no es va
presentar cap sol·licitud.
En data 18 d‟agost de 2014, el Jutge degà de Tarragona, requereix que aquest
ajuntament designi persona idònia per al càrrec de jutge de pau substitut, i es
reitera aquest requeriment en data 19 de gener de 2015, registre d‟entrada
205/2015
Atès que la sra. Ma Teresa Marimon Olivares ha presentat en data 10 d‟abril de
2015, registre 1224/2015, sol·licitud per ocupar la vacant de jutge de pau
suplent al municipi dels Pallaresos.
Atès que la sra. Marimon ha comparegut davant de la secretària accidental en
data 15 d‟abril de 2015, i ha manifestat que es presenta a la vacant de jutge de
pau suplent declarant que no pateix cap dels impediments previstos a l‟article
303 de la LOPJ, concretats en impediment físic o psíquic per a la funció judicial,
processats i/o condemnats per delicte dolos, i ple exercici dels drets civils.
I vista la Proposta d‟Alcaldia de data 21 d‟Abril de 2015, per la qual es proposa
el càrrec esmentat, l‟ajuntament en ple per unanimitat de tots els membres
assistents i amb el quòrum de majoria absoluta ACORDA
Primer.- Proposar al Tribunal de Justícia de Catalunya el nomenament de
Jutgessa de Pau suplent del terme municipal dels Pallaresos la senyora Ma
Teresa Marimon Olivares, amb DNI núm. 43.718.693-V i que compleix tots els
requisits establerts a la normativa vigent per a poder ocupar els càrrecs de
Jutge de Pau suplent sense patir cap dels impediments previstos a l‟article 303
de la LOPJ, ni incapacitats per a l‟exercici el càrrec.
Segon.- Notificar el present acord, juntament amb el currículum vitae de la
candidata, a la Secretaria de govern del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya.
Sotmès a votació, per unanimitat dels deu membres assistents, el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

9.- ADHESIÓ A L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SIGNAT
EN DATA 10 DE JUNY DE 2010 ENTRE EL CONSORCI LOCALRET I
TELEFONICA ESPAÑA SAU PER AL DESENVOLUPAMENT DE XARXES
DE TELECOMUNICACIONS A CATALUNYA
L‟ajuntament dels Pallaresos com a membre del Consorci local Localret està
adherit al Conveni marc o Conveni de col·laboració per al desenvolupament de
xarxes de telecomunicacions a Catalunya signats entre Localret i Telefònica.
Localret i Telefònica van subscriure en data 18 d‟abril de 2001 els convenis
marc i de col·laboració per al desenvolupament de xarxes de
telecomunicacions a Catalunya. Posteriorment, en data 10 de juny de 2010, es
va pactar un nou marc convencional, reflectit en el conveni d‟aquesta mateixa
data.
Aquests convenis tenen com a objectiu principal establir un marc de relació
amb els ajuntaments consorciats que permeti introduir una competència
efectiva pel que fa a la incorporació d‟infraestructures de telecomunicacions a
les actuacions urbanístiques de nova creació (urbanitzacions residencials o
polígons industrials). No obstant això, l‟entorn econòmic dels últims anys ha
dificultat l'inici de les obres d‟un nombre elevat de projectes lliurats
d'infraestructures de telecomunicacions vinculats al Conveni marc i de
col·laboració de data 18 d‟abril de 2001.
Atès que d‟acord a aquests convenis (pactes vuitè i quart, respectivament), el
termini màxim per a l‟inici de les obres era de 18 mesos des de la data de
lliurament dels projectes i que, en cas que les obres no s‟iniciessin en aquest
termini, els Ajuntaments i Localret podrien haver d‟abonar les despeses
derivades de la seva redacció, amb la voluntat de defensar els interessos del
conjunt dels municipis s‟ha considerat convenient
establir un règim transitori per aquests projectes, sotmetent-los al marc
convencional actualment vigent (Conveni de col·laboració de data 10 de juny
de 2010), mitjançant la signatura d‟una addenda que va ser aprovada pel
Consell d‟Administració del Consorci Localret el passat 4 de març de 2015.
Així mateix, l‟ esmentada addenda modifica alguns aspectes de gestió, tècnics i
econòmics del Conveni de col·laboració de data 10 de juny de 2010.
Atès que la clàusula cinquena de l‟ esmentada addenda disposa que s‟aplicarà
a tots aquells ajuntaments que haguessin formalitzat la seva adhesió al
Conveni marc de 18 d‟abril de 2001 o al Conveni de col·laboració de 10 de juny
de 2010 en la mesura que s‟adhereixin a aquesta, i atès que el Consorci
Localret ha sol·licitat a l‟ajuntament dels Pallaresos l‟adhesió a l‟addenda
signada el passat 30 de març 2015, amb l‟objectiu principal de possibilitar que
els Ajuntaments incorporin una infraestructura de telecomunicacions de

titularitat pública en les actuacions urbanístiques de nova creació, el que
permetria donar resposta a les necessitats futures de les operadores de
telecomunicacions i alinear-se amb l‟objecte de l‟article 36 de la Llei 9/2014, de
9 de maig, General de Telecomunicacions.
Per la qual cosa, es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar l‟adhesió a l‟addenda signada entre el Consorci Localret i
Telefónica España SAU el passat 30 de març de 2015 al conveni per al
desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya
Segon. Notificar aquest acord d‟adhesió al Consorci Localret
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Coronado, Sans, Domènech i Vidal Guiamet; i cinc (5) abstencions
del senyors/es Ramos, Asensio, Marcos, Sánchez i Vidal Àlvarez el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
10.- RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA
MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 7.1 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
En sessió extraordinària del ple de l‟ajuntament de data 16 de desembre de
2014 es va aprovar inicialment la modificació de l‟article 7.1 del Reglament
Orgànic Municipal de l‟ajuntament dels Pallaresos.
Aquesta aprovació es va exposar al públic al BOP de Tarragona número 297
de data 30 de desembre de 2014, i al DOGC número 6780 de data 31 de
desembre de 2014.
Durant el període d‟informació pública s‟ha presentat en data 4 de febrer de
2015, registre d‟entrada 448/2015, al·legació a l‟aprovació inicial pel Sr. Claudi
Domènech Bonachi, en nom i representació del Grup Municipal de GP
S‟ha emès informe per part de la secretària accidental en data 23 d‟abril de
2015, i proposta de resolució d‟al·legacions per part de l‟alcaldia en la mateixa
data.
Per tant es proposa al Ple de la corporació l‟adopció dels següents acords:
Primer. Desestimar l‟al·legació presentada pel grup municipal GP en data 4 de
febrer de 2015, i per tant procedir a la modificació de l‟article 7.1 del Reglament
Orgànic Municipal, establint-se la periodicitat de les sessions del ple de
l‟ajuntament en 2 mesos
Segon Aprovar definitivament la modificació de l‟article 7.1 del Reglament
Orgànic Municipal, quedant redactat de la següent:
Art. 7.- Classes de sessions
Les sessions del Ple poden ser Ordinàries, Extraordinàries i Extraordinàries Urgents.

1.- La sessió Ordinària del Ple de l‟Ajuntament dels Pallaresos tindrà lloc amb una
periodicitat de dos mesos, celebrant-se l‟últim dijous del mes que correspongui. Si
aquest dia fos festiu o vigília de festiu, la sessió es traslladarà al següent dijous hàbil, a
excepció d‟acord adoptat per la majoria de les forces polítiques amb representació al
Ple Municipal que determini la seva celebració el dijous hàbil precedent.

Segon. Ordenar la seva publicació al Butlletí oficial de la província, al tauló
d‟anuncis i a la pàgina web municipal.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (9) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Coronado, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, Ramos, Asensio,
Marcos i Sánchez; i una (1) abstenció del senyor Vidal Àlvarez el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
INTERVENCIÓ ABANS LECTURA PUNT NUM. 11 DE L‟ORDRE DEL DIA
Sr. Domínguez- Manifesta que te entès que el Grup mpal. de CiU volen retirar
la moció del punt 11 de l‟ordre del dia.
Que s‟han fet consultes als serveis jurídics de Diputació. Estableixen que si el
que la presenta la retira, l‟alcalde la pot mantenir i llavors passa a ser la
proposta del Consistori i no del grup municipal. Per tant, l‟equip de govern
considera que si el grup mpal. de CiU presenta aquesta moció, volen que la
petició segueixi endavant amb el tràmit que havien demanat. Llavors passa a
ser la proposta que fa l‟ajuntament.
11.- MOCIÓ QUE PRESENTÀ L’EQUIP DE GOVERN DE L’AJUNTAMENT
DELS PALLARESOS PER LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 9.3 i 9.4 DEL
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL
En data 26 de gener de 2015 el Grup Municipal CiU, va presentar al registre de
l‟ajuntament moció per tal de ser tractada al ple de l‟ajuntament de data 29 de
gener de 2015, per via d‟urgència.
Atès que els acord primer i segon, plantejats a la moció, suposaven una
modificació de l‟article 9.3 del Reglament Orgànic Municipal. La modificació
d‟aquesta normativa municipal ha de seguir el mateix tràmit que per a la seva
aprovació inicial. Atès que és una de les matèries incloses a l‟art. 47.3 de la Llei
7/85, Reguladora de les Bases de Règim Local, calia l‟aprovació en una sessió
del Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal dels
membres de la Corporació, amb l‟informe preceptiu de Secretaria que, per la
data de presentació de la moció (una vegada convocada ja la Sessió), va ser
materialment impossible d‟emetre, raó per la qual haurà de quedar pendent
conforme l‟article 92.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

S‟ha emès informe preceptiu per part de la secretària accidental en data 23
d‟abril de 2015, conforme la proposta de modificació reuneix els requisits
formals reglamentaris, i en quan al fons, el mateix s‟estima conforme a dret.
Per tant, es proposa al ple de l‟ajuntament, en aquest cas per part del govern,
l‟adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l‟article 9.3 del Reglament Orgànic
Municipal, en els següents termes:
-

Redactat actual

“3.- La convocatòria, contenint l‟ordre del dia, es trametrà als Regidors de forma que la
rebin com a mínim tres dies hàbils abans de la reunió, llevat dels casos de reconeguda
i acreditada urgència que ho impossibilitin.
4.- La convocatòria, l‟ordre del dia i l‟esborrany de l‟acta podran ser trameses o bé per
lliurament físic al domicili del Regidor o bé a l‟adreça de correu electrònic que aquest
faciliti al Secretari. En cas que el Regidor/a opti per el darrer d‟aquests mitjans,
assumeix la responsabilitat de la regular i diligent consulta que haurà de fer del seu
correu electrònic, no podent al·legar posteriorment la nul·litat de la convocatòria,
entenent-se com a notificats el mateix dia de l‟enviament.

-

Redactat a proposta de modificació

“3.- La convocatòria, contenint l‟ordre del dia i la documentació corresponent a la
mateixa, es trametrà als Regidors de forma que la rebin com a mínim quatre dies
hàbils abans de la reunió, llevat dels casos de reconeguda i acreditada urgència que
ho impossibilitin.

4.- La documentació es trametrà als regidors en format electrònic el mateix dia de la
convocatòria i es lliurarà una còpia impresa als regidors que ho demanin. En cas que
el Regidor/a opti per el darrer d‟aquests mitjans, assumeix la responsabilitat de la
regular i diligent consulta que haurà de fer del seu correu electrònic, no podent al·legar
posteriorment la nul·litat de la convocatòria, entenent-se com a notificats el mateix dia
de l‟enviament.”
Segon.- El present acord juntament amb la modificació del ROM, al públic durant el
termini de 30 dies hàbils al BOPT, DOGC i taulell d‟anuncis de la Corporació, als
efectes de que, si s‟escau, s‟hi puguin presentar reclamacions, assenyalant que, en
cas contrari, l‟acord s‟elevarà a definitiu.

Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (7) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Coronado, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, Ramos, Asensio; i
tres abstencions (3) abstencions del senyor Vidal Àlvarez, Marcos i Sánchez, s‟
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

Explicació de vot
Sra. Asensio- Manifesta que li sobta que el grup de CiU demani per retirar
aquesta moció i que el Sr. Alcalde la vulgui incloure dins del Ple.
Explica que el sentit d‟aquesta moció en el moment que es va presentar era per
que...i procedeix a llegir la moció per a que la gent ho sàpiga:
“Els regidors de Convergència i Unió a l’ajuntament dels Pallaresos venim
patint des de l’ inici del mandat del Sr. Domínguez com alcalde de Els
Pallaresos l’any 2011, unes restriccions severes a l’hora de tenir accés a la
informació i documentació d’aquest ajuntament que dificulta de manera molt
notable la nostra feina de regidors i que es un dret reconegut coma
representants escollits democràticament tal i com consta al Reglament Orgànic
Municipal dels Pallaresos.
Tot i així el nostre grup ha rebut negatives a les nostres peticions amb
respostes del tot inversemblants per part del Sr. Alcalde que l’únic que
aconseguien era retardar la consulta dels documents que podrien facilitat la
nostra tasca als plens i que han dificultat molt la nostra feina com a regidors i
que ens va portar a denunciar aquesta situació al Departament de Governació
ja fa uns anys, o més recentment al Síndic de Greuges, per la total negativa del
Sr. Alcalde a facilitar-nos uns informes que han estat pagats amb diners públics
i que a dia d’avui, encara no hem pogut comprovar si realment existeixen.
Per tot això, i per tal de que tots els regidors puguin desenvolupar la seva tasca
sense intromissions, amb total llibertat i amb temps suficient per tal de garantir
una millor informació als ciutadans.
El nostre grup demanava:
Tenir la convocatòria contenint l’ordre del dia i la documentació corresponent,
com a mínim quatre dies hàbils abans de la reunió.
I els altres dos punts que la secretària ja ha anomenat.”
Vist el temps que falta, per que la legislatura ja s‟ha acabat i que això ja és
impossible per que el grup mpal. de CiU ja no els serveix de res, i com estan
convençuts que els propers que entrin si que donaran aquesta informació,
aquesta facilitat que el Sr. Alcalde no els ha donat, consideren que era absurd
mantenir aquesta moció.
De totes maneres ja que l‟equip de govern la presenta, el grup mpal. de CiU hi
vota a favor, i que sempre votaran a favor que hi hagi informació i
transparència.

Sr. Alcalde- Li respon a la Sra. Asensio que redactar una moció és molt senzill,
però expressar el que un interpreta també. Diu que el tot el que expressa en
una moció acostuma a ser una realitat.
Li diu que el que ells consideren que és una restricció servera, els informes del
SAM diuen que és el que s‟ha de fer, que és vigilar que no es faci un mal ús de
la documentació que hi ha a l‟ajuntament.
Reconeix que és cert que l‟ha denunciat dues vegades, a Governació i al
Síndic, però que encara no han dit que hagi fet res malament, tot el contrari.
Segueix la intervenció dient que l‟oposició tenen informació setmanalment que
demanen veure. Que la tenen al seu abast des del mateix moment de la
convocatòria del Ple, i que tot i que el ROM estableix 3 dies, el dilluns a les 9
hores del matí quan els plens es fan els dijous ja tenen tota la documentació al
seu abast.
Que quan han demanat que se‟ls faciliti còpia de tot el que va al ple, se‟ls ha
facilitat tot, que no pot dir que hagi escrit que digui que això és mentida i que se
li hagi denegat.
És molt fàcil dir les seves veritats, el que passa és que de vegades aquestes
queden en fantasia, per exemple, de cent sol·licituds demanant el registre, més
de noranta s‟ha contestat que si, i les que no han pogut ser per algun motiu,
se‟ls ha plantejat un altre dia i hora.
Que no se‟ls ha denegat mai cap documentació, com s‟ha pogut acreditar tant
al Síndic com a Governació, per les constants denuncies que interposen pel
que ells consideren que és severa restricció.
Que li preocupa, i no acusa a ningú, que corrin per grups de wassap factures
de l‟ajuntament, i que això ho saben tots. Tot i que tenen accés a la
documentació, el mal ús de la mateixa afecta a tot el col·lectiu.
Que al final la realitat és que els serveis jurídics de la Diputació diu que el que
s‟ha fet és d‟acord amb la llei.
Sra. Asensio- Li replica que en cap moment ella ha dit que no li deixi veure els
registres, que està parlant de coses bastant més serioses.
Que hi ha informes que se li han demanat i que a hores d‟ara encara no tenen.
Posa com exemple, l‟auditoria que va demanar el Sr. Alcalde vers el Centre
Jujol, i sense que ningú hagués declarat secret de sumari d‟aquella auditoria,
que els va denegar creant l‟alcalde el secret de sumari, i que això no es pot fer.
I que quan arribi la resposta del Síndic de Greuges llavors potser serà massa
tard, però que hi haurà una resposta.
La segona cosa és, que han demanat al senyor alcalde com a quatre vegades
que els justifiqui en que s‟ha gastat uns 18.000€ en aquesta legislatura en
despeses de representació, i que la resposta sempre ha estat anar pels núvols

però no contestar. Que a hores d‟ara el poble encara no sap en que s‟ha gastat
aquests diners, si en esmorzars, dinars, berenars o sopars.
(Es produeix una discussió entre el Sr. Alcalde i la Sra. Asensio).
Sr. Domínguez- Respon a la sra. Asensio, dient-li que quan ella parla de
restriccions severes es refereix a aquestes coses. Que la provisió de fons
també està per pagar petites despeses que te l‟ajuntament i s‟ha de fer al
moment.
El senyor Domínguez diu que la sra. Asensio ha demanat les despeses extra
pressupostàries i que no han estat comptabilitzades, i això és il·legal, és il·legal
que afirmi que els diners que té l‟alcaldia per pagar despeses de representació
de l‟ajuntament o per fer petits pagaments no es comptabilitzin. Totes aquestes
despeses, tots els tiquets, estan degudament justificades i comptabilitzades a
les diferents partides. I li diu que no pot paralitzar una ajuntament per tal de
donar-li vuit anys de tiquets, que li indiqui quines vol.
12.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.
S‟informa del desenvolupament del Padró d‟Habitants:
Dades del mes MARÇ de 2015:
Xifra Inicial: 4.571
Altes: 28
Baixes: 15
Total Habitants: 4.584 habitants
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.
A continuació, es dona compte dels Decrets d‟Alcaldia:

Els decrets que passen sessió de 30 d‟abril de 2015 van del 16/15 de 21 de
gener al 196/15 de 24 d‟abril de 2015
Decrets amb nota de reparació que formula secretaria intervenció son:
37/15 de data 27 de gener de 2015
ACORD PER URGÈNCIA

El Sr. Alcalde acredita la urgència en la presentació de l‟acord que segueix per
tal d‟aprovar el canvi de nom de l‟escola Els Pallaresos passant-se a dir Escola
Arquitecte Jujol

Es posa a votació la urgència de la moció que s‟aprova per unanimitat de tots
els membres assistents, per la qual cosa s‟aprova i es passa a la lectura i
posterior aprovació del següent acord:
APROVACIÓ DEL CANVI DE NOM DE L’ESCOLA ELS PALLARESOS PER
DENOMINAR-SE “ESCOLA ARQUITECTE JUJOL”
Atès que el Consell Escolar de l‟Escola Els Pallaresos va aprovar el passat dia
19 de març de 2015, el canvi de nom de l‟escola per passar-se a nomenar
“Escola Arquitecte Jujol”
Atès que aquesta decisió està motivada per:
-

-

La voluntat de que l‟escola tingui un nom diferent al del poble
Tenir un nom que tingués força al municipi ja que el nom d‟Arquitecte Jujol te al
darrera uns fonaments i uns valors que poden revertir positivament a l‟escola
És un personatge molt treballat per l‟alumnat de l„escola, que treballa molt la
reutilització, el reciclatge i el fet de convertir en art el més rebutjable, criteris
que lliguen amb el projecte d‟escola verda
Diferenciar-se de l‟altre escola del municipi

Atès que és necessari que l‟ajuntament aprovi aquest canvi de nom, per ser
presentat davant del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, qui ha d‟autoritzar el mateix.
Es proposa al ple de l‟ajuntament l‟adopció dels següents acords,
Primer. Aprovar el canvi de nom de l‟escola Els Pallaresos passar-se a
nomenar Escola Arquitecte Jujol
Segon. Comunicar al centre escolar, així com al Departament d‟Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya, el contingut d‟aquest acord
Sotmès a votació, per unanimitat dels deu membres assistents, el Ple de
l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot
Sr. Vidal Guiamet- Explica que el grup del Partit Popular ha votat a favor per
que entenen que el treball i les obres que va realitzar l‟arquitecte Josep Ma
Jujol i Gibert al nostre poble, ha fet que el nostre poble tingui un reconeixement
a nivell mundial. Recordant les paraules del fill de l‟arquitecte, que va dir, que
l‟arquitecte Jujol havia posat Els Pallaresos al mapa, entenent-lo de forma
metafòrica te la seva raó i explicació. Aquest grup municipal reconeix que tant
l‟arquitecte Jujol com la seva família sempre han sentit un gran amor i
predilecció pel nostre poble, proba d‟això és que els seus fills visquin al poble i
que les restes de l‟arquitecte descansin al nostre poble. Dedicar el seu nom a
una escola del municipi és un honor i un reconeixement tenint en compte que
els primer col·legi de primària que es van construir al municipi ho va fer el Sr.
Jujol. Ho consideren una encertada decisió.

13.- PRECS I PREGUNTES.
Sr. Alcalde- Passa a respondre les preguntes del ple anterior:
Pregunta núm. 1 del grup mpal. de CiU
Pregunta - Atenent a la llarga absència del nostre Secretari-Interventor, el nostre Grup
Municipal ens preguntem perquè es va convocar la borsa de treball d‟auxiliar
administratiu subgrup de funció C2 / Cat professional laboral IV, destinada a cobrir
mitjançant procediment interí o contractació temporal, possibles vacants o
substitucions del personal de plantilla de l‟Ajuntament dels Pallaresos pels anys 20142015 i que es va convocar aquests estiu passat del 2014?
Resposta.- Per mirar de tenir personal en èpoques en que per baixes o vacances, i
quan tinguéssim puntes de feina.
Pregunta- No es va fer una convocatòria per cobrir possibles vacants o substitucions
del personal del Consistori?
Resposta- Si
Pregunta- No són les vacances una de les causes, de les possibles vacants o
substitucions?
Resposta- Si
Pregunta- Si pel que sigui, falta algun dels treballadors per vacances, no seria el més
lògic, com així ho van fer aquest estiu passat, que es contractés a una persona de la
borsa?
Resposta- Depèn del lloc que s‟ha de cobrir i el temps que es preveu estigui fora el
treballador.
Pregunta- No seria una ajuda pels nostres treballadors la contractació d‟aquesta
persona, per a poder repartir la feina acumulada durant l‟etapa vacacional del nostre
Secretari?
Resposta- Mateixa resposta que abans. les tasques del secretari son molt concretes,
si l‟absència era d‟un mes no tenia sentit contractar a una persona quan el període
d‟aprenentatge és superior al temps a cobrir.
Pregunta núm. 2 del grup mpal. de CiU
La següent pregunta és per demanar-li al Consistori si estem mantenint alguna relació
Institucional amb els països de Brasil i Colòmbia?
Resposta- No. Podem aclarir que el regidor va rebre una trucada d‟un número normal,
quan va retornar la trucada, pel que sembla aquest número era un número estafa o
frau que derivaven en trucades internacionals. hi ha dos trucades amb un cost

aproximat de 22€, ens hem posat en contacte amb telefònica per tal d‟aclarir si
aquests números han suposat una estafa.

Preguntes del grup mpal. ICV:
Pregunta 1
Pregunta- El nostre grup ha vist un decret autoritzant la suspensió del
subministrament d‟aigua per impagament, per això preguntem si a aquests
usuaris se‟ls ha informat del fons social que hi ha per aquests casos.
Resposta- Aquesta ajuda es tracta d‟acord amb les bases amb serveis socials i
ells, serveis socials, estan al cas dels impagats per aigua per si es poden acollir
al ajut.
Pregunta 2
Pregunta- El decret 773/2014 sobre la compensació del deute viu que te un bar
restaurant corresponent a un anunci del llibre de la festa major vers la factura
núm. 11, en concepte de 9 menús del mes d‟octubre. Voldria saber de que es
tractaria.
Resposta- De saldar el preu del cost de l‟anunci del llibret de festa major
compensant-lo amb el preu de la factura presentada.
PREGUNTA DEL GRUP MUNICIPAL DELS VERDS
Sr. Vidal Álvarez- Li pregunta al Sr. Alcalde quina finalitat te la instal·lació de la
carpa, si són lúdics o esportius.
Sr. Alcalde- Li respon que el 99% la finalitat és esportiva.
Sr. Vidal Álvarez.- L‟alçada de la carpa en el seu punt central i segons projecte,
son 4,5 metres, i això no permet la pràctica de cap esport, cal que es miri
abans de realitzar qualsevol inversió.
Sr. Alcalde- Li respon que no té aquestes dades, però que miraran el projecte
Intervenció del Sr. Sans:
Explica que al juny del 2011 hi havia un romanent de tresoreria per a despeses
generals de -564.484,67€, i que al tancament de l‟exercici 2014 el resultat era
de 616.907,57€ en positiu.
Al juny del 2011 teníem un deute viu que corresponia a préstecs per un import
de 479.619,08€, actualment es deuen els préstecs de l‟anterior mandat de CiU,
un total de 330.396,68€, suposant una reducció de 149.222,40€,
aproximadament la rebaixa del 31,11%.

Que també es desconegut per tothom el retardament en el pagament dels
rebuts de brossa acumulats, doncs al juny del 2011 l‟últim rebut pagat era d‟un
any abans, del juny del 2010, un cost de més de 500.000€, que també pot
informar que ja està al dia, doncs està pagat el rebut d‟abril de 2015.
Sobre el retards sobre altres subministradors, com llum i aigua, diu que també
són fruit del passat, i que actualment l‟ajuntament està al dia de pagament de
proveïdors, que tenen pagat fins al mes de març de 2015.
I que com tothom sap, es va haver d‟aprovar en sessió plenària extraordinària
de 15 de maig de 2012, una operació de préstec per un import de 319.321,49€
a retornar en 10 anys, i amb dos anys de carència en l‟amortització del préstec.
Es troba en condició de dir que gràcies al Govern de l‟Estat que no paga al
Govern de la Generalitat, i gràcies al Fons de Liquiditat Autonòmica ens han
ingressat uns 450.000€, amb una part corresponent a la construcció de la Llar
d‟infants, que farà que la propera setmana es facin els tràmits per finiquitar el
préstec que ens van veure obligats a demanar per incompliments de pagament
del govern de la Sra. Ana Ramos i de la Sra. Inma Sánchez.
I que a més, hi haurà liquiditat als comptes bancaris a fi de poder seguir
mantenint amb més tranquil·litat el pagament a proveïdors dins els terminis
legalment establerts, que recorda són de trenta dies.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a
les vint-i-una hores i set minuts, de la qual com a Secretària acctal., estenc
aquesta acta.

