ACTA
SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA núm. 03 de 31-03-2016
Celebrada sessió Plenària ordinària per l’ajuntament dels Pallaresos, en conformitat al que
estableix a l’art 110 del D.LEG 2/2003 del Text refós de la Llei 8/87 Municipal i de Règim local de
Catalunya, l’art. 50 del RDL 78/86 Text refós de Règim Local i art. 109-110 RD 2568/86 ROF , el
secretari subscriu la present acta, per constància del desenvolupament de la sessió i dels acords
adoptats.
Sessió Plenària

Legislatura 2015-2019. núm. 03/2016 de 31/03/2016

Caràcter
Convocatòria
Lloc
Data
Hora d’inici
Hora d’acabament
Hi assisteixen:
Presidència Alcalde
Membres regidors

Ordinària
Primera
Sala d’actes de l’ajuntament
31-03-2016
20:00 hores
..................................................21:15 hores

Sr. Josep Maria Nolla Cabellos, Alcalde (CIU)
Sr. Antonio TenorioRecuero (CIU)
Sra. Maite Llonch Simó( CIU)
Sr. Miquel Antonio Granero Zapata ( ERC)
Sra. Inmaculada Sánchez Fernández (ICV)
Sr. Francesc Xavier Marcos Tuebols (IP)
Sr. Jaume Domínguez Ruíz (PSC)
Sr. Jordi Sans Ferrer (PSC)
Sra. Ma. Jesús Coronado Fuentes (PSC)
Sr. Jaume Enseñat Fernández (PSC)
Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet (PP)
Excusen l’assistència --No assistents
--Secretària
Sra. Sara López Martín
Ordre del dia
1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple
municipal, duta a terme el dia 28 de gener de 2016.
2.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del
ple municipal, duta a terme el dia 03 de febrer de 2016.
3.- Aprovació definitiva del pressupost municipal i la plantilla orgànica.
Resolució d’al·legacions.
4.- Aprovació de les Modificacions puntuals en el Reglament del cementiri
municipal.

5.- Aprovació del Reglament regulador de l’Administració en un entorn
electrònic.
6.- Ratificació pel Ple del Decret 108/2016 .
7.- Moció del grup ICV-EUIA-EPM, ERC-MES-AM, CIU i IP per a la substitució
progressiva de l’ús del Glifossat per mètodes no contaminants.
8.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
9.- Donar compte al Ple Municipal:
13.1. Arqueig de tresoreria a 31/12/2015.
13.2. Execució del pressupost durant el quart trimestre.
13.3. Període Mig de Pagament als Proveïdors.
10.- Precs i Preguntes.
Comissió d’estudi
D’acord amb el Reglament Orgànic Municipal (ROM) essent la Comissió d’estudi obligatòria i no
permanent, i aconsellant-ho així els temes a tractar, es convoca a la Comissió d’estudi per tal de
dictaminar els assumptes a tractar en el present Ple extraordinari.

1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 28 DE GENER DE 2016
Prèvia deliberació i per unanimitat, s’aprova l’acta.
2 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL
CELEBRADA EL DIA 3 DE FEBRER DE 2016
Prèvia deliberació i per unanimitat, s’aprova l’acta.
3 ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I DE LA PLANTILLA ORGÈNICA.
RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS
Assumpte tractat
Intervencions
Incidències
Opinions
Vots emesos
Resultat votació
Acord adoptat

* Acord d’aprovació definitiva del pressupost municipal i de la plantilla orgànica. Resolució d’al·legacions.
------11 vots emesos
6 vots a favor (els dels Srs./es. Nolla, Tenorio, Llonch, Sánchez, Granero, Marcos), i 5 vots en contra (els dels Srs./es.
Domínguez, Sans, Coronado, Enseñat, Vidal
Text que es transcriu íntegrament:

L’ajuntament en sessió extraordinària de 3 de febrer de 2016 va adoptar amb caràcter provisional
els següents acords:
1. S’aprova provisionalment els pressupostos generals per l’exercici 2016 que resumit per
capítols és el següent:

Ingressos
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Total

2016
1.223.165,17
38.079,56
562.567,37
1.059.188,49
30.700,00
0,00
86.000,00
0,00
0,00
2.999.700,59

Despeses
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
Total

2016
1.062.010,41
1.487.106,04
50.000,00
89.000,00
14.625,38
236.958,76
0,00
0,00
60.000,00€
2.999.700,59

2. Acordar aprovar el sostre de la despesa no financera per l’Ajuntament, per import de
3.057.627,60 €, d’acord amb el següent detall:
A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT
Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost

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

Despesa no
financera
1.062.010,41
1.487.106,04
50.000,00
89.000,00
14.625,38
236.958,76
0,00
Despesa no financera 2.939.700,59

Regla despesa liquidació 2015
Regla despesa pressupost 2016
marge compliment regla de la despesa
marge compliment estabilitat
import màxim que pot augmentar el sostre de la
despesa, sempre que hi hagi finançament
SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST

2.631.387,15
2.513.460,14
117.927,01
163.464,60

117.927,01
3.057.627,60

3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
6. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual
es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’edicte aprovació inicial es va exposar al públic al BOPT número 31 de 16 de febrer de 2016 i al
tauler d’edictes de l’ajuntament, durant el termini d’exposició pública s’ha rebut un escrit
presentat per Jordi Sans Ferrer del Grup UNIM-PSC-CP, en data 01/03/2016, sol·licitant l’estimació
de les al·legacions corresponents als Pressupostos Generals de la Corporació per l’exercici 2016.
Atès que la Secretaria interventora ha emès informe jurídic en data 7 de març de 2016.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents,
ACORDS,
1. Desestimar les al·legacions presentades ja que tan la convocatòria com les sessions es van
desenvolupar conforme als preceptes que regulen el funcionament dels òrgans col·legiats, per la
qual cosa, no poden ser estimades per manca de motivació.
2. Aprovar amb caràcter definitiu els pressupostos generals per l’exercici 2016.
3. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
4. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
5. Publicar dit acord definitiu i el text íntegre en el BOPT i en el Tauler d’Edictes de l’Ajuntament i
trametre als òrgans competents estatals i autonòmics.
4 ACORD D’APROVACIO DE LES MODIFICACIONS PUNTUALS EN EL REGLAMENT DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL
Assumpte tractat
Intervencions
Incidències
Opinions
Vots emesos
Resultat votació
Acord adoptat

* Acord d’aprovació de les modificacions puntuals en el Reglament del Cementiri municipal.
------11 vots emesos
11 vots a favor (els dels Srs/es. Nolla, Tenorio, Llonch, Sánchez, Granero, Marcos, Domínguez, Sans, Coronado,
Enseñat i Vidal, s’aprova per unanimitat.
Text que es transcriu íntegrament:

Atès la necessitat política d’introduir modificacions en el reglament del cementiri municipal
aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 13 de febrer de 2014.
Atès l’article 49 de la LRBRL on detalla el procediment a seguir per aprovar reglaments/ordenances
com també les seves modificacions posteriors.

Es pretén modificar els següents articles amb el present redactat,
Article 2n.
La instal·lació, el sosteniment i el règim i govern interior del Cementiri, segons la capacitat exigida
per les necessitats de la població, són competència de l’Ajuntament i es realitzaran d’acord amb
les lleis i les disposicions sanitàries vigents i amb les pròpies que pugui dictar. De manera
simplement enunciativa, no limitativa, li correspon:
a. La seva cura, neteja i condicionament.
b. La concessió de drets funeraris sobre nínxols, sepultures i columbaris
c. La percepció dels drets i taxes que procedeixi per ocupació de terrenys i llicències d’obres.
d. El registre de les sepultures.
e. El compliment de les mesures higièniques i sanitàries vigents o que puguin entrar en vigor.
Article 3r.
L’Ajuntament dels Pallaresos té l’obligació de disposar de nínxols i columbaris per a cessió a
particulars per a inhumació de difunts, en mesura suficient segons les previsions que es desprenen
de les cessions efectuades en els darrers anys.
Article 7è.
El Cementiri tindrà el següent horari d’obertura al públic:
a) Tots els dimecres, excepte festius, de 9.30 a 14 hores
b) Tots els dissabtes excepte festius, de 9.30 a 19 hores
c) Primer diumenge de cada mes de 10 a 20 hores.
L’Ajuntament podrà modificar de forma temporal aquest horari quan circumstàncies
sobrevingudes així ho aconsellin.
Article 15è.
El personal encarregat de la inhumació de difunts haurà de rebre tots els cadàvers a l’exterior del
Cementiri, a l’arribada dels enterraments, i fer-se’n càrrec a l’hora de traslladar-los a la seva
sepultura de destí. Prèviament, amb una antelació mínima de dues hores, haurà obert la sepultura
indicada des de l’Ajuntament i també tindrà preparat el material necessari per a procedir al
posterior tancament una vegada efectuada la inhumació. Aquests treballs podran anar a càrrec de
l’empresa de Pompes Fúnebres si fos el cas.
Article 18è.
Les sepultures poden ésser dels tipus següents: nínxols, panteons i columbaris.
Article 22è.
I. S’efectuaran concessions de drets funeraris sobre sepultures únicament quan sigui necessari el
seu ús per a inhumació d’un difunt o cendres procedents d’incineració.
II. Com a excepció al punt I anterior, es podrà cedir a particulars sense necessitat d’inhumació de
cap difunt, la titularitat de nínxols recuperats i millorats a petició de la persona interessada.

Article 31è.
Per a ésser possible un traspàs de titularitat és requisit indispensable que entre la persona titular,
viva o difunta, i aquella en qui hagi de recaure la nova titularitat existeixi un parentiu de fins a 2n.
grau segons la legislació civil catalana, o una relació de parella de fet. Podran autoritzar-se també
concessions de titularitat de nínxols o columbaris quan hagi existit un lligam afectiu molt especial i
demostrable entre la persona que sol·liciti la concessió de la titularitat i el difunt inhumat al nínxol
en qüestió.
En aquells casos en què el titular d’un nínxol o columbaris decideixi cedir, en vida, els seus drets
funeraris a una altra persona, caldrà que es compleixi un dels requisits esmentats al paràgraf I
anterior, que la persona cedent ho sol·liciti i que la persona receptora signi la conformitat.
En aquells casos en què el titular d’un nínxol o columbaris sigui difunt i una persona en sol·liciti els
seus drets funeraris, caldrà que es compleixi igualment un dels requisits esmentats al paràgraf I
anterior, i que el sol·licitant declari el nombre de persones amb iguals o superiors drets successoris
i que adjunti la renúncia de totes elles.
En defecte de nomenament exprés de beneficiari, s’entendrà tramesa la titularitat del dret
funerari als seus hereus testamentaris i, en el seu defecte, als beneficiaris que per ordre de
successió preveu la legislació civil catalana.
No obstant això, tots els traspassos que autoritzi l’Ajuntament s’entendran sens perjudici a
tercers, és a dir, solament a efectes administratius.
Els sol·licitants a canvi del dret funerari hauran d’acreditar documentalment per declaració
d’hereus, inventari, escriptura de donació o qualsevol altre document oficial en forma legal que
justifiqui el dret a la titularitat del nínxol que es vol canviar de nom.
Prèviament a la cessió per part del titular d’un nínxol, columbari, panteó o dret funerari a tercers
s’haurà d’obtenir la corresponent renúncia de l’Ajuntament, el qual es reserva sempre el dret a la
seva recuperació.
Article 32è.
Les persones titulars d’un dret funerari que hagin extraviat el títol de concessió podran obtenir-ne
un duplicat prèvia sol·licitud a l’Ajuntament.
Article 40è.
I. A petició de les persones titulars i quan hagin transcorregut dos anys des de la darrera
inhumació practicada en una sepultura o cinc si aquesta hagués estat motivada per infermetat o
malaltia contagiosa, l’Ajuntament podrà revertir a favor del propi Ajuntament la titularitat de
nínxols, columbaris i hipogeus que els particulars no desitgin continuar mantenint. S’exceptuen del
compliment dels terminis indicats les sepultures on hi hagi cadàvers embalsamats o que
s’embalsamin pel seu trasllat.
II. En contraprestació, l’Ajuntament satisfarà al particular el percentatge del preu proporcional al
temps transcorregut més els costos de rehabilitació, per la cessió de nínxols, columbaris i hipogeus
recuperats i millorats.
III. Així mateix, també a petició de les persones titulars, l’Ajuntament podrà revertir a favor del
propi Ajuntament la titularitat de panteons, tombes i, conseqüentment, de les parcel·les on
aquests s’ubiquen, que els particulars no desitgin continuar mantenint.
IV. En contraprestació, l’Ajuntament satisfarà als particulars referits al paràgraf anterior, el preu
que singularment aprovi el Ple Municipal, prèvia tramitació d’expedient reglamentari on constaran
els informes i valoració tècnica del terreny i sepultura corresponent.

Article 54è.
I.
Les inhumacions de persones no identificades ordenades judicialment, les de persones
sense recursos econòmics la inhumació de les quals no se’n faci càrrec ningú, les de
membres amputats a voluntat de la persona afectada, i altres equivalents, seran efectuats
en nínxols considerats de beneficència.
II.
La titularitat dels nínxols considerats de beneficència serà sempre municipal i, per tant,
cap particular podrà disposar la col·locació de cap làpida ni inscripció identificativa de cap
difunt que s’hi hagi inhumat
III.
Així mateix, l’Ajuntament podrà disposar sempre dels nínxols considerats de beneficència
per a noves inhumacions, encara que això impliqui buidatge de les restes en ells existents
per a dipòsit a la fossa comuna, respectant, això sí, els terminis reglamentaris de dos i cinc
anys esmentats a l’article 48è. del present Reglament.
Article 55è.
Als columbaris existents al Cementiri Municipal, la titularitat dels quals sigui cedida a particulars,
s’hi podran dipositar únicament despulles incinerades amb urnes tancades, que hauran de ser
identificades en el moment en què es dipositin.
Per tant,
S’ACORDA,
1. Aprovar inicialment pel Ple Municipal les modificacions en els presents articles.
2. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de trenta dies hàbils, durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
3. L’aprovació inicial del reglament es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública.
5 ACORD D’APROVACIO DEL REGLAMENT DE L’ADMINISTRACIÓ EN UN ENTORN ELECTRÒNIC
Assumpte tractat
Intervencions
Incidències
Opinions
Vots emesos
Resultat votació
Acord adoptat

* Acord d’aprovació del reglament de l’administració en un entorn electrònic.
------11 vots emesos
11 vots a favor (els dels Srs/es. Nolla, Tenorio, Llonch, Sánchez, Granero, Marcos, Domínguez, Sans, Coronado,
Enseñat i Vidal, s’aprova per unanimitat.
Text que es transcriu íntegrament:

Degut a les necessitats social i legals l’Ajuntament dels Pallaresos es veu amb l’obligació d’aprovar
aquest Reglament que té per objecte per una part la creació i la regulació de la seu electrònica de
l’Ajuntament dels Pallaresos i per altre part, establir el règim jurídic de la factura electrònica.
Per tant,

S’ACORDA
1. Aprovació inicial del reglament de l’Administració en un entorn electrònic amb el present detall
que es mostra,
REGLAMENT REGULADOR DE L’ADMINISTRACIÓ EN UN ENTORN ELECTRÒNIC
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de l’Ajuntament dels
Pallaresos i establir el règim jurídic de la factura electrònica.
La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans
i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a l'Administració municipal
en l’exercici de les seves competències.
El present reglament s’estructura en els següents títols:
Títol 1: Creació i regulació de la seu electrònica.
Títol 2: Factura electrònica.

Títol 1.- CREACIÓ I REGULACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNICA
Article 1. Àmbit d'aplicació
Aquest reglament s'aplica a l’Ajuntament dels Pallaresos.
Article 2. Adreça electrònica i identificació
La
seu
electrònica
serà
accessible
a
través
de
l’adreça
electrònica
https://www.ajuntamentdelspallaresos.cat.
La identificació es realitza mitjançant un certificat de seu electrònica. La verificació d’aquest estarà
accessible de forma directa i gratuïta.
A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés als serveis
que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents certificats que els
identifiquen.
Article 4. Titularitat
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament dels Pallaresos qui assumeix la
responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i els serveis
que integrin la seu electrònica.
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la responsabilitat de les
quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc Web sense la consideració de seu
electrònica, el titular d’aquesta seu no serà responsable de la integritat, veracitat ni actualització
d'aquestes última.
Article 5. Contingut de la seu electrònica
La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i estàndards oberts
o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de l’article 10, de la LAECSP, d’accés
electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a mínim les informacions i els serveis següents:

5.1. Informació sobre la seu electrònica
a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió.
b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la seu, amb
l’expressió, si escau, dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als mateixos.
c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.
d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant actuació
administrativa automatitzada.
e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.
f) La indicació dels dies considerats inhàbils.
g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de contingut.
5.2. Serveis d’informació
a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament.
b) El perfil del contractant.
c) Processos selectius i de capacitació.
d) El tauler d’edictes.
5.3. Serveis de tramitació
a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per mitjans
electrònics.
b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un model
normalitzat.
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos pel *NOM ENS+ i autenticats amb codi segur de
verificació.
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol·licituds i escrits.
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
g) L’accés a les notificacions electròniques.
5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de publicar-se a la
seu.
5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar fefaentment, en
aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i retirada de la difusió pública
de la informació.
Article 6. Disponibilitat
6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre hores del
dia.
6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar operativa
s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals alternatius de consulta
que existeixin.

Títol 2.- FACTURA ELECTRÒNICA
Article 7. Definició
La factura electrònica es l’equivalent funcional de la factura en paper, i consisteix en la transmissió
de les factures o documents anàlegs entre un emissor i un receptor per mitjans electrònics ( fitxers
informàtics ) i telemàtics ( d’un ordinador a un altre ), firmats digitalment amb certificats
reconeguts.
Article 8. Utilització de la factura electrònica com a mitja d’interrelació amb l’Administració
municipal en les relacions econòmiques.
8.1 Restaran obligats a l’ús de la factura electrònica i la seva presentació en les relacions
econòmiques que mantinguin amb l’Administració municipal els següents proveïdors de
conformitat amb la normativa bàsica estatal a partir del dia 15 de gener de 2015:
a)
societats anònimes
b)
societats limitades
c)
persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat
espanyola
d)
establiments permanents i sucursals d’entitats no residents en territori nacional en els
termes que estableixi la normativa tributària
e)
unions temporals d’empreses
f)
agrupacions d’interès econòmic, agrupacions d’interès econòmic europeu, fons de
pensions, fons d'inversions, fons d’utilització d’actius, fons de regularització del mercat immobiliari
o fons de garantia d’inversions.
No obstant, restaran excloses de l’esmentada obligació les factures quin import sigui fins a 5.000
euros de conformitat amb l’establert a l’art.4 de la llei 25/2013.
8.2 Pel que fa a la resta de proveïdors podran expedir i trametre la corresponent factura
electrònica en les relacions econòmiques que mantinguin amb la Corporació municipal.
8.3 els proveïdors resten obligats a presentar les factures en un termini màxim de trenta dies des
de la data del lliurament efectiu de les mercaderies o de la prestació dels corresponents serveis.
Disposició addicional
Correspon a la Junta de Govern Local o Ple Municipal l'aprovació de les adequacions i
actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que
tinguin caràcter puntual derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les
interpretacions d'aquest reglament.
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva actualització
d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el disseny.
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de definició,
funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al Ple en aplicació del
vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i reglaments dels ens locals.
Disposició transitòria
Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de manera
gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies corresponents que han de
donar-li suport.

Disposició final
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el Butlletí oficial
de la província l'anunci d'aprovació definitiva i el text íntegre del reglament.
2. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província
i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de trenta dies hàbils, durant el qual els
interessats podran presentar-hi reclamacions.
3. L’aprovació inicial del reglament es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública.

6 RATIFICACIÓ PEL PLE MUNICIPAL DEL DECRET 108/2016
Assumpte tractat
Intervencions
Incidències
Opinions
Vots emesos
Resultat votació
Acord adoptat

* Ratificació pel Ple municipal del Decret 108/2016
------11 vots emesos
11 vots a favor (els dels Srs/es. Nolla, Tenorio, Llonch, Sánchez, Granero, Marcos, Domínguez, Sans, Coronado,
Enseñat i Vidal, s’aprova per unanimitat).
Text que es transcriu íntegrament:

El present Decret va tenir per objecte l’adhesió a la tercera pròrroga de l’acord Marc de
subministrament d’energia elèctrica destinada als Ens Locals adjudicat pel Consorci Català a
l’empresa Endesa Energia.
El decret es va dictar en data 11 de març de 2016 i es proposa al Ple la ratificació del senyalat
Decret.
7 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GM D’ICV-EIiA-EPM, ERC-MES-AM, CiU i IP PER LA SUBSTITUCIÓ
PROGRESSIVA DE L’ÚS DEL GLIFOSAT PER MÈTODES NO CONTAMINANTS
Assumpte tractat
Intervencions
Incidències
Opinions
Vots emesos
Resultat votació
Acord adoptat

* Moció que presenta el GM d’ICV-EUIA-EPM, ERC-MES-AM, CiU i IP per a la substitució progressiva de l’ús del
glifosat per mètodes no contaminants.
------11 vots emesos
11 vots a favor (els dels Srs/es. Nolla, Tenorio, Llonch, Sánchez, Granero, Marcos, Domínguez, Sans, Coronado,
Enseñat i Vidal, s’aprova per unanimitat).
Text que es transcriu íntegrament:

Molts municipis fan servir herbicides d’acció ràpida per eliminar herbes adventícies (denominades
“males herbes”) de cara a la prevenció d'incendis forestals i neteja de jardins i parcs. Però l'ús
d'herbicides químics pot plantejar riscos molt seriosos. Diferents estudis demostren que el Glifosat
té efectes molt tòxics sobre la salut i el medi ambient.

El glifosat, un herbicida total no selectiu que s'empra per matar herbes i arbustos, s'infiltra al sòl,
és molt soluble en l'aigua, i persistent en el sòl. Contamina els aqüífers, és tòxic per a la fauna
aquàtica, els animals domèstics o el bestiar, i s'escampa sense control per el subsòl.
El glifosat ha estat decretat per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) com a potencialment
cancerigen per als humans. Existeixen estudis científics que relacionen l'ús del glifosat amb
afeccions i malalties. Entre els efectes adversos s'han descrit: Toxicitat subaguda i crònica, danys
genètics, trastorns reproductius, augment de la freqüència de anomalies espermàtiques, i
carcinogènesi.
A més, cada preparat herbicida que conté glifosat ve acompanyat de altres substàncies que
multipliquen la seva toxicitat. Entre aquests ingredients estan al N-nitrós que com altres
compostos nitrogenats, són cancerígens, i el formaldehid, un altre carcinogen conegut que es
forma durant la descomposició del glifosat.
El Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) van destacar que sempre ha de prevaldre el
principi de “precaució” amb els herbicides que puguin tenir components cancerígens i que els
legisladors no ho regulen pels interessos de les multinacionals.
A més, han indicat que els més afectats pel glifosat poden ser els treballadors de Parcs i Jardins, els
nens, les embarassades i les persones amb malalties.
A més d’això, està contaminant greument les aigües de Catalunya, que en molts freàtics tenen
concentracions mitjanes de glifosat al llarg de l’any superiors a 0’1 μg.l-1, valor màxim admès per
la normativa europea (Directiva 2006/118/EC).
I no menys important és la mort massiva d’abelles arreu del món que està comportant l’ús
d’aquets herbicida, un gran i perillosíssim risc potencial de desastre ecològic a gran escala.
Legislació
La Directiva marc per a un ús sostenible dels plaguicides, aprovada pel Parlament Europeu el 13 de
gener de 2009, els objectius són: "La reducció dels riscos i els efectes de l'ús de els plaguicides a la
salut humana i el medi ambient, i el foment de l'ús de la gestió integrada de plagues i de
plantejaments o tècniques alternatius de índole no química als plaguicides", en el capítol IV,
artículos11 i 12, exposa que:
“Els Estats membres, tenint degudament en compte les mesures apropiades per a la protecció del
medi aquàtic l'aigua potable i els requisits necessaris d'higiene i salut pública i la biodiversitat, o els
resultats de les avaluacions de risc pertinents, han de vetllar perquè es minimitzi o prohibeixi l'ús
de plaguicides en les següents zones específiques: Al llarg de les carreteres [...], en els espais
utilitzats pel públic en general, o per grups vulnerables, com els parcs, jardins públics, camps
d'esports i àrees d'esbarjo, recintes escolars i camps de joc i els espais propers als centres
d'assistència sanitària ".

Aquesta Directiva ha estat transposada en el Reial Decret 1311/2012, de 14 de setembre, que
estableix el marc de actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris, i que té
com a objectiu la reducció dels riscos i els efectes de l'ús dels productes fitosanitaris en la salut
humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o
tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics.
Aquest Reial decret preveu que les seves disposicions "es s'entenen sense perjudici que
l'Administració competent en cada cas pugui aplicar el principi de cautela limitant o prohibint l'ús
de productes fitosanitaris en zones o circumstàncies específiques".
A més de les anteriors, el marc jurídic per a l'aplicació de herbicides i plaguicides es completa amb
les següents normes:





Directiva Marc sobre l'Aigua (Directiva 2000/60 / CE del Parlament Europeu i del Consell)
Directiva Aus (Directiva 2009/147 / CE del Parlament Europeu i del Consell)
Directiva Hàbitat (Directiva 92/43 / CEE del Consell)
Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública.

Atès que el Ple de la Diputació de Barcelona de data 23 de desembre de 2015 va aprovar una
moció en el que es demanava la substitució progressiva de l’ús del glifosat per mètodes no
contaminants
Per les raons exposades es demana a al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos l’adopció dels
següents:
ACORDS:
1. Impulsar l’eliminació progressiva de l’ús del glifosat en els diferents serveis que presta
l’ajuntament dels Pallaresos, de forma directa i incloure en les noves contractacions, com a
condició, la introducció de mètodes sostenibles i alternatius al glifosat.
2. Promoure els treballs necessaris per a la transició, cap a una jardineria gestionada públicament
amb criteris de qualitat i sostenibilitat, evitant l’ús de productes químics, les podes excessives,
l’ús d’espècies no adaptades al medi, l’excés en el consum d’aigua (sobretot per gespes).
3. Comunicar els presents acords a totes les treballadores de l’Ajuntament de els seus OOAA, a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l' Associació de Municipis de Catalunya (AMC), i
als col·lectius Som lo que sembrem, Associació Salut i Agroecologia (ASIA, Ecologistes en
Acció), Col·lectiu Males Herbes, al Centre d' Analisi i Programes Sanitaris (CAPS) i a l' Associació
de Persones afectades per Productes Químics i Radiacions Ambientals (APQUIRA).
8 DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL DE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:
Mes GENER de 2016:
Xifra Inicial: 4.624

Altes: 11
Baixes: 14
Total Habitants: 4.621 habitants
Mes FEBRER de 2016:
Xifra Inicial: 4.621
Altes: 36
Baixes: 21
Total Habitants: 4.636 habitants
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:
Els decrets que passen a sessió van del número 19/2016 al 131/2016.
9 DONAR COMPTE AL PLE MUNICIPAL
- Arqueig de tresoreria a 31/12/2015.
- Execució del pressupost durant el quart trimestre.
- Període Mig de Pagament als Proveïdors.
Sra. Secretària- Pregunta si hi ha algun assumpte que es vulgui incloure per urgència.
10 PRECS I PREGUNTES
Sr. Jordi SansPREGUNTA 1: En referència al préstec ICO i els possibles diners rebuts per la construcció de
l’Escola Bressol, recorda que són 350.000€, i que es va demanar amb préstec ICO degut a les
imposicions del Govern Central.
* Pregunta si s’ha fet efectiva l’amortització del préstec ICO.
* En cas contrari, pregunta a que s’han destinat els diners del préstec.
PREGUNTA 2: En referència al tema del futbol.
El grup municipal d’UNIM-PSC-CP va veure un escrit d’una associació esportiva dels Pallaresos, en
la qual s’informava que es volia la dissolució de l’associació de futbol per crear una única escola de
futbol municipal, i en que s’afirma que no es volen dissoldre cap de les tres entitats.
Entén que no es dissoldrà cap entitat, però solament una serà de titularitat municipal i gaudirà de
l’exclusivitat de les instal·lacions i la seva gratuïtat, les altres segurament no tindran equitat d’ús
de les instal·lacions, i haurà de pagar per utilitzar les esmentades instal·lacions.
En un escrit del dia 7 de febrer, el regidor Sr. Tenorio manifesta que l’equip de govern ha pres
aquesta decisió.

Acusa al regidor d’esports de passar “la patata calenta” a les associacions esportives, i
d’encarregar-se d’escalfar-la.
Afirma que el grup municipal d’UNIM-PSC-CP estan a favor de la lliure creació de qualsevol
associació, independentment de quin sigui el seu propòsit i compleixi amb els paràmetres
legalment establerts.
Prega que l’equip de govern que es deixin de baralles, que permetin el lliure associacionisme, que
solucionin els temes de funcionament de les instal·lacions esportives amb diàleg, consens, i
sobretot, sense amenaces ni decisions unilaterals.
Prega que existeixin la diversitat d’escoles de futbol per que els pares puguin decidir lliurement a
quina escola volen portar als seus fills i filles, atenent als criteris dels projectes esportius de cada
escola.
Demana que no es faci política amb els nens i nenes del nostre poble.
Pregunta si poden assegurar als pares dels nens i nenes que estan inscrita les escoles de futbol si
poden continuar decidint on volen portar a practicar l’esport.
Pregunta si els nens i nenes hauran de marxar fora del seu municipi per que es vulgui seguir fent
política amb els nens.
Assegura saber quines són les intencions del Sr. Tenorio, festes públiques abans de les eleccions,
on ja va prometre als seus votants que l’eliminaria l’UEP.
Però diu que els interessa molt el parar del regidor d’ERC, Sr. Miquel Granero, sobre aquest tema.
Li pregunta al Sr. Granero si ell i el seu grup municipal, recolzen al Sr. Tenorio en el fet d’obligar la
fusió dels tres clubs.
En cas de no arribar a cap entesa, li pregunta al Sr. Granero si està d’acord en decidir a quina
entitat es farà fora del municipi.
Sr. Miquel Granero.- Li respon que dins els acords per formar govern amb la resta de partits quan
es va constituir aquest govern, hi havia un apartat que deia molt clarament que cada regidor era
responsable de la seva àrea, i que aquella àrea la portava amb total independència, si bé és cert,
que sempre comentarien a la resta de l’equip les decisions que es prendrien.
Continua dient que el Sr. Tenorio els va comentar i va fer esment de la problemàtica existent per
sobre ocupació del camp de futbol.
Manifesta que desconeix amb profunditat com està el camp de futbol per que per diverses raons
no el freqüenta massa.

Diu que li sembla lògic que s’optimitzi el camp de tal manera que tothom pugui gaudir del camp
amb unes condicions acceptables, o sigui, que no se li passa pel cap que hi hagi un club que quedi i
un altre marxi.
Pensa que la idea que hi ha és que entre tots facin una mena de coordinadora o com se li vulgui
dir, per que es pugui optimitzar l’ús del camp de futbol.
A la pregunta de si recolza al Sr. Tenorio, respon que amb les idees d’optimització “si”.
Que si al final es demostrés, creu que no és el cas, de que es vol carregar un club, evidentment
“no” ho estaria.
Sr. Toni Tenorio.- Sobre la pregunta del préstec ICO , li respon al Sr. Sans dues coses:
1.- El préstec si està afectat per la subvenció, però que els diners estan al banc i no s’han gastat.
2.- Que de moment ningú ha demostrat que aquests diners no es puguin gastar en altres
inversions.
Sr. Jordi Sans.- Pregunta quin sentit te mantenir el préstec si s’estan pagant interessos, encara que
siguin molt baixos.
Sr. Toni Tenorio.- Li respon per si són necessaris per realitzar alguna altra inversió.
Sr. Josep Ma. Nolla.- Li respon al Sr. Sans en relació a aquest tema que aquesta setmana han
mantingut una reunió amb el Banc de Sabadell amb els responsables d’administracions públiques,
que és un préstec que està en carència, que s’està pagant capital i que no s’estan pagant
interessos, i que ara es començarà l’amortització, i que és decisió de l’equip de govern actual
cancel·lant-lo anticipadament o no.
Que han de tenir molt clar que quan governaven ells no el van cancel·lar, i que el govern actual ara
no te cap urgència que els apremïi a cancel·lar-lo, i menys quan hi ha previstes inversions a curt
termini que poden fer necessari aquest finançament extern.
Que com molt bé ha dit el regidor d’hisenda, no cal buscar finançament extern que ja ens està
concedit, i per tant, és indiscutible.
Sobre l’altra pregunta, li respon que els diners estan al banc.
Sr. Toni Tenorio.- Es dirigeix al Sr. Sans per demanar-li si en l’aspecte esportiu te alguna pregunta a
fer-li. Sobre aquest tema s’ofereix per resoldre dubtes i ajudar-los.
Sr. Jordi Sans.- Manifesta que potser no ha quedat prou clar, i que la pregunta és:
“Pot assegurar als pares dels nens i nenes que estan inscrits a qualsevol de les dues escoles,
associacions esportives del municipi, CFB i UEP, que podran seguir decidint on podran portar els
seus nens a practicar esport?”
Sr. Toni Tenorio- Respon que s’han dit una sèrie de coses al plenari que no les entén.
Afirma que no es vol dissoldre cap escola, que s’ha proposat una fusió de les dues escoles i un
club.

Que l’actual equip de govern no ha passat cap “patata calenta”. Que ara fa tres anys, en l’antiga
legislatura, l’antic regidor d’esports va venir amb un nou club i el va imposar, diu que actualment
aquest no és el cas, que són més dialogants, deixen més llibertat a les persones, i que s’ha
proposat a les dues escoles conjuntament amb el club que es puguin arribar a fusionar.
Que si hi ha fusió, no hi haurà problema, les dues escoles tenen moltes coses bones i coses
dolentes, per tant, es vol agafar el millor de les dues escoles.
Sr. Josep Ma. Nolla.- Demana silenci i respecte al públic assistent, per no haver de desallotjar la
sala.
Sr. Toni Tenorio.- Continua la seva intervenció negant que es vulgui dissoldre cap escola de futbol.
Que sempre han dit que volen “qualitat” i no “quantitat”, però no per això s’han de dissoldre.
Que l’equip de govern municipal estan aquí per vetllar pels nens empadronats als Pallaresos, i que
no creu que estiguin en la situació de visualitzar més enllà dels nostre terme municipal.
A la pregunta de si una de les escoles ha de marxar, respon “no”, però que sí depèn d’elles la
situació municipal i esportiva de la temporada vinent.
Que si s’arriba a una fusió no hi haurà cap problema, es tracta que hi hagi voluntat i predisposició
per tal que, davant una sèrie de mostres de desacord en el cap de futbol municipal, doncs s’arribi
a una entesa.
Sr. Jaume Domínguez.- Vol matitzar una sèrie de coses que ha dit el Sr. Tenorio.
Manifesta que és notori que ell personalment no és afí a l’anterior regidor d’esports, per la qual
cosa, no el defensarà, però que sobre l’afirmació de que l’antic regidor d’esports va imposar un
nou club no és certa.
Que en el seu mandat va establir a les ordenances la gratuïtat de les instal·lacions esportives per
les entitats degudament registrades a la Generalitat i a l’ajuntament. Que hi havia tres, i les tres
tenien el mateix dret a utilitzar les instal·lacions esportives, però que no podien imposar res, per
que no eren ningú per imposar res a una entitat.
Que l’entitat AEAVP ja existia, simplement van ampliar l’oferta, van començar amb les nenes i ha
acabat fent-se gran, i això creu que es un motiu d’alegria pel municipi.
Sr. Josep Ma. Nolla.- Torna a demanar el silenci a la sala.
Sr. Jaume Domínguez.- Segueix la seva intervenció dient que paral·lelament està l’Escola de Futbol
Base, que està fa anys i que també fa una aposta important per la formació dels nens.
Diu que no creu que calgui dir que personalment el seu fill fa sis anys que està a l’Escola de Futbol
Base, per tant, no te cap predilecció.

Coincideix en que hi ha un problema de sobresaturació però que per resoldre hi ha altres formes
que no són la fusió i la intervenció directa de l’ajuntament en una cosa que es apolítica com és el
futbol, o com són els nens.
Que es pot jugar, establir quin és el paràmetre màxim que dona la capacitat del camp, si no hi ha
fusió, que en principi li sembla que la fusió és una bona idea, però que el que no li agrada és la
imposició, i per això ells no ho van fer quan governaven, i que quan l’anterior regidors d’esports
ho va intentar tampoc es va fer.
Aposta per un repartiment igual d’espai i nens al camp entre els dos clubs, però que no entra en el
tema de discriminar als que no són empadronats, per que això li passa a tothom en varis àmbits.
Proposa establir un cànon diferent entre empadronats i no empadronats, i creu que serà just i
equitatiu. D’aquesta manera diu que no hi haurà una intervenció política, que és del que la gent es
queixa.
Creu que hi ha un percentatge molt gran de nens empadronats a les dues escoles, com per
intentar...repeteix que li sembla molt bona la proposta d’intentar fusionar per que la capacitat del
camp és la que és, però li diu al Sr. Tenorio que no és una decisió que s’hagi de prendre de forma
unilateral per part de l’ajuntament.
Sr. Toni Tenorio.- Li respon al Sr. Domínguez que la imposició de l’antic regidor d’esports no li han
explicat, que la va viure “in situ”.
Que el Sr. Joan Pere Vidal en una reunió amb uns senyors del FC Barcelona i uns senyors del Club
Gimnàstic, va dir que aquella escola, l’UEP, que ha estat respectada totalment en el que porten de
legislatura, en aquella reunió el Sr. Joan Pere va dir “si” o “si”, i que si això no ho consideren
imposició, doncs que se n’ha de parlar.
Que el tarannà de l’actual equip de govern no ha estat “si” o “si”, ha estat “parlem-ho”.
Li agraeix al Sr. Domínguez la sinceritat que hagi manifestat que troba bé la fusió.
Manifesta que la fusió la troba bé tothom mutu acord, per que en cap moment s’ha posat en cap
baralla entre les dues escoles, tot el contrari, els ha donat plena llibertat per a que es fusionin, i
que la gent assistent al plenari ho pot verificar.
Li diu al Sr. Domínguez que s’ha tancat amb el tema de la massificació, que és un greu problema
de camp en un camp de petites dimensions que es va fer en l’anterior legislatura, i amb la qual
cosa, no dona peu a tenir 450 nens/es. Que no ha trobat estudis, però que és de lògica, hi ha
quatre vestidors per quatre equips.
Que a banda d’aquesta massificació hi ha molts equips. Afegeix que a Cambrils tenen 3 terrenys de
joc, 12 vestidors i 36 equips. Al Nàstic , hi ha 1 terreny de joc més 1 annex, més a utilització
d’altres camps de futbol, tenen 20 vestidors i 35 equips. A la Pobla de Mafumet tenen 1 terreny de
joc, 1 de terra de futbol-7, 1 terreny annex i 10 vestidors, te 15 equips. A Sant Pere i Sant Pau,
tenen 1 terreny de joc, 6 vestidors, hi ha 23 equips. A la Unió Esportiva Torredembarra, tenen 1
terreny de joc, 8 vestidors i 14 equips. A Torreforta, tenen 1 terreny de joc, 6 vestidors i 14 equips.
Als Pallaresos tenim 1 terreny de joc, 4 vestidors, 2 escoles de futbol, i tenim 34 equips.
Que s’han fet reunions conjuntes amb els clubs i no ha funcionat.

A banda de tot això, els pocs espais , la mida del camp, la massificació, molts equips, molts
jugadors, i que s’ha donat total llibertat als coordinadors per quadrar horaris i des de l’ajuntament
no fer cap mena d’actuació.
No es compleixen els horaris dels partits que es parlen prèviament per un grup de wassap existent
amb els coordinadors.
A banda, existeix el mal servei de les entitats que, tenint en vigor la llei 27/2014 la qual contempla
les entitats, i tenim molt a dir per que les entitats estan ratllant una franja preocupant de “no
legalitat” en certs aspectes.
En quan a les complicacions de gestió:
-

Mal repartiment de les instal·lacions i del camp de futbol.
Manca de coordinació degut a la impossibilitat de convivència d’ambdós clubs.
Mala disposició de les àrees, del camp de futbol-7, dels quadrants d’entrenament, dels
partits, la distribució dels vestidors, de la sala de material, de l’oficina, del material en sí.
La deixadesa del material escampat pel camp de futbol.
La manca d’ordre.
La carència del sentit del repartiment, de la lògica...
En definitiva, la manca de diàleg, col·laboració, coordinació, i voluntat...

Creuen l’equip de govern que el problema més gran que hi ha és la rivalitat entre clubs, que afecta
als nens i nenes dels Pallaresos, que es converteix amb insults i maleses, gravacions de vídeos
d’ambdós clubs. Confrontaments entre nens i nenes, pares i mares, que per les xarxes socials
s’està dient: “anem a la lluita”, “perdono pero no olvido”, “això només es soluciona con el kale
borroka”, són frases que s’estan dient i que ho reflecteixen tot.
Una rivalitat que afecta als àmbits esportius i que es transforma en l’àmbit de la rivalitat personal,
d’amistat i companyerisme entre els nens i nenes dels Pallaresos.
Les confrontacions són constants, sovint les porteries, els bancs, els cons, el material municipal,
distribució del camp de futbol-7, reparació de xarxes i en qualsevol material és impossible arribar a
enteses.
Discussions continues, males actituds, baralles verbals, menyspreu, poca voluntat i conductes
malicioses. No s’arriba a enteses en l’organització dels campus de Setmana Santa, estiu, etc...
Que actualment s’estan produint robatoris com a conseqüència de no poder tancar els vestidors.
El regidor d’esports diu sentir-se recolzat en el projecte de formar un sol club per diferents entitats
esportives, entitats supramunicipals i clubs esportius.
Diu que als Pallaresos per nombre d’habitants i tres milions de pressupost necessita un sol club.
Afirma que tots ho volen, però que el que passa és que hi ha una sèrie de persones que no tenen

cap tipus d’interès pel benefici d’aquesta fusió, i que n’hi ha d’altres que tenen molts beneficis,
tant siguin personals, com polítics, com familiars...
Diu que l’entesa de la fusió és molt senzilla, és a dir, si hi ha dos propostes de fusió, però sembla
ser que la UEP no vol la fusió. Si una fusió es pot quadrar amb l’altra, amb voluntat i treball no hi
haurà cap problema, cap escola haurà de marxar dels Pallaresos, i tots que tots els que estan aquí i
fora podran gaudir de les instal·lacions municipals.
Sr. Jaume Domínguez.- Li respon al Sr. Tenorio que la majoria de coses que ha definit com a
problemes afegits són problemes que estan regulats a l’ordenança d’ús de les instal·lacions
esportives, i que això és competència de l’ajuntament fer-ho complir, però que no és motiu per
intentar imposar un criteri.
Coincideix amb el regidor que la rivalitat que existeix entre les dues escoles s’hauria d’acabar, però
també coincideix que la culpa de tot això en la majoria del casos són els pares i no els nens.
També coincideix en que l’anterior regidor d’esports va voler fer, per que era més impetuós, de
diferent manera, va voler fer el mateix que vol fer ara el Sr. Tenorio. Que el tarannà de l’anterior
regidor d’esports és més explosiu i va poder donar aquesta sensació, però que la veritat és que no
va imposar res per que no es va fer.
Per acabar, diu que ell ha dit que “la fusió si hi ha acord li sembla perfecte”. Repeteix que la fusió
no és el problema, que el problema és la massificació.
(Es produeix un intercanvi d’impressions entre els Sr. Domínguez i el Sr. Tenorio)
Sr. Toni Tenorio.- Diu que li sembla coherent el que exposa el Sr. Domínguez, per que manifesta
que sap certament que el Sr. Domínguez en els últims mesos de la seva legislatura ja hi estava
d’acord.
Sr. Jaime Joaquin Vidal.- Li fa un prec dirigit al Sr. Alcalde:
Diu preocupar-li el que ha sortit publicat a la premsa sobre el tema de la reducció de 100 nens de
les escoles de futbol. Que li preocupa que l’article digui que el consistori obliga. Que demanarà les
actes signades per constatar el que es diu, i per que justifiquin el que es justifica.
Que li preocupa que l’ajuntament fregui la ingerència en aquest tema, segons el que ha vist
publicat a la premsa, en un tema que no és de competència municipal.
Comenta sobre una comunicació que han rebut tots els grups municipals per part de la UEP, i diu
que un cop llegit només li queda felicitar per la tasca feta per les juntes, els familiars, pares, mares
i nens.
Creu que al contrari que s’ha dit aquí, que l’esport és competitivitat, és rivalitat, és enfrontament,
és disputa, desafiament, és treball i sacrifici, treball en equip, solidaritat, i que aquests valors
preparen als joves per la vida, per que la vida no és una pel·lícula, ni el facebook , manifesta que
aquests valors no són negatius.
Parla sobre la rivalitat Barça-Madrid i la rivalitat política existent.

Continua la intervenció dient que desprès d’haver llegit actes, escrits i premsa, considera que hi ha
una invasió de l’equip de govern, en aquest cas de l’alcalde com a responsable en un àmbit que te
la seva autonomia, que pot existir una ingerència en el funcionament d’una associació.
Fa un símil de la situació de la fusió amb una comparativa amb la “OJE”.
Afirma que s’està atemptant contra la pluralitat, que és un dret constitucional de qualsevol
associació, reconegut a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, a Europa i al món.
Diu que aquesta ingerència en temes propis d’una associació poden constituir un atemptat contra
els seus drets, i que des de l’ajuntament no s’ha d’amenaçar o coaccionar.
Fa esment de l’article 4 de la Constitució Espanyola sobre la dissolució de les associacions, i afirma
que l’ajuntament és el “notari” de que es compleixi la llei.
Entén que l’ajuntament no pot realitzar unes presumptes il·legalitats que són intromissions en
l’activitat de les associacions, ja que aquestes tenen una independència i una autoorganització
reconeguda pels poders públics, com per les lleis...S’ha de respectar els seu desenvolupament i
autoregulació.
Afirma que l’ajuntament està caient en un control excessiu i en una intervenció extrema que
podria tenir conseqüències judicials, i algunes responsabilitats, diu que podria fins i tot, existir una
denúncia d’inculcar el dret fonamental d’associació.
Sr. Toni Tenorio.- Li respon que li sembla bé tot el que ha dit. Que només el que li pot dir és que la
proposta que hi ha es una, que si no s’equivoca, tirarà endavant, per que li han dit que hi ha dues
propostes de fusió, amb dos projectes, amb la qual cosa, serà casar aquests dos projectes.
Reconeix que l’ajuntament no pot entrar en temes associatius, però li comenta al regidor Vidal
que ha obviat que les instal·lacions municipals són “municipals”. I que aquí és on entra
l’ajuntament que ha de gestionar la problemàtica existent, que per aquest motiu s’ha fet una
proposta de fusió, i que s’ha donat total llibertat als clubs per a que la realitzin.
Sr. Josep Ma. Nolla.- Essent les 21:15 hores s’aixeca la sessió d’avui.

