ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 01/2013
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Gener.
Data: 17 de Gener de 2013
Horari: 20:00 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Claudi Domènech Bonachi
Néstor Cañete García
María Jesús Coronado Fuentes
Jaime Joaquin Vidal Guiamet
Joan Pere Vidal Álvarez
Ana María Ramos Castro
Antonio Tenorio Recuero
Maria Assumpció Asensio Català
Inmaculada Sánchez Fernández
Francisco Javier Marcos Tuebols
Secretari:
Vicente Vayá Morte
Essent les 20:00 hores hores el Sr. President declara oberta la sessió.

ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del
ple municipal, duta a terme el dia 30 d’octubre de 2012.
2.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple
municipal, duta a terme el dia 8 de Novembre de 2012.
3.- Acord d’Aprovació relació de liquidacions corresponents a l’impost sobre
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (iivtnu)
4.- Acords d’Autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa
EMATSA.
5.- Acord d’aprovació de les bases específiques per a la concessió d’ajuts
escolars municipals a alumnes, curs 2013-2014.
6.-Aprovació d’un Conveni de Col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació
de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i
l’Ajuntament dels Pallaresos.
7.- Acord de Tramitació dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de
l’Ajuntament dels Pallaresos.
8.- Modificació de l’Ordenança Fiscal Nº-23 Reguladora del Subministrament
d’Aigua.
9- Acord de Modificació del Calendari del Contribuent dels Tributs 2013.
10-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
11-Precs i Preguntes.
Vicente Vayá Morte
Secretari.
Els Pallaresos, 12 de Gener de 2013.
NOTA Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió
comuniqueu a l’alcaldia els motius que ho justifiquin.
Abans d’iniciar la Sessió, el President de la sessió, el Sr. Claudi
Domènech Bonachi, excusa la presència de l’Alcalde de l’Ajuntament dels
Pallaresos, D. Jaume Domínguez Ruiz per motius de salut degudament
justificats.
Seguidament, i una vegada comprovat el quòrum necessari, el President
declara oberta la mateixa.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 30
D’OCTUBRE DE 2012.
(El Senyor Alcalde obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència
del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió)
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per
haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu membres assistents.
2- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 8 DE
NOVEMBRE DE 2012.
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per
haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al
respecte.
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu membres assistents.

3- APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE
NATURALESA URBANA (IIVTNU)
Es dona compte de dues relacions de dates 19 de novembre i 13 de Desembre
de 2012 respectivament, de liquidacions de l’Impost sobre l’Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues), corresponents a les
transmissions realitzades amb data d’introducció de dades entre el 15 d’octubre
i 13 de desembre de 2012.
Es tracta d’un total de 11 liquidacions (tres a la primera relació i vuit a la
segona), i que ascendeixen a un total de dos mil nou-cents dos amb trenta
euros (2.902,30 €) i dos mil cent quaranta-tres amb tretze (2143,13€)
respectivament, conformant un total de cinc mil quaranta-cinc amb quaranta
tres euros (5.045,43€)
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:

Primer. Aprovar ambdues relacions de liquidacions de plusvàlua, de dates 19
de novembre i 13 de Desembre de 2012 respectivament, amb un total de 11
liquidacions (tres a la primera relació i vuit a la segona), i que ascendeixen a un
total de dos mil nou-cents dos amb trenta euros (2.902,30 €) i dos mil cent
quaranta-tres amb tretze (2143,13€) respectivament, conformant un total de
cinc mil quaranta-cinc amb quaranta tres euros (5.045,43€)
Segon. Comunicar a BASE–Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
4- ACORDS D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI
D’AIGUA A L’EMPRESA EMATSA.
Es dóna compte de l’escrit amb registre d’entrada nº 4410/2012 de 22 de
Novembre de 2012, acompanyant la relació de 18 abonats impagats, trameses
per l’empresa EMATSA i comunicant que complimentant el que disposa l’article
49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, publicat en el BOP
de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la suspensió del subministrament si
l’Ajuntament no s’oposa expressament.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
5.- ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES PER A LA
CONCESSIÓ D’AJUTS ESCOLARS MUNICIPALS A ALUMNES, CURS 20132014.
Atès que el present punt constitueix la voluntat d’aquesta administració local
d’ordenar i regular l’atorgament dels diferents tipus d’ajuts educatius dels
Pallaresos, entre els quals es diferencien:
1) Ajuts individuals per material escolar fungible i didàctic per a l’alumnat de les
etapes d’educació obligatòria escolaritzats en centres educatius públics.
2) Ajuts individuals per llibres de l’alumnat escolaritzat en educació infantil (P3,
P4 i P5) de centres educatius públics.
3) Ajuts individuals per llibres de l’alumnat escolaritzat en educació primària (1r,
2n, 3r, 4rt, 5è i 6è curs) de centres educatius públics, així com el reciclatge de
llibres escolars.
4) Ajuts individuals per llibres de l’alumnat escolaritzat en educació secundaria
de centres educatius públics, així com el reciclatge de llibres escolars.
5) Ajuts pel servei d’escolarització d’alumnes a l’escola bressol municipal Llar
de colors (corresponent a la matrícula i material escolar).

6) Ajuts individuals per casal d’estiu per l’alumnat escolaritzat en educació
infantil (P3, P4 i P5) i educació primària (1r, 2n, 3r, 4rt, 5è i 6è curs) dels
centres educatius públics.
Atès que per gaudir d’aquests ajuts, els mateixos s’hauran de sol·licitar amb
caràcter individual, per cada alumne/a i es podran demanar pels conceptes ja
desglossats.
I atès que els imports dels ajuts seran fixes, establerts a partir del tram de
renda econòmica de l’ unitat familiar que correspongui a l’any 2012 i segons la
puntuació obtinguda en la baremació dels criteris objectius de valoració es
proposa al ple de l’Ajuntament
Primer.- Aprovar les bases específiques per a la concessió d’ajuts escolars
municipals a alumnes pel proper curs 2013-2014.
Segon.- Aquest acord inicial i el text de les bases que s’hi annexa s’han
d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la
corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat automàticament l’acord inicial. El mateix, elevat a definitiu
més el text íntegre de les Bases, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província,
moment en que entraran en vigor.
Intervencions
Sra. Sánchez.- Demana la retirada del punt degut a la falta del consens a l’hora
de procedir a la conformació de les bases tal i com s’havia parlat amb l’equip de
govern a una Comissió a finals de 2012.
Sra. Ramos.- Exposa que el seu Grup s’afegeix a la demanda de la Sra. Sánchez
pel mateix motiu i perquè troben deficiències a les bases.
Sr. Secretari.- Sotmet a votació la retirada del punt
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor de la retirada, els dels
senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i Marcos, i cinc (5) en contra,
els dels senyors/res Domènech, Cañete, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal
Àlvarez, es torna a repetir la votació amb el mateix resultat, decidint el
President, amb vot a qualitat, no retirar el punt de l’ordre del dia.

Sr. Secretari.- No es retira per tant el punt, i es procedeix a la votació del fons
del mateix
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domènech, Cañete, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i cinc (5)
abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i Marcos,
el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sra. Sánchez.- El seu Grup vota abstenció perquè entenen que l’equip de
govern no compta amb ells per la formulació d’aquestes bases i per la seva
disconformitat amb el contingut de les mateixes, com son principalment, les
causes d’impediment d’accés a les ajudes.
Sr. Vidal Guiamet.- Replica als motius exposats per la Sra. Sánchez i explica el
contingut de les bases.
Es produeixen diferents intervencions en relació a la Comissió a on es va
tractar el tema de la redacció de d’aquestes Bases per part de la Sra. Sánchez,
el Sr. Vidal Guiamet, Sr. Vidal Àlvarez, Sr. Marcos o el Sr. Cañete (aquest últim
defensa més el fons de les Bases)
6.-APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE
GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE
L’AGÈNCIA DE SALUT PÚBLICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DELS
PALLARESOS.
Atès que l’ordenació de les activitats i dels serveis de salut pública de les
persones constitueix un objectiu de primer ordre en el que les administracions
compareixents compareixen competències en aquestes matèries.
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT) té com a objecte
la prestació dels serveis de la Cartera de serveis de salut pública i pot prestar
entre d’altres els serveis mínims competència dels ens locals, establerts a
l’article 52 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de salut publica, quan
aquells li encarreguin per mitjà d’un conveni d’acord amb el que estableix
l’article 53 i l’apartat d) de l’article 17 de la Llei 18/2009, del 22 de novembre, de
salut pública.
I atès que l’Ajuntament dels Pallaresos i l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT), volen crear un nou marc de cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, essent coneixedors que la superació
dels conflictes competencials en salut ambiental i alimentària no es basa en
una delimitació millor dels àmbits de responsabilitat, sinó en la creació d’espais
de gestió conjunta respectant en tot cas el marc competencial actual, es
proposa al Ple
Primer.- L’aprovació del conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de
prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de

Catalunya (ASPCAT) i l’ajuntament dels pallaresos, inclosa la totalitat de pactes
integrants del mateix.
Segon.- Encarregar únicament a l’Agència de Salut Pública de Catalunya
(ASPCAT) les activitats expressament esmentades en l’Annex del Conveni,
sense que aquests serveis comportin cap contraprestació econòmica a l’ens
local.
Tercer.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcaldia d’aquest
ajuntament per a la signatura i desenvolupament del mateix.
Quart.- Notificar aquest acord a l’Agència de Salut Pública de Catalunya pel
seu coneixement i efectes oportuns.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

7.- ACORD DE TRAMITACIÓ DELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament l’aprovació dels Plecs de Clàusules
Administratives Generals que han de regir els procediments relatius a
-

contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes
administratius i als privats elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos.

-

contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública
elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos.

Atès que l’objectiu dels mateixos no és altre que complir amb els principis
d’eficàcia i eficiència exigibles a tota Administració Pública en les seves
actuacions, així com una major agilitat i celeritat a les seves tramitacions
contractuals
Atès l’informe emès pel Secretari-Interventor municipal en data... pel qual es
determina el procediment legalment establert per procedir a l’aprovació dels
mateixos.
I Atès que, segons es deriva de l’informe esmentat i de la Llei 5/2005, de 2 de
maig, de la Comissió Jurídica Assessora, és necessari Informe Preceptiu
Favorable de la mateixa per procedir a la seva aprovació, en aplicació de l’art.
278.1 i 3 TRLCAT/2003 posat en relació amb l’art. 8.3.m de la pròpia Llei
5/2005, es proposa al Ple de l’Ajuntament

Primer.- Aprovar Inicialment els Plecs de clàusules administratives generals
que han de regir els procediments relatius a
-

contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes
administratius i als privats elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos.

-

contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública
elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos.

Segon.- Els mateixos, una volta aprovats inicialment, seran sotmesos als
tràmits d’informació pública i audiència dels possibles interessats, per un
període de trenta dies hàbils, als efectes de presentació de reclamacions i
suggeriments, comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’anunci en el
BOPT.
Tercer.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat
al BOPB, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis de
l’Ajuntament i a un mitjà de comunicació escrita diària.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, trametre els
referits Plecs amb la resta de l’expedient tramitat a la Comissió Jurídica
Assessora per al seu informe preceptiu, per mitjà de la Conselleria de
Governació i Administracions Públiques, tot això d’acord amb el que disposen
els articles 278 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i 8.3.m) i 10.3 de la Llei
5/2005, de 2 de maig, de la Comissió Jurídica Assessora.”
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domènech, Cañete, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i cinc (5)
abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i Marcos,
el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sra. Ramos.- El seu Grup s’absté perquè consideren que es una qüestió molt
tècnica que requereix un estudi a fons i en tot cas, de no estar d’acord en algun
punt d’aquestes el manifestaran en forma d’al·legacions.
8.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº-23 REGULADORA DEL
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos en sessió Ordinària del 4 d’octubre del
2012 , va aprovar les tarifes d’aigua per l’exercici 2013, en aplicació d’allò
disposat en l’annex 2 de l’Acord Marc 2011/2014 entre l’Ajuntament dels
Pallaresos i EMATSA.
Atès que això implica l’aplicació d’una formula preestablerta on un dels seus
components és l’increment de les tarifes del CAT en la compra de l’aigua. En la
data anteriorment indicada aquest factor es va preveure un augment del 3’20%.

Atès que resultat que la Junta del C.A.T., el passat 11 de Desembre de 2012 va
aprovar un augment del 9’35%, EMATSA ha mantingut constants la resta dels
factors, ha tornat a aplicar la formula, la qual cosa ha implicat que l’augment
passa del 3’1021% al 4’9753%.
Atès que, amb l’aplicació de les tarifes proposades que han resultat de la
següent manera:
Quota tipus (€ /Trim)

2013

Blocs (€/m³)

2013

Domèstic C i menors

15,66

Domèstic B-1

0,31

Domèstic D i majors

29,37

Domèstic B-2

0,49

Industrial, comercial i
altres usos fins 13 mm

30,34

Domèstic B-3

2,21

Industrial, comercial i
altres usos a partir 13
mm

49,98

Industrial,
comercial i altres
usos a partir 13
mm

2,03

Munic. Fins a 13 mm

34,71

Municipal

0,69

Munic. a partir de 13
mm

49,98

Contra Incendis

34,71

Repercussió de la Llei 2/2012...........................................................0’0292€/m³
En les famílies nombroses al tercer blocs s’inicien en:
Núm. Membres
5
6
7
8+

Inici B3
58 m³
69 m³
80 m³
92 m³

I Atès que l’aplicació dels preus proposats implica un augment del 4’8556%;
xifra que està per sota del resultat de la formula, es proposa al Ple de
l’Ajuntament
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal nº-23
reguladora del subministrament d’aigua.
Segon.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança que s’hi annexa s’han
d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la
corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà
definitivament adoptat automàticament l’acord provisional. L’acord provisional
elevat a definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal que figuren com annex,
es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, moment en que entrarà en vigor i
continuarà vigent mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domènech, Cañete, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, quatre (4) vots en
contra, els dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i una (1)
abstenció, la del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus
punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sra. Ramos.- Voten en contra, com a la primera pujada per l’increment al rebut
de la gent.
Sr. Vidal Àlvarez i Sr. Cañete.- Repliquen a la Sra. Ramos afirmant que la
repercussió que realitza l’ajuntament és inferior a l’augment que ha de suportar
l’ens local.
9- ACORD DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT DELS
TRIBUTS 2013.
Es dóna compte de la proposta, a instancia de BASE (Organisme Autònom de
recaptació de la Diputació de Tarragona), de la modificació del calendari de
pagament voluntari per a l’exercici 2013 dels padrons d’IBI rústica i urbana,
activitats econòmiques IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries,
cementiri, cartells i guals, I es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels
següents acords:

1.- Aprovar la modificació dels referits períodes de cobrament de padrons en
voluntària del proper exercici 2013.

CONCEPTES

28/02/13
30/04/13

IAE

010

IBI URBANA
IBI RUSTICA
IVTM

500
501
600

CEMENTIRI

840

28/03/13
31/05/13

26/04/13
28/06/13

28/06/13
30/08/13

50%
x

30/07/13
30/09/13
X
50%

x
X

2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel seu coneixement i efectes.
3.- Introduir el calendari al programa SIBOA de la Diputació de Tarragona per
tal de comunicar a BASE els períodes de cobrament establerts pel cobrament
dels padrons esmentats anteriorment.
4.- Vençuts els terminis assenyalats, s’iniciarà el període executiu per a la
recaptació dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà així mateix
per l’Excma. Diputació de Tarragona.
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res
Domènech, Cañete, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, Sánchez i
Marcos, i tres (3) abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio i Tenorio
el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
10.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:
Mes de desembre de 2012:
Xifra Inicial: 4463
Altes: 23
Baixes 13
Total Habitants: 4.473
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:
Del Decret nº621/12 de 24 de setembre, al nº 3/13 d’11 de Gener
11.- PRECS I PREGUNTES.
Grup Municipal de CiU
Pregunta 1
Sra. Ramos.- Pregunta al Sr. Claudi, en relació amb els expedients
sancionadors, com és que ell és l’instructor dels expedients quan lo lògic seria
que fos el regidor competent per raons de la matèria.
Sr. Domènech.- Respon a la qüestió exposant els motius.
Sr. Secretari.- Explica, a requeriment de l’alcaldia, l’import de les multes.
Sr. Vidal Àlvarez.- Completa l’explicació del Sr. Domènech.

Prec 1
Sra. Ramos.- Formula un Plec al Sr. Claudi en relació amb les peticions que els
han realitzat els veïns de Pallaresos Park ambla neteja de la vorera del Pas de
Vianants situat al Carrer Llarc, cantonada amb la Plaça Castellot.
Prec 2
Sra. Ramos.- El segon prec és relació amb la perillositat de la línia discontinua
a la calçada corresponent a la sortida de Pallaresos Park, al costat del
cementiri, demanant el canvi a línia continua a Diputació.
Sr. Claudi.- Li demana a la Sra. Ramos una còpia de les demandes formulades
per procedir al seu estudi i solució.
Grup Municipal d’IP
Pregunta 1
Sr. Marcos.- Li formula al Sr. Vidal Àlvarez, en relació amb la falta reiterada
d’actuació municipal al Col·lector d’Aigües Pluvials a l’urbanització dels
Hostalets donades les condicions d’insalubritat (mosquits, rates i males olors)
en que es troba fent referència a les subvencions del PUOSC que es podrien
utilitzar per solventar el problema, manifestant que, si continua la falta
d’actuació municipal inclús podrien denunciar a l’Ajuntament.
Sr. Vidal Álvarez.- Li replica afirmant que l’Ajuntament és conscient de la
situació, que ja han procedit a netejar la zona, han fet inspeccions i han
comprovat que el problema ve directament d’una mala connexió anterior entre
aigües fecals i pluvials de les vivendes de la zona, i que les obres per
solucionar el problema començaran en breu.
Sr. Marcos.- Respon al Sr. Àlvarez afirmant que és conscient d’aquest
creuament i d’un altre pel qual va tindre ja una reunió amb l’alcalde i que afecta
a l’evacuació d’aigües del camp de futbol i dels vestidors annexos al mateix, en
relació amb el qual demana perquè no s’ha solucionat a l’hora de fer l’obra del
camp de gespa.
S’inicia un debat entre el Sr. Àlvarez i el Sr. Marcos en relació amb el tema
objecte de debat, el qual és aclarit pel Sr. Domènech com a President de la
sessió, contestant al mateix temps al Sr. Marcos sobre la qüestió del camp de
gespa, explicant el perquè no s’ha pogut solucionar al moment de fer l’obra del
camp.
Pregunta 2.Sr. Marcos.- Li pregunta al Sr. Domènech en relació a qui realitzarà la reparació
de la connexió del clavegueram del camp de gespa.

Sr. Cañete.- Replica dient que el solucionarà l’adjudicatari de l’obra
corresponent.
Pregunta 3.Sr. Marcos.- Li pregunta al Sr. Domènech si l’obra del camp de gespa està
acabada, i si no ho està, perquè es permet l’entrada de gent per la seva
utilització.
Sr. Vidal Álvarez.- Li contesta que es s’ha permès perquè hi ha un permís
d’ocupació temporal que es va exigir amb el coneixement del Sr. Secretari.
Pregunta 4.Sr. Marcos.- Li pregunta al Sr. Àlvarez si sap el que és la “creosota”.
Sr. Vidal Álvarez.- Contesta que sí que ho sap.
Literal:
Sr. Vidal Álvarez- Les travesses de fusta estan tractades, estan desinfectades,
estan tractades per que es poden fer servir, està garantit per l’empresa.
Sr. Marcos- Tenen el certificat conforme aquelles bigues estan tractades i
desinfectades i lliures de “creosota”?
Sr. Vidal Álvarez- Perdoni, no han entregat encara el que és la totalitat! Esperis
a que ho tinguem tot!
Sr. Cañete- Joan Pere si us plau, deixa que ens expliqui a tots els que estem
aquí el que és la “creosota”.
Sr. Marcos- El término “creosota” se utiliza para describir un grupo de
productos químicos que incluye los siguientes tipos:
•
•
•
•
•

creosota de madera
creosota de alquitrán de hulla
alquitrán de hulla
residuo de alquitrán de hulla
y volátiles del residuo de alquitrán de hulla.

A parte de los posibles efectos contaminantes al medio ambiente, la Creosota
está catalogada por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer
dentro de los grupos I i II, como agentes cancerígenos.

I a més a més, des de l’any 2002 els productes com aquest estan prohibits per
ser utilitats en espais públics, per la llei comunitària 2001/ 91.
Llavors la meva pregunta és que fan al camp de futbol una cinquantena de
bigues carregades amb “creosota”?.
Sr. Vidal Álvarez- Doncs ens han comunicat de l’empresa que són aptes per
ser instal·lades, i si no ho són les retiraran, per que els hem exigit que hi hagi
un compromís. Quan entreguin tota l’obra i tota la documentació vindrà el
certificat d’això, si no ho hauran de retirar i substituir.
Igual que pel camp de futbol es van lliurar, i segons el Secretari, un permís
d’ocupació provisional que és apte per que puguin entrar, vull dir, per que se’ls
va exigir.
Totes aquestes preocupacions ja les hem tingut nosaltres senyor Marcos!
M’agrada que les tingui vostè també!.
I hi ha aquest compromís de que si no el lliuren les retiraran i es substituiran
per unes altres.
Sr. Marcos- Jo com a últim prec, li pregaria que quan tinguin el certificat d’
innocuïtat que tinguin les travesses, se’ns faci arribar una còpia.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a
les vint hores i cinquanta-cinc minuts, de la qual com a Secretari, estenc
aquesta acta.

