ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 3/2014
Caràcter: Ordinària corresponent al mes d’Abril
Data: 24 d’Abril de 2014
Horari: 20:00 hores
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Claudi Domènech Bonachi
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
ORDRE DEL DIA:
1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, duta a
terme el dia 13 de Febrer de 2014.
2.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple municipal, duta
a terme el dia 25 de Febrer de 2014.
3- Acord d'Aprovació Inicial de la relació de llocs de treball de l’ajuntament dels pallaresos.
4.- Resolució d’Al·legacions i Aprovació Definitiva del Reglament d’utilització de les
dependencies locals i sales del casal.
5.- Resolució d’Al·legacions i Aprovació Definitiva del Reglament de la reserva de via pública
per guals d’accés de vehicles del municipi dels Pallaresos.
6.- Modificació de l’Ordenança Fiscal nº22 Reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de
companyia.
7.- Acord d’Aprovació de la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament dels Pallaresos
per a l’exercici 2014.
8.- Informació Econòmica i d’Execució del Primer Trimestre del Pressupost 2014.
9.- Modificació del Reglament Intern del Butlletí Municipal de l’Ajuntament dels Pallaresos.
10.- Acord d’Aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants referida a 1 de gener de
2014.
11.- Acord d’Aprovació d’Alienació per permuta d’un ben patrimonial
12.- Acord d’Autorització a la Diputació de Tarragona, per la gestió informatitzada del padró
municipal d’habitants i la cessió o transferència de dades derivades de l’esmentada gestió
13.- Aprovació de la revisió número 1 del Pla de Protecció Civil dels Pallaresos, Pla d’Actuació
per a Episodis de Contaminació Accidental del Riu Ebre, Associats a les Tasques de
Descontaminació de l’Embassament de Flix.
14.- Acord d’Aprovació d’un Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos i
l’institut Ramon Llull.

15.- Moció sobre pobresa energètica que presenta el grup municipal d’UNIM-PSC a
l’Ajuntament dels Pallaresos
16.- Moció que presenta el Grup Municipal de Convergència i Unió en defensa del model
educatiu i la llengua davant els nous atacs judicials.
17.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
18.- Precs i Preguntes.

Vicente Vayá Morte
Secretari.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 13 DE FEBRER
DE 2014.
(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.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
2.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 25 DE
FEBRER DE 2014.
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.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
Sr. Alcalde- Comunica la retirada del punt núm. 3 de l’ordre del dia
4.- ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIO DEFINITIVA
DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'UTILITZACIO DE LES
DEPENDENCIES LOCALS I SALES DEL CASAL.
Aprovat inicialment pel Ple de l’ajuntament en sessió de 1 de setembre de 2011
el reglament d’utilització de les dependències, locals i sales de propietat
municipal, atès que durant el termini d’exposició pública no es van presentar
reclamacions.

Atès que a la darrera sessió ordinària de data 7 de Febrer de 2014, el Ple de
l’Ajuntament dels Pallaresos va aprovar una modificació del mateix per tal de
regular l’ús de les dependències, locals i sales de propietat municipal,
destinades a encabir aquelles iniciatives de tipus cultural i/o activitats
recreatives, així com a potenciar i fomentar la participació ciutadana, i creu
convenient incorporar determinats límits o obligacions a les persones, físiques,
jurídiques o associacions/entitats que en fan ús dels espais municipals, així
com introduïr una regulació de l’ús del material que se cedeix per tal de poder
salvaguardar el seu bon estat.
Atès que l’aprovació inicial va ser exposada al públic mitjançant publicació al
BOP de Tarragona número 45, de data 24 de febrer de 2014, al tauló d’anuncis
i a la pàgina web municipal.
Atès que, respecte a aquesta, s’han presentat en termini al·legacions de data
20 de març de 2014, i que respecte a les mateixes s’ha decidit la seva
estimació parcial o desestimació quedant la redacció dels punts afectats de la
següent manera:
Article 5. Procediment per la sol·licitud d’us
S’accepta l’al·legació parcialment, i se substitueix el termini de sol·licitud
d’autorització passant de 30 dies a 7 dies hàbils. Quedant el redactat del mateix
a)

En cas d’activitats habituals, i amb la finalitat de garantir l’ús racional de
les instal·lacions, els grups i associacions culturals, juvenils, esportives o
recreatives que en vulguin fer ús hauran de sol·licitar una autorització
prèvia a l’inici de les seves activitats amb una antelació de 7 dies hàbils.
La sol·licitud haurà de detallar l’activitat per a la qual se sol·licita
l’autorització, les necessitats d’ús que comporta i la regularitat temporal
amb què es desenvoluparà.

Article 8. Obligacions, apartat f, es té que disposar d’un servei de
seguretat.
S’estima parcialment l’al·legació considerant que hi ha activitats que
requereixen seguretat privada d’acord amb les característiques de l’activitat. Tal
i com preveu l’article 43 del Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova
el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives. Quedant el redactat
del mateix
f) Per al desenvolupament de les activitats previstes a l’article 4, lletra b), i
sempre que així sigui legalment exigible, s’haurà de disposar d’un servei
de seguretat adient amb l’activitat de què es tracti, a fi que pugui ser
concedida l’autorització. Igualment, en aquests casos, l’autoritzat haurà
de disposar dels permisos i les assegurances que pertoquin d’acord amb
l’activitat a desenvolupar
Article 9 . Prohibicions

Es denega l’al·legació tenint en compte que es tracta de prohibicions sobre
conductes que es poden donar durant l’exercici de l’activitat. No es tracta de
negar una autorització si es donen determinades conductes, sinó de deixar
sense efecte l’autorització municipal concedida, si durant el transcurs de
l’activitat es donen els supòsits que preveu aquest article.
Article 11. Fiances. Rescabalament de danys i perjudicis.
Es denega l’al·legació. S’afegeix, per millor interpretació de l’article el següent
paràgraf:
“Estaran exempts del dipòsit de fiances, però no del rescabalament per danys,
les entitats i associacions culturals, esportives i recreatives, així com
agrupacions polítiques i similars, que sol·licitin l’ús de material per a la
realització de les seves activitats. “
Article 14. Horaris
Es denega l’al·legació
Annex I. Fiances materials
L’al·legació s’estima parcialment en referència al requeriment de fiances a les
associacions. Aquesta queda justificada amb la inclusió del nou paràgraf de
l’article 11
Annex I. Cost de material
L’al·legació es desestima ja que l’ajuntament té previst l’adquisició de nou
mobiliari.
Per la qual cosa es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Estimar parcialment les al·legacions presentades pel GRUP
MUNICIPAL CIU en els termes establerts a la part expositiva d’aquest acord, i
que modifica el text inicial del reglament aprovat en sessió de data 7 de febrer
de 2014
Segon. Aprovar definitivament la modificació del reglament d’utilització de les
dependències, locals i sales de propietat municipal amb les modificacions
introduïdes
Tercer. Publicar íntegrament el text definitiu al Butlletí Oficial de la Província,
entrant en vigència un cop transcorreguts quinze dies a partir de la total
publicació.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, i Vidal Àlvarez, tres (3) en
contra, els dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, i dues (2) abstencions, la

del Sr. Marcos i la senyora Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sr. Tenorio- En votat en contra del Reglament perquè el que el nostre Grup
Municipal volia amb les al·legacions presentades, era donar un altre caire al
Reglament i que el nostre poble no tingués un Reglament dictatorial i
unipersonal, que res té a veure amb el que nosaltres volem pel nostre poble i
pels nostres veïns, que no és un altre cosa que un Reglament més proper, amb
més facilitats, més disposicions, mes ajudes i facilitats del Consistori i més a
l’abast de tots i de tothom. Entre d’altres hem votat en contra per motius com
els que detallem:
- Perquè creiem que el Reglament no està adequat a les necessitats del nostre
poble.
- Perquè creiem que no es tracta per igual ni a tots els veïns, ni a totes les
Entitats o Associacions.
- Perquè creiem que seguin la línia d’aquest Govern, és un Reglament
dictatorial i gens consensual amb els veïns, ni Entitats, ni Associacions.
- I perquè el que s’està fent en gran part d’aquest Reglament és treure una
carrega financera a l’Ajuntament i traspassar aquesta càrrega a veïns, Entitats
o Associacions.
Recordem als nostres dirigents, que el Consistori s’alimenta entre d’altres dels
impostos dels veïns, i un dels objectius de l’Ajuntament, és facilitar en el
possible totes les necessitats dels veïns, Entitats o Associacions, i amb aquest
Reglament el que s’obté es tot just el contrari.
Sr. Domínguez- Manifesta que no està d’acord amb el que ha exposat el
portaveu del Grup Mpal. de CiU. Argumenta que es tracta a tothom per igual i
que la finalitat del Reglament és regular.
Que es regula l’horari degut a les queixes del veïns i diu que probablement es
deixin de fer festes al Casal, per que tots sabien que calia fer unes proves
d’esforços en aquell local. Que s’han fet aquestes proves i probablement
s’hauran de deixar de fer, o limitar l’aforament.
Acusa al grup de CiU del govern anterior de practicar el caciquisme i
l’amiguisme.
5.- ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIO DEFINITIVA
DEL REGLAMENT DE LA RESERVA DE VIA PÚBLICA PER GUALS
D’ACCÉS DE VEHICLES DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS
Atès que, a fi de donar resposta a les necessitats de l´ aparcament i el trànsit,
de garantir l´ accés rodat als immobles i el límit d´ aparcament, i de regular l´
aprofitament especial del domini públic per part dels particulars es va aprovar

inicialment a la Sessió Ordinària del Ple de l’Ajuntament de data 13 de Febrer
de 2014.
Atès que l’aprovació inicial va ser exposada al públic mitjançant publicació al
BOP de Tarragona número 45, de data 24 de febrer de 2014, al tauló d’anuncis
i a la pàgina web municipal.
Atès que, respecte a aquesta, s’han presentat en termini al·legacions de data
20 de març de 2014, i que respecte a les mateixes s’ha decidit la seva
desestimació degut a que l’esperit del reglament de reserva de la via pública
per guals d’accés de vehicles no és la instal·lació de pilones, sinó la de protegir
el domini públic i evitar el deteriorament de les voreres del nostre poble.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal CiU al text
inicial del reglament de reserva de via pública per guals d’accés de vehicle del
municipi dels Pallaresos.
Segon. Aprovar definitivament el reglament de reserva de via pública per guals
d’accés de vehicle del municipi dels Pallaresos.
Tercer. Aprovat la publicació del text íntegre de l’ esmentat reglament en el
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un cop transcorreguts quinze
dies a partir de la seva publicació íntegra.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, i Vidal Àlvarez, tres (3) en
contra, els dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, i dues (2) abstencions, la
del Sr. Marcos i la senyora Sánchez, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sr. Tenorio- Hem tornat a votar en contra d’aquest Reglament perquè entenem
que aquest es un Reglament ”tipus”, que en cap moment ha estat confeccionat
pensant en el nostre municipi i molt menys en els nostres veïns, donat que, la
tipologia de construcció difereix força d’altres municipis que estan formats
majoritàriament per edificis, mentre que el nostre te un component residencial
molt accentuat amb adossats, aparellats i cases unifamiliars, deixant blocs per
al centre del poble.
Tot això comporta que totes aquestes cases de caire residencial (adossats,
aparellat, cases unifamiliars i fins i tot blocs de construcció recent) ja tinguin
habilitada l’entrada al seus domicilis, i que de trobar-se amb un vehicle a la
porta que impossibiliti el accés al seu domicili aquest reglament en cap cas no
ho solventaria, donats els poc recursos d’aquest Ajuntament.
Si tenim en compte això, si tenim en compte que el nostre municipi no te
necessitats d’aparcament ni de trànsit, com ens diu el Sr. Alcalde, i si a tot això

afegim que aquest Reglament ens fa saber per dos articles diferents el 5 i el 22
que “l’Ajuntament podrà decidir la col·locació d’elements impeditius front a
l’entrada i sortida de vehicles” ó la col·locació d’una pilona o altre element
d’impediment de pas, per tal d’assegurar la no entrada de vehicles” ens fa
pensar que l’ interès real d’aquest equip de govern no es altre que crear un
reglament que els permeti cobrar un gual a tots els veïns que tenen entrada de
garatge als seus domicilis, amb el convenciment expressat al reglament de que
si no ho fan es podrien trobar amb una pilona a la seva porta.
Per tot això ,entenem que si la voluntat de l’equip de govern no és la de
recaptació d’impostos, ni tampoc una voluntat impositiva hauria de tenir en
compte les al·legacions vam presentar.
Mantenir aquests dos articles donaria via lliure a l’ ajuntament per col·locar
elements impeditius sense haver de justificar-ho . Si el que vol l’Ajuntament es
garantir al veí que ningú aparqui davant de la seva entrada, posant una pilona
no soluciona el problema, el que fa és impedir l’entrada del mateix veí. Per altra
banda, i si per causa major o bé per al municipi degudament justificat fos
necessària la col·locació d’un element d’impediment, entenem que el millor
sempre es aplicar el diàleg amb el veí o veïns afectats.
Sr. Domínguez- Li respon que la col·locació d’un gual no és tant per poder
guardar un vehicle dins de casa, si no el deteriorament que pateixen les
voreres per aquest ús.
Demana al Grup de CiU que en comptes de fer costat als incívics es posicioni
al costat de l’equip de govern.
Defensen a la gent que creu que per tenir aquesta reserva a dins de casa seva,
no per aparcar davant, per poder entrar el seu vehicle i generar el
deteriorament de les voreres, que paguin el gual. Recorda que la taxa és de 16
euros/any.
Sr. Tenorio- Li respon que està una mica fart que l’alcalde els acusi de defensar
als incívics.
Diu que si hi ha tanta picaresca com manifesta el Sr. Alcalde, això no es veu
reflectit amb cap denuncia al registre d’entrada de l’Ajuntament, ni infraccions,
ni informes dels vigilants...Diu que es congelen impostos i creen de nous.
Sr. Domínguez- Li pregunta al Sr. Tenorio si crear impostos és multar als que
llencen la brossa fora o tenen les parcel·les brutes.
Insisteix que hi ha la picaresca d’algunes persones que donen de baixa el gual i
segueixen utilitzant-lo.
Sra. Asensio- Li pregunta al Sr. Alcalde que si el que preocupa tant a l’equip de
govern és el deteriorament de les voreres, tot el que tingui entrada de vehicle a
casa seva si haurà de pagar gual, per que a les urbanitzacions tothom te
entrada de vehicles, i si es farà pagar un gual a tothom, per que si és així entén

que si que es tractaria d’ aplicar nous impostos encoberts, i si no és així, quin
sentit te.
Manifesta que ha consultat tots els reglaments que hi ha d’altres municipis i
assegura que en cap lloc parla de la col·locació d’una pilona, la qual cosa, creu
que és una mesura restrictiva o de repressió per alguns veïns.
Sr. Domínguez- Li respon a la Sra. Asensio que el reglament diu que posar una
pilona serà opcional. Acusa al grup mpal. de CiU d’ interessar-se per la
col·locació de les pilones i no del fet d’intentar regular que el que te un gual
pagui per aquest privilegi que te de poder tenir la seva reserva
d’estacionament, la pròpia, la de “entro en mi casa y nadie me quita ese sitio”, i
això genera que les voreres estiguin malmeses.
Acusa al grup de CiU de no treballar al costat de l’equip de govern per lluitar
contra la picaresca.
6.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL Nº22 REGULADORA DE LA
TAXA PER LA INSCRIPCIÓ D’ANIMALS DE COMPANYIA.
Atès que, d’acord amb allò que disposa l’article 106 de la Llei 7/ 1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i, específicament, l’article 58 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’hisendes locals i de conformitat amb els articles 15 i 20 de la mateixa
Llei, es van aprovar definitivamens en data 8 de Novembre de 2012 les
presents taxes per la prestació de servei de defensa i protecció dels animals.
Atès que, constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa la inscripció en el
Registre Censal d’animals de companyia. A aquests efectes s’entén per animal
de companyia totes les subespècies i varietats de gats (Felis catus) i totes les
subspècies i varietats de gossos (Canis familiaris).
Atesa la voluntat de l’Ajuntament de modificar aquesta Ordenança en el seu
Article 4t. Relatiu a les Exempcions, afegint al mateix una bonificació en
aquesta taxa per aquelles inscripcions en el Registre Censal d’animals de
companyia d’aquells que degudament acreditin que son utilitzats per l’activitat
de caça
I atès que, la modificació esmentada comporta la nova redacció de l’article 4t
que a continuació es transcriu:
“Article 4t. Exempcions i Bonificacions
Estan exempts del pagament de la taxa per la inscripció en el Registre Censal
d’animals de companyia les persones amb disminució visual que siguin
propietaris o posseïdors d’un gos pigall.
S’estableix una bonificació del 80% en el pagament de la taxa per la inscripció
en el Registre Censal d’animals de companyia en aquells casos en que

s’acrediti que l’animal es utilitzat per l’activitat de caça i que el propietari està
inscrit a un coto de caça.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents Acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ ordenança fiscal nº-22
reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia.
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, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.

7.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA MASSA SALARIAL DEL PERSONAL
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A L’EXERCICI
2014.
En Expedient d’acreditació, aprovació i publicitat de la massa salarial del
personal laboral de l’Entitat corresponent a l’exercici 2014.
ANTECEDENTS
1. Per Resolució d’Alcaldia núm. 212/2014, de data 25 de març, es va
ordenar la iniciació d’expedient per a l’acreditació, aprovació i publicitat
de la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat corresponent
a l’exercici corrent, alhora que es disposava l’emissió d’informes per part
de Secretaria i acreditació per la Intervenció.
2. El Pressupost d’aquest Ajuntament per a l’exercici 2014 va ser aprovat
inicialment pel Ple en acord de data 7 de Novembre de 2013, el qual va
esdevenir definitiu, una vegada exposat al públic sense reclamacions, en
data 2 de desembre de 2013.
3. En data 26 de març de 2014 s’ha emès l’informe de Secretaria.
4. Per la Intervenció, en la mateixa data, s’ha acreditat que l’import
d’aquesta massa salarial del personal laboral de l’Entitat ascendeix a
416.908,74€, i que aquest import no s’ha incrementat respecte del

meritat per aquest personal en l’exercici 2013, considerat en termes
d’homogeneïtat pels dos períodes de comparació.
FONAMENTS DE DRET
1. L’article primer, apartat vint-i-setè de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local (LRSL), que
modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local (LBRL),
introdueix un nou article 103.bis, sobre la massa salarial del personal
laboral del sector públic local, obliga a les Corporacions locals a aprovar
anualment la massa salarial del personal laboral del sector públic local
respectant els límits i les condicions establertes amb caràcter general en
la corresponent Llei de Pressupostos Generals de l’Estat.
2. L’article 20, apartat quatre, de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat pel 2014, disposa que la massa
salarial del personal laboral, que no pot tenir increment pel 2014, està
integrada pel conjunt de les retribucions salarials i extrasalarials i les
despeses d’acció social meritades per aquest personal en 2013, en
termes d’homogeneïtat pels dos períodes objectes de comparació
respecte a efectius i antiguitat, excloses les prestacions i
indemnitzacions de la Seguretat Social, cotitzacions al sistema de la
Seguretat Social a càrrec de la Corporació i les indemnitzacions
motivades per trasllats, suspensions o acomiadament.
3. Aquesta aprovació s’ha de considerar de competència del Ple atesa la
seva directa vinculació al Pressupost anual i a la plantilla de personal,
l’aprovació de les quals correspon a aquest òrgan municipal d’acord amb
els articles 22.2.e) LBRL, 52.2.f) de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, aprovada per Decret Legislatiu 2(2003, de 28 d’abril
(LMRLC), i 168.4 de la Llei d’Hisendes Locals, Text Refós aprovat per
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LHL), llevat l’excepció
prevista a la disposició addicional 16nà LBRL, introduïda per
l’esmentada LRSL.
4. La massa salarial aprovada ha de ser objecte de publicitat a la seu
electrònica i al Butlletí Oficial de la província en el termini de vint dies,
conforme l’apartat 3 d’aquest article 103.bis LBRL.
Conforme a la proposta de l’Alcaldia, el Ple acorda
Primer .- Aprovar la massa salarial del personal laboral d’aquesta Entitat per a
l’exercici 2014, la qual, en termes d’homogeneïtat amb la meritada en 2013 per
aquest personal, tant respecte a efectius com a antiguitat, ascendeix a la
quantitat de 416.908,74€.
Segon .- Fer públic aquest import en la seu electrònica i en el Butlletí Oficial de
la província.

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
8.- INFORMACIÓ ECONÒMICA I D’EXECUCIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE
DEL PRESSUPOST 2014.
El pressupost durant el primer trimestre de 2014 s’ha executat:
Pressupost Inicial Despeses
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes Netes
Pagaments realitzats
Pressupost Inicial Ingressos
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta

2.660.860,53
32.366,67
2.693.227,2
532.187,97
322.909,12
2.660.860,53
498.166,23
0,00
498.166,23

€
€
€
€
€
€
€
€
€

Moviment de tresoreria
Existència inicial
Cobraments
Pagaments
Formalització
Existència final

89.150,24 €
604.124,75 €
599.046,85 €
0,00 €
94.228,14 €

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

94.228,14 €
1.457.218,39 €
0,00 €
643.790,72 €
0,00 €
907.655,81 €
242.493,05 €
343.322,04 €
321.840,72 €

S’annexa l’estat de situació de la gestió pressupostària d’ingressos i despeses
a data 31 de Març de 2014.
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagament mensual del capítol
1 de personal i d‘altres despeses d’exigència obligatòria (llum, telèfon, correus
etc), es prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de Cooperació i
les consensuades amb BASE, de 56.690,82 € i 89.057,19 € respectivament
derivat del qual s'estableix la necessitat de tindre una previsió d'un mínim de
tresoreria xifrant en torn als 122.357,07 € segons els càlculs realitzats al Pla de
Tresoreria aprovat mitjançant Decret d’Alcaldia nº123/14 de data 17 de febrer,
per tal d’atendre els compromisos de despesa derivats d’obligacions
reconegudes per la corporació.

Cal ratificar la cura en el control i fiscalització prèvia de despeses domiciliades i
de les factures presentades via correu ordinari/electrònic amb anterioritat a ser
registrades d’entrada a l’Ajuntament. En qualsevol cas si aquesta SecretariaIntervenció tingués coneixement d’actuació alguna no sotmesa a aquest
procediment previ, farà el corresponent advertiment (l’article 188 de TRLRHL,
que preveu que el ordenadors de pagament, i en tot cas els interventors, quan
no facin l’advertiment per escrit seran personalment responsables de la
despesa que s’autoritzi, reconegui o paguin sense crèdit suficient) així com de
la falta de compliment de l’ordre de prelació de pagaments legalment establert.
Referent al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no
pressupostàries), que és de 643.790,72 €, també cal tenir en compte que ,a
data 31 de Març no hi han pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
degut a que els mateixos han sigut comptabilitzats a les partides
pressupostàries adients.
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria per a
Despeses Generals, una vegada descomptats els saldos de dubtós cobrament
xifrats en 242.493,05 €, sigui de 321.840,72 €, degut principalment a que els
Drets Pendents de Cobrament, tant de la present anualitat, com d’anualitats
anteriors, xifrats en 1.457.218,39 €, continuen sent molt superiors a les
Obligacions Pendents ja citades.
Aquesta xifra és la que corrobora que l’actual recaptació de Drets Reconeguts
resulta encara insuficient per complir amb el termini de 30 dies establert al Text
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, havent de continuar treballant
l’Ajuntament per tal d’adaptar completament els ingressos i despeses ordinàries
i produir un equilibri real i estable, fet que es fa difícil amb la demora existent a
l’hora de liquidar aquets Drets Pendents de Cobrament.
Per altra banda, advertir que l’execució del Pressupost de Despeses a 31 de
Març és d’un 19,76%, percentatge el qual, si be es considera correcte a
aquestes altures, continua estant per sobre de l’execució del Pressupost
d’Ingressos, respecte del qual s’han reconegut drets en un 18,50% respecte a
les previsions definitives de l’exercici, fet que determina un Resultat
Pressupostari Negatiu de l’exercici present a 31 de Març en -34.021,74 €.
En relació amb aquest import i percentatges, es fa una expressa recomanació
de contenció de la despesa pel que resta d’exercici 2014, a expenses de la
Liquidació Definitiva amb l’ingrés dels principals padrons municipals que poden
equilibrar aquest resultat, com son els de Vehicles, l’IBI Urbana o el de la Taxa
per la prestació del Servei de Recollida d’Escombreries.
De no corregir-se a data 31 de Desembre del present exercici amb les
liquidacions anteriorment esmentades i l’aplicació dels ajustos SEC-95
determinaria tant, l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària, el qual
implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients
per fer front a les despeses corrents i de capital no financers, com la necessitat

de la redacció d’un Pla Econòmic Financer per tal de assolir aquest objectiu a
l’anualitat següent.
Per aquests motius es recomana:
a)

- Contenció pel que fa al percentatge d’execució del pressupost de
despeses de aquí al que resta d’exercici 2014, realitzant aquesta
Secretaria-Intervenció, amb periodicitat mensual, els advertiments
pertinents a l’alcaldia de totes i cadascuna d’aquelles amb una execució
desproporcionada a aquestes altures de l’exercici, amb l’advertiment de
que si no es ralentitza la mateixa produirà un esgotament, a 31 de
desembre, de partides, vinculacions i finalment derivarà en despeses
sense consignació pendents d’aplicar al pressupost de l’any vinent.

b)

Continuar amb un estudi permanent de una periodicitat màxima
mensual de totes i cadascuna de les partides pressupostàries seguint
com a guia, el Pressupost de l’any en curs, el Pla d’Ajust aprovat pel Ple
de data 27 de Març de 2012 informat favorablement pel Ministeri
d’Economia i Hisenda el 30 d’Abril d’aquest mateix any i el Pla de
Tresoreria, donada la falta de liquiditat actual.

c)

- En base a aquest estudi realitzar les modificacions de crèdit
necessàries amb termini suficient per la seva aprovació definitiva, per tal
de donar cobertura a les obligacions que encara s’han de reconèixer fins
el 31 de desembre i poden no tindre crèdit adequat i suficient.

Cal informar al mateix temps que el compte 560 de fiances a curt termini, amb
un import de 187.908,09, és exigible en tot moment.
I per últim, donat el compromís d’aquesta Secretaria Intervenció adquirit a la
liquidació del Pressupost 2013, la qual generà una capacitat de finançament
per import de 135.399,92 €, reiterar que a data actual aquesta es destinarà, de
conformitat a l’art. 32 de la LOEPSF i minorat amb l’import màxim de dèficit
previst a la Tresoreria Municipal segons Pla aprovat mitjançant Decret
d’Alcaldia nº123/14 de data 17 de febrer, a reduir endeutament net, donat que
en aquest primer trimestre ja executat, no s’ha aconseguit assolir el termini de
pagament de les obligacions previst a la llei 15/2010 de 5 de juliol.
En el cas que durant els propers trimestres de l'exercici 2014 es garanteixi el
termini previst a la llei, l’Ajuntament podrà destinar a inversió el límit màxim
determinat per la previsió de capacitat de finançament del 2014, respecte la
qual s’anirà informant en les trameses d'execució trimestral, d'acord amb allò
disposa’t a la disposició addicional sisena de la LOEPSF.
Per tot allò recentment exposat, resten assabentats la totalitat dels assistents a
la present Sessió Plenària de la situació econòmica de l’Ajuntament per
referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 31 de Març de
2014.

9.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ MUNICIPAL
DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.
Atès que la Llei reguladora de les Bases del Règim Local, norma en la qual es
contenen les determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, i el
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, han donat contingut precís al dret a
l’autonomia que l’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa
a l’àmbit de les nostres competències, en fixar i en reconèixer als Municipis la
potestat d’autoorganització, com a potestat reglamentària específica.
Atès que el ple de l’ajuntament va aprovar en sessió de data 8 de novembre de
2007, el Reglament Intern del Butlletí d’Informació Municipal, publicant-ne la
seva aprovació definitiva juntament amb el text íntegre del mateix al BOP de
Tarragona número 84 de data 10 d’abril de 2008 i al DOGC núm. 5107 de 9
d’abril de 2008
Atès que s’ha cregut oportú la necessitat de realitzar una modificació a l’article
9 de l’ esmentat reglament per tal d’establir un límit en els caràcters dels
articles que es presentin per publicar.
Vista la proposta de l’Alcaldia i regidor de comunicacions de la modificació del
nou Reglament de funcionament intern del butlletí municipal, en els termes
següents:
Se suprimeix: “Si un article es considera massa llarg, i depenent de la confecció
de la revista, el Consell de Redacció podrà publicar-la en entregues que
consideri adients”
S’introdueix: “S’estableix una limitació màxima de 1625 caràcters (sense
espais) d’extensió en els articles que s’entreguin per publicar”
Per la qual cosa, es proposa al ple de la corporació l’adopció dels següents
acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació de l’article 9 del reglament de
funcionament intern del butlletí d’informació municipal
Segon. Sotmetre l’aprovació de l’esmentada modificació del reglament a
informació pública per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, i en el tauler
d’anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense haver-ne presentat
cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense
necessitat de nou acord.
Tercer. Aprovada definitivament l’esmentada modificació es publicarà
integrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència
un cop transcorreguts quinze dies a partir de la total publicació.

Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’inserirà el
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí
d’Informació Municipal, anunciant la referència del Butlletí en el qual s’hagi
publicat íntegrament el text.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, i Vidal Àlvarez, cinc (5) en
contra, els dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, Marcos i Sánchez, el Ple
de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Es torna a votar donat l’empat amb el mateix resultat, preval el vot de qualitat i
el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sr. Tenorio- Pensem que el BIM és municipal, i com a eina d’informació
municipal, és això municipal, no sols d’uns determinats Grups Municipals.
Hem votat en contra d’aquesta modificació perquè creiem que és realment
injust que es vulgui retallar més espai als Grups Municipals per a la seva única
eina d’informació als veïns.
Contra un altre decisió dictatorial del nostre Govern, nosaltres creiem tot just el
contrari, els Grups Municipals (tots els Grups Municipals) haurien de tenir més
espai al BIM i fins i tot més espais, per a poder informar als veïns de les seves
inquietuds i poder donar uns altres punts de vista dels que en l’actualitat sols
dona el Govern Municipal.
Acusa al Sr. Domínguez de fer exactament el mateix que ha estat denunciant
durant tota la legislatura de lo malament que ho feia la Sra. Ramos.
Sr. Domínguez- Li respon que la única que ha exclòs d’un BIM a una persona
ha estat la Sra. Ramos.
Manifesta que l’espai a publicar equival a una pàgina Din-4, i que el Grup
Mpal. de CiU porta dos butlletins presentant dues pàgines senceres, i que s’ha
de limitar l’espai.
Sr. Tenorio- Li replica al Sr. Domínguez que si porten dos butlletins havent de
retallar l’article, és per que necessiten més espai. I que creu que el
comportament de l’Alcalde és completament dictatorial, per que en comptes
d’ampliar-ho i el fa es reduïr-lo.
Sr. Domínguez- Li respon que el BIM te tres pàgines pels grups municipals i
que aquestes s’han de repartir, i que si un grup mpal. ocupa més espai és injust
cap el altres grups.
10.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2014

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 2014, que recullen el
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2013.
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 2014.
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 el 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 2014, i que contenen la formalització de les actuacions
dutes a terme durant l’exercici 2013. Els resums que s’aproven són els
següents:
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Població de dret a 1 de gener de 2013
Altes des de 01/01/2013 a 01/01/2014
Baixes des de 01/01/2013 a 01/01/2014
Variacions per error en el sexe: Altes
Variacions per error en el sexe: Baixes
Població de dret a 1 de gener de 2014

TOTAL
HOMES
DONES
4461
2259
2202
215
120
95
189
87
102
3
3
0
0
0
0
4487
2292
2195

CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS
CONCEPTES
Naixements
Defuncions
Canvis de residència d’un altre municipi

ALTES

BAIXES
46
15

159

Canvis de residència a un altre municipi
170
Canvis de residència de l’estranger
5
Canvis de residència a l’estranger
1
Omissions
5
Inscripcions indegudes i caducitat
3
TOTALS
215
189
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL
MUNICIPI
CONCEPTE
TOTAL
HOMES
DONES
Canvis de domicili (entre seccions del
38
18
20
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
20
16
10
46
Canvis de residència des d’un altre
72
51
36
159
municipi
Canvis de residència des de
1
3
1
5
l’estranger
Omissió
1
1
3
5
Altes a la secció per canvi de domicili
15
3
20
38
dins del municipi
Variacions per error en el sexe
1
2
0
3

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
4
6
5
15
Canvis de residència a un altre
56
82
32
170
municipi
Canvis de residència a l’estranger
1
0
0
1
Inscripció indeguda i caducitat
Baixes a la secció per canvi de
domicili dins del municipi
Variacions per error en el sexe

1
3

2
32

0
3

3
38

0

0

0

0

2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2014 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, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
11.- ACORD D’APROVACIO D’ALIENACIO PER PERMUTA D’UN BE
PATRIMONIAL
L’Ajuntament dels Pallaresos és propietari del vehicle municipal T-2456-AX,
marca PEUGEOT EXPERT, vehicle equipat amb un pont de llums
estereoscòpiques model P-700 i caixa de sirenes de la marca FEDERAL
SIGNAL VAMA
El Sr. Andrés Castro Rodriguez és propietari de unes llums frontals per a
vehicle, marca FEDERAL SIGNAL VAMA, sèrie viper s2 solaris ref. 2010223
El Sr. Castro ha plantejat a l’Ajuntament la possibilitat de permutar el seu bé pel
pont de llums i caixa de sirenes instal·lat al vehicle municipal ja descrit,
propietat de l’Ajuntament.
La permuta esmentada afavoreix ambdues parts i quant a l’Ajuntament el bé
moble que se li permuta li permetria millorar el vehicle al servei dels vigilants
municipals sense necessitat de recórrer a l’expedient d’expropiació i sense
necessitat d’haver de disposar d’efectiu amb càrrec al pressupost municipal.
4. El tècnic municipal ha emès l’informe de valoració dels béns immobles,
segons el qual el valor de repercussió del bé moble de l’Ajuntament és de 130
€ i el valor de repercussió del bé immoble del Sr. Castro Rodriguez és de 130€,
per la qual cosa. No hi ha diferència favorable a cap de les dues parts i per tant,
no excedeix del 100% del valor més baix.
5. El secretari interventor ha emès el corresponent informe jurídic del
procediment a seguir que consta en l’expedient i del qual resulta que, com sigui
que no hi ha la diferència de valor entre els béns objecte de la permuta, el Ple
aprovarà la permuta per majoria simple dels membres presents, quan la
quantia de l’alienació per permuta no excedeixi del 20% dels recursos ordinaris
del pressupost de l’Ajuntament.
En cas contrari, el quòrum per a l’aprovació de la permuta serà de la majoria
absoluta del número legal de membres de la Corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament:
1r. Aprovar, per majoria simple, l’alienació per permuta del pont de llums
estereoscòpiques model P-700 i caixa de sirenes de la marca FEDERAL
SIGNAL VAMA propietat de l’Ajuntament, que té la qualificació jurídica de bé
patrimonial, amb el bé moble propietat del Sr. Andrés Castro Rodriguez

consistent en unes llums frontals per a vehicle, marca FEDERAL SIGNAL
VAMA, sèrie viper s2 solaris ref. 2010223, que no comporta compensació
econòmica respecte a cap d’ambdues parts.
2n. Facultar l’alcalde per signar el contracte corresponent.
3r. Formalitzar els tràmits adients perquè la permuta consti en l’ inventari de
béns municipal.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
12.- ACORD D’AUTORITZACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA, PER
LA GESTIÓ INFORMATITZADA DEL PADRÓ MUNICIPAL D’HABITANTS I
LA CESSIÓ O TRANSFERÈNCIA DE DADES DERIVADES DE
L’ESMENTADA GESTIÓ
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, estableix, en
relació amb el padró municipal d’habitants, que la gestió s’ha de portar per
l’ajuntament amb mitjans informàtics i que les diputacions provincials han
d’assumir la gestió informatitzada dels padrons dels municipis que, per la seva
insuficient capacitat econòmica i de gestió, no puguin mantenir les dades de
forma automatitzada.
La Diputació de Tarragona, a través del Servei d’Assistència Municipal (SAM),
presta assistència als municipis per facilitar la gestió de les seves competències,
entre les quals, la gestió del padró d’habitants.
L’art. 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú regula la figura
de l’encàrrec de gestió, mitjançant la qual un ens local pot encarregar a una altra
Administració a la realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis
de la seva competència per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans
tècnics idonis per dur-la a terme.
Aquest Ajuntament no disposa de mitjans suficients per dur adequada i
eficaçment la gestió del padró d’habitants.
L’encàrrec de gestió realitzat a la Diputació comporta les següents activitats:
a) Recepció i processament de les dades introduïdes per l’Ajuntament i d’altres
administracions o organismes, d’acord amb la normativa vigent sobre padró
d’habitants i cens electoral.
b) Comunicació de la informació mensual a l’ Institut Nacional d’Estadística
(INE) d’acord amb la normativa del padró d’habitants.
c) Emissió de les dades per a l’actualització dels cens electoral.

d) Mantenir informat l’Ajuntament, en tot moment, de les gestions realitzades en
relació amb el padró d’habitants.
e) En general, totes aquelles altres activitats de materialització dels intercanvis
d’informació digital amb l’ INE o altres administracions que en exercici de les
seves competències i pel compliment de llurs finalitats que els hi són pròpies,
requereixin informació legítima del Padró Municipal d’Habitants, tot respectant
el que s’indica al punt 3 de la clàusula setena.
f) En especial, l’ intercanvi d’informació amb l’Administració Oberta de
Catalunya (AOC), dins dels projectes de volant de padró i de canvi de domicili.
L’expedició telemàtica dels volants del padró municipal d’habitants i
comunicació de domicili es materialitza mitjançant un servei de col·laboració
interadministrativa que facilita l’ intercanvi d’informació entre la Diputació de
Tarragona, per encàrrec de l’ajuntament i l’Administració Oberta de Catalunya.
Per tot això el Ple de l’Ajuntament ACORDA mitjançant Majoria Absoluta dels
seus membres:
1. Autoritzar a la Diputació de Tarragona per a que realitzi, per encàrrec de
l’Ajuntament dels Pallaresos, la gestió informatitzada del padró municipal
d’habitants i la cessió o transferència de dades derivades de l’esmentada
gestió.
2.- Traslladar aquest acord a la Diputació de Tarragona al seu coneixement i
efectes oportuns.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
13- APROVACIÓ DE LA REVISIÓ NÚMERO 1 DEL PLA DE PROTECCIÓ
CIVIL DELS PALLARESOS, PLA D’ACTUACIÓ PER A EPISODIS DE
CONTAMINACIÓ ACCIDENTAL DEL RIU EBRE, ASSOCIATS A LES
TASQUES DE DESCONTAMINACIÓ DE L’EMBASSAMENT DE FLIX
Atès que en data 10 de març de 2014, s’ha rebut escrit del Departament
d’Interior, referent a l’estat dels plans d’emergència del nostre municipi.
Atès que és necessari procedir a la revisió i aprovació del Pla de Protecció Civil
dels Pallaresos, Pla d’Actuació per a Episodis de Contaminació accidental del
riu Ebre, associats a les tasques de descontaminació de l’embassament de
Flix, d’acord amb els articles 47, 48, 49, 50 i 51 de la Llei 4/1997, de 20 de maig
de Protecció Civil de Catalunya, on es defineixen les competències dels
municipis en l’àmbit d ela protecció civil.
Atès que l’any 2008 T&A Associats va redactar per encàrrec de la Generalitat
de Catalunya el Pla de protecció de referència, i que va ser aprovat per decret
de l’alcaldia 406/08, de data 15 d’octubre de 2008.

Atès que els serveis d’enginyeria municipal ha procedit a la seva revisió, per tal
d’actualitzar les dades que constaven, per la qual cosa, es proposa al ple de la
corporació:

Primer. Aprovar inicialment la revisió número 1 del Pla de Protecció Civil dels
Pallaresos, Pla d’Actuació per a Episodis de Contaminació accidental del riu
Ebre, associats a les tasques de descontaminació de l’embassament de Flix,
de data abril 2014
Segon. Exposar-ho reglamentàriament al públic mitjançant anunci al BOPT, al
tauler d’anuncis de l’ajuntament i a la pàgina web municipal, per tal que se’n
puguin presentar al·legacions.
Tercer. En cas de no presentar-se cap al·legació, s’entendrà aprovat
definitivament, i el seu text s’haurà de trametre a la Comissió de Protecció Civil
per tal de ser homologat.
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (9) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, Vidal Àlvarez, Ramos, Asensio,
Tenorio, Sánchez, i una (1) abstenció, la del Sr. Marcos, el Ple de l’Ajuntament
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot
Sr. Marcos- Explica que l’abstenció es deu a que quan va revisar la
documentació hi havia una sèrie de dades que creuen que no són correctes,
que és cert que en el dia d’avui li han comentat que aquestes dades han estat
canviades, però al no poder fer la comprovació d’aquest fet, el seu vot no pot
ser afirmatiu.
Sr. Domínguez- Li demana un aclariment al Sr. Marcos, de si està dient que
s’han canviat dades des de que es va donar la informació, o pel contrari, ho pel
contrari s’ha entès malament.
Sr. Marcos- Li respon que el dia anterior pel matí va revisar la documentació
del Ple, i va veure unes coses que no eren correctes. En el dia present, li han
dit que aquelles dades que va dir que no eren correctes ja no estaven dins
d’aquell plec, i com no ha pogut tornar a revisar-ho doncs llavors s’ abstingut.
Sr. Domínguez- Li demana al senyor Secretari si s’ha modificat aquest punt.
Sr. Marcos- Aclareix que no ho ha dit ell que s’hagi fet, diu que algú li ha dit que
no hi són.

Sr. Secretari- Respon que ell no te constància d’això.
Sr. Domínguez- Considera que és una manifestació greu la del Sr. Marcos,
Que en tot cas el que es canviava eren els telèfons de contacte.
Sr. Marcos- Manifesta que no està dient que s’hagi fet cap malifeta, que no ha
pogut fer les comprovacions de la informació que se li ha tramés, i que per tant,
s’ha abstingut.
Sr. Domínguez- Demana que consti en acta aquesta informació i que s’indagui
sobre aquest tema, per que li sembla una afirmació greu, sense que Secretari,
ni Alcalde, ni regidors, ni ningú, en tinguin constància que s’hagi modificat
aquest pla que es va posar a disposició dels regidors la setmana anterior, i no
te constància que s’hagi tocat res.
Sr. Secretari- Diu que no se li ha donat trasllat ni de les al·legacions del Sr.
Marcos, ni de la modificació.
Sr. Marcos- S’ abstingut per que no ho ha pogut comprovar, que en aquest
moment li diuen les dades i estan les errades, per tant, si pogués canviar el vot
ara seria negatiu per que hi ha unes errades, però que les dades no han
desaparegut atès que ho ha pogut comprovar. Que són dades molt senzilles
però que no quadren, i que estan equivocades.
Sr. Secretari- Comunica que es podran presentar
corresponents, i si es consideren oportunes s’introduiran.

les

al·legacions

Sr. Tenorio- El nostre vot ha estat afirmatiu tot i que hem detectat algunes
errades.
Entenem que són errors que haurien d’ haver estat detectats per l’equip de
govern i per tant, recomanem una revisió acurada del Pla per tal de garantir
que totes les dades que hi consten al mateix siguin exactes i reals.
Agrairem que un cop finalitzada aquesta revisió se’ns comuniqui i se’ns faciliti
una còpia per tal de comprovar-ho.
14.- ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I L’INSTITUT RAMON LLULL.
Atès que l’ Institut Ramon Llull és una entitat de dret públic de caràcter
associatiu dotada de personalitat jurídica pròpia i sense ànim de lucre integrat
per l’Administració de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona
de té com a finalitat la projecció i difusió exterior de la llengua i la cultura
catalanes en totes les seves expressions. Per al compliment dels seus
objectius, l’ Institut Ramon Llull dona suport a les polítiques de relacions
exteriors en l’àmbit cultural de les institucions consorciades i contribueix a
l’enfortiment de les marques Cultura Catalana, Catalunya i Barcelona des de la
perspectiva cultural.

Atès que La Biennal d'Arquitectura de Venècia és una cita de nivell mundial on
arquitectes d'una vuitantena de països es troben i reflexionen al voltant d'una
temàtica concreta proposada per un Comissari de prestigi reconegut. Aquests
països presenten les seves propostes en els pavellons situats en els recintes
de l'Arsenale, dels Giardini i en la resta de pavellons escampats per tota la
ciutat de Venècia.
Atès que, el projecte que presenta Catalunya, anomenat “Arquitectures
empeltades. Catalunya a Venècia / Grafting Architecture. Catalonia at Venice”,
versa sobre tota una sèrie d'arquitectures que es desenvolupen entre el 1913 i
el 2013, essent el punt de partida d’aquest la casa Bofarull (1913-1933) dels
Pallaresos (Tarragonès), obra de Josep Maria Jujol.
I Atès que, a la segona part de la proposta s’intenta captar la vida dels edificis,
el seu desenvolupament temporal i espacial i a aquests efectes, en cadascun
d’ells s’instal·len dues càmeres que permetran captar les imatges i les
filmacions que es transmetran al pavelló català de Venècia i al web associat, la
qual cosa comporta una sèrie d’actuacions i compromisos tant per part de l’
Institut com per part de l’Ajuntament, es proposa al Ple
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos
i l’ Institut Ramon Llull en relació amb la participació de Catalunya en la 14a
edició de la Biennal de Venècia d’Arquitectura 2014
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per procedir a la signatura del mateix i resta de
gestions i tràmits administratius necessaris per l’execució del present acord.
Tercer.- Remetre còpia del mateix a la Direcció de l’ Institut Ramon Llull al seu
coneixement i efectes oportuns.
Quart.- Donar publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i
web municipal.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament ho aprova per unanimitat dels deu
membres assistents.
15.- MOCIÓ SOBRE POBRESA ENERGÈTICA QUE PRESENTA EL GRUP
MUNICIPAL D’UNIM-PSC A L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS
Sra. Sánchez- Demana al grup mpal. d’UNIM-PSC d’ afegir-se a aquesta
moció.
Lectura de la Moció
Sr. Sans- El Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la Llei
22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya no resol el
problema de les famílies i persones que pateixen pobresa energètica,
principalment per 3 motius: el requisit que el total d'ingressos de la unitat

familiar o convivencial no sobrepassi l'IRSC, incrementat en un 30% per cada
membre, té efectes molt limitats, deixant a fora moltes famílies que també ho
necessiten.
El protagonisme que dóna als serveis socials locals únicament és de
certificador de compliment dels requisits establerts al Decret Llei, en cap cas
dóna oportunitat que aquests informin negativament del tall de subministrament
essencial per altres motius socials. I per últim, no representa cap nou ajut
econòmic per als col·lectius en situació de vulnerabilitat, simplement ajorna el
deute acumulat amb les subministradores fins al mes d'abril, posant de
manifest la incoherència de la mesura, doncs, és evident que si una família no
pot pagar l'electricitat al novembre tampoc podrà pagar el deute acumulat al
mes d'abril. Dilatar el pagament no suposa reduir el pes sobre les famílies,
l'únic que fa és traslladar la despesa agreujant la situació. Per altra banda,
tampoc no contempla cap mesura estructural d'estalvi i eficiència.
Per tant la nova legislació aprovada pel Govern de la Generalitat de Catalunya
per lluitar contra la pobresa energètica, no representa substancialment res de
nou, únicament un titular de premsa. Té voluntat d'enganyar i confondre a la
ciutadania sensibilitzada amb la crisi i les seves conseqüències. A més mostra
una gran insensibilitat social i poc sentit de la realitat d'aquestes persones i
famílies que no disposen de recursos suficients.
Organitzacions com la Xarxa per la sobirania energètica o la Coordinadora
d'Assemblees de treballadors/es en atur de Catalunya també denuncien la
decepció i burla que suposa aquest nou Decret i recorden que cal establir
mesures urgents per fer front a aquest drama que afecta un 1 5% de les llars a
Catalunya, que no tenen una temperatura suficientment càlida a l'hivern (ECV
2012) o al 12.4% de les famílies que tenen retards en el pagament de les
despeses relacionades amb la llar principal, com per exemple els rebuts de
subministraments (ECV 2012).
El proper "Pacte de lluita contra la pobresa" recull el concepte i actuacions
enfront la pobresa energètica però només hi destina 4.500€ per formar al
personal de l'Administració i 0 € per a les persones afectades. Els
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2014 tampoc no preveuen
cap partida econòmica. Entretant veiem com altres CCAA com Andalusia ja han
aprovat la creació d'un grup de treball per la implementació de la Llei d'Inclusió i
renda bàsica, que entre d'altres mesures assegura un subministrament
d'electricitat i d'aigua mínim per a totes les llars perceptores de la renda
mínima, amb l'objectiu de garantir 100 litres d'aigua diaris a cada persona que
percep l’ ingrés mínim de solidaritat i 1.400 kWh com a part del consum bàsic
que seria de 2.518 KWh per any (actualment el consum mitjà és de 4.432 Kw
per any i habitant).
És la primera vegada que s'adopten mesures per garantir el mínim vital dels
subministraments als ciutadans, exercint competències autonòmiques
exclusives.
Es centren en el subministrament d'aigua perquè són competents en exclusiva
com CC.AA i en l'energia elèctrica perquè tenen capacitat d'intervenció. La
Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre Pobresa Energètica, aprovada
per tots els grups parlamentaris es comprometia, entre d'altres actuacions, a
instar al Govern a: crear una taula sobre pobresa energètica, que entre d'altres

actuacions, determinés un sistema públic de tarifes socials reduïdes, garantís el
subministrament d'un mínim vital d'aigua potable, de sanejament i d'energia als
domicilis de les famílies que no en puguin pagar les factures.
La recent reforma del sector elèctric aprovada pel Partit Popular amb el suport
de CIU no fa més que empitjorar aquesta situació donat que comportarà: un
increment indiscriminat de les tarifes, impedirà alternatives com l'autoconsum,
perjudicarà a les energies renovables i promourà un model dependent del
petroli i de l'energia nuclear.
L'energia és un bé comú essencial i com a tal hem de garantir el seu accés i
gestionar-lo d'acord a les obligacions de servei públic. Per això cal una reforma
en profunditat del sistema de subhastes i una retribució de l'energia en funció
dels costos reals, amb transparència i competència efectiva, però també cal un
mínim de sensibilitat per entendre que la pobresa energètica no pot esperar a
solucions estructurals i que Catalunya ha de liderar aquesta lluita.
Per això el grup municipal d’UNIM-PSC de l’Ajuntament dels Pallaresos insta el
Govern de la Generalitat a:
1) Derogar el Decret Llei 6/2013, del 23 de desembre, pel qual es modifica la
Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
2) Presentar una nova legislació que garanteixi el mínim necessari impedint la
suspensió del tall de subministrament d'electricitat, aigua i gas durant tot l'any
per a persones i famílies en condicions de vulnerabilitat que es determinin pels
serveis socials, condonant el deute per impagament d'aquests serveis.
3) En tant les companyies distribuïdores no facin efectiva la bonificació del dret
i la condonació del deute, la Generalitat de Catalunya destinarà anualment una
partida pressupostària amb aquesta finalitat, quedant com a deute pendent de
traspassar a la distribuïdora.
4) Donar compliment a la Moció 56/X, del Parlament de Catalunya, sobre
Pobresa Energètica i, de manera immediata, crear i convocar la taula sobre
pobresa energètica.
5) Aprovar programes de suport als ajuntaments que vulguin intervenir en el
mercat de la generació i distribució d'energia.
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Àlvarez, Ramos, Asensio, Tenorio, Marcos
i Sánchez, i una (1) abstenció, la del Sr. Vidal Guiamet, el Ple de l’Ajuntament
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot
Sra. Asensio – Al debat monogràfic que es va fer el passat mes de març al
Parlament de Catalunya es va exposar l’enorme esforç que s’està fent per
lluitar contra la pobresa (no només la pobresa energètica de la que vostès ens
presenten avui una moció) sinó la pobresa que per desgràcia afecta a les
famílies en aspectes de la vida quotidiana, beques menjador, transport públic,
ajudes a famílies amb infants a càrrec o l’accés a l’habitatge.

Les dades que ens facilita l’ Institut d’Estadística són clares: a Catalunya la taxa
de risc de pobresa ( i no només energètica, sinó en general) es del 20%, una
taxa molt elevada, és cert, però cal tenir present que l’any 2006 en plena
expansió econòmica i amb un govern de la Generalitat presidit pel Sr. Montilla
del PSC aquesta taxa era del 19% .
És inacceptable, per tant, l’actitud que mostra el seu partit el PSC creant
aquesta moció quan cal recordar que ens anys que vostès governaven, en lloc
de fer una política previsora i aprofitar els anys de bonança per combatre la
pobresa amb tots els instruments, van deixar el país endeutat fins l’any 2017
sense que tota aquesta despesa servís per rebaixar les xifres de pobresa a
Catalunya.
És evident que CiU Els Pallaresos es posiciona a favor d’ eradicar la pobresa,
no tan sols l’energètica, sinó qualsevol tipus de pobresa. Però hem de
manifestar el nostre total rebuig a aquesta política d’aparador que vostès el
PSC dels Pallaresos fa presentant aquesta moció.
Com a última dada, tot i que creiem que ja ho saben, en el passat decret contra
la pobresa energètica es va garantir que cap ciutadà es quedaria sense
subministrament energètic durant els mesos d’hivern, encara que no pogués fer
front a la factura.
Gràcies a la iniciativa de CiU, en el proper decret de pobresa energètica aquest
període s’ampliarà durant tot l’any, que és el que vostès demanen al punt 2
d’aquest moció i que estem segurs que ja coneixen o al menys haurien de
conèixer.
Sr. Vidal Guiamet- A continuación voy a explicar los motivos por el cual me he
abstenido en esta moción política presentada por el Grupo Socialista del
Ayuntamiento.
Estoy convencido que todos los regidores del Consistorio , los que gobernamos
y los que se encuentra en la oposición, trabajamos y es nuestro deseo
encontrar todas las vías posibles de solidaridad y ayuda para las familias y
personas que tienen dificultades económicas y no pueden afrontar pagos de
necesidades básicas y humanas debido a la crisis económica, subida de
precios y despilfarro que han hecho nuestros gobernantes.
La política social y ayudar a salir de la crisis es un objetivo del Equipo de
Gobierno de nuestro Ayuntamiento y también es un objetivo de la Oposición.
Todos juntos intentamos ayudar y solidarizarnos con las familias que están
pasando momentos muy difíciles.
Pero aquí estamos tratando una moción política presentada por el Grupo del
PSC de nuestro Ayuntamiento.
Me sorprende mucho que el PSC o Grupo Socialista haya presentado esta
moción.

Porque si hay que recriminar y reprochar a alguien una importante parte de
esta situación es al PSOE-PSC de Zapatero, que durante sus dos legislaturas
que gobernó no garantizó la inclusión social y cuya gestión y política energética
provocó un incremento en la factura de la luz del 63%.
Leyendo la moción da la impresión que los causantes son otros, cuando el
PSOE-PSC de Zapatero es el gran culpable de la subida de la luz, un 63%.
¿ Por qué el PSOE-PSC cuando gobernó en lugar de subir la tarifa eléctrica no
hizo lo contrario y no presentó lo que ahora propone? Cuando gobierna hace
una cosa y cuando está en la oposición dice otra cosa.
Paro y subida de la luz
Zapatero.

mucha responsabilidad tiene el PSOE-PSC de

También me sorprende que el Grupo Socialista de nuestro Ayuntamiento
presente esta moción política.
Según datos del Institut d´Estadística de Catalunya ( Idescat ) en el 2011 había
en Catalunya un 26´7% de la población en riesgo de pobreza o exclusión
social, y con dificultadas para pagar las factuas o mantener la vivienda a una
temperatura suficientemente caliente, y 193.000 familias que no podían asumir
los gastos en un tiempo adecuado.
¿Qué hizo el Tripartito del PSC, ERC y ICV durante los años que gobernaron
en Catalunya ?
¿Por qué teniendo mayoría y gobernando no aprobaron y aplicaron todos estos
acuerdos que ahora en la Oposición van presentando por los ayuntamientos y
otras Instituciones de Catalunya?
Sr. Portavoz del Grupo Socialista no me ponga como ejemplo la Junta de
Andalucía gobernada desde el año 1980 por el PSOE, si no recuerdo mal.
La Junta de Andalucía tiene que poner luz y comisiones en los casos ERES de
Andalucía, cuyo presunto fraude podría elevarse a 1.400 millones de euros.
O al presunto fraude masivo de la formación para personas desempleadas y en
paro de Andalucía, donde la trama podría haber malversado más de 2.000
millones de euros de fondos públicos.
Para acabar, comentar el punto o acuerdo número dos, en el cual piden que se
garantice el suministro de electricidad durante todo el año.
Este punto o acuerdo ya ha quedado anticuado, es el problema del “corta y
pega” el 13 de marzo de 2014 el Pleno del Parlament aprobó la aplicación
para todo el año del decreto contra la pobreza energética.
Deben tener cuidado con lo que presentan, ponerse al día, porque Ustedes
arrastran a otros Grupos o regidores en sus mociones y podemos hacer el
ridículo. Hay que ponerse al día y no solamente copiar de internet o “copiar y
pegar“.

Vidal Álvarez- Li respon al Sr. Vidal Guiamet que si vol saber per que no es
baixa la llum que miri qui són el membres dels Consells d’Administració i
assessors de les empreses energètiques.
Sr. Sans- Exposa que en teoria aquí tothom s’apunta al tren de la cohesió
social i al de treballar per la gent.
En diferents votacions sobre el Ple de la pobresa partits com CiU, en quan a la
pobresa energètica, partides per pressupostos per a garantir que no hi hagi cap
tall de llum, aigua, o gas per impagament, la votació va ser en contra.
Garantir la renda de reinserció de persones vulnerables, la votació va ser “no”,
CiU en contra.
El Pla de xoc per a persones aturades de llarga durada, resultat de les
votacions: CiU en contra.
Recuperar la llei de barris, més polítiques socials, més inversió als barris amb
més atur, CiU va votar en contra.
Brindar i dotar de més recursos al Serveis Socials dels ajuntaments, CiU va
votar en contra.
Suport a les lleis a les Llars d’Infants mpals., CiU en contra.
Publicar a “Transparència. Cat” el deute i impagaments del Govern a les
Entitats Socials, i presentar un pla de pagament, va ser en contra.
Garantir el 100% de les beques dels alumnes en extrema pobresa, en aquest
cas va ser a favor, i la flexibilització a l’accés a la beca. En lo de la beca molt
bé, i en altres coses res de res.
16.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGENCIA I
UNIO EN DEFENSA DEL MODEL EDUCATIU I LA LLENGUA DAVANT ELS
NOUS ATACS JUDICIALS.
Una de les conseqüències més visibles de la sentencia del Tribunal
Constitucional (TC) de l’any 2010 sobre l’Estatut de Catalunya és l’ofensiva
judicial contra el sistema d’immersió lingüística a l’escola catalana. Des d’aquell
moment s’han anat succeint interlocutòries del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya(TSJC),sentències de Tribunal Suprem (TS) i l’aprovació de la Llei
Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE en Castellà)per
eliminar el model d’escola catalana en llengua i continguts. El darrer atac prové
de cinc interlocutòries del TSJC,que imposen una quota del 25% de castellà a
l’escola.

El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una historia d’èxit de
més de 30 anys que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i
d’igualtat d’oportunitats. A estat el producte d’una voluntat política i del treball
pedagògic de molts professors i professores,del compromís general de les
famílies, que han posat en tot moment el benefici de l’ infant per sobre de tot.
Ha esdevingut el model educatiu més eficaç per a fer ciutadans competents en
les dues llengües – l’avaluació feta l’any 2010 pel Ministeri d’Educació
demostra que el nivell de coneixement del castellà per part dels alumnes
catalans és superior al de la mitjana de l’Estat – i amb la garantia del
coneixement d’una tercera llengua. També ha estat reconegut i posat
d’exemple en nombroses ocasions internacionalment, per exemple, pel Consell
de Ministres del Consell d’Europa o pel High Level Group on Multilinguism de la
Unió Europea.
Per altra banda, la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) es la norma aprovada
pel Parlament de Catalunya, escollit democràticament pels catalans i les
catalanes i a qui correspon dissenyar el model educatiu que consideri més
idoni per assolir els millors resultats.
Per tot el que s’ha exposat, el grup municipal de Convergència i Unió a Els
Pallaresos proposa al Ple l’adopció dels següents acords.
Primer. Manifestar el rebuig a les interlocutòries dictades pel TSJC el 31 de
Gener de 2014 que imposen una quota lingüística del 25% en castellà a les
escoles i la politització que constantment es fa de la llengua i d’un conflicte que
no és real ni existent.
Segon. Denunciar el risc de trencament social, desigualtat i discriminació que
suposa aquesta nova ofensiva judicial, tot refermant el nostre compromís amb
el model català d’immersió lingüística, que no només no pot aturar-se, sinó que
cal que segueixi avançant per la cohesió social i la formació de qualitat dels
alumnes, tenint en compte els reptes plantejats per la societat del segle XXI
amb un alumnat amb més de 100 llengües d’origen.
Tercer. Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya en el seu
compromís de mantenir el sistema d’immersió lingüística en llengua catalana,
en la presentació dels recursos als respectius tribunals i en la defensa de la
legalitat de la LEC (Llei d’educació de Catalunya).
Quart. Donar suport al conjunt de la comunitat educativa del país i, de forma
més particular, als cinc directors dels centres afectats per la sentencia del
TSJC..Encoratjar també als consells escolars a sumar-se al clam per defensar
l’escola catalana en llengua i continguts.
Cinquè. Enviar aquesta moció a TSJC,al president del Govern espanyol, als
portaveus dels grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la consellera
d’Ensenyament de la Generalitat, al Consell Escolar Municipal, al Consell
Escolar de Catalunya, a l’entitat Somescola.cat i als directors/es de totes les
escoles del municipi.

Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Àlvarez, Ramos, Asensio, Tenorio, Marcos
i Sánchez, i un (1) en contra, la del Sr. Vidal Guiamet, el Ple de l’Ajuntament
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de Vot
Sr. Vidal Álvarez- Vol afegir quatre punts als cinc anteriors. Sap que no toca,
però és l’explicació de vot que fa:
Sisè.- Aturar d’una vegada per totes les retallades en educació que estem
tenint els nens que han escollit els seus pares com guia d’ensenyament
l’ensenyança pública.
Setè.- Posada en marxa de les obres de construcció dels centres projectats
amb un caire prioritari d’urgència davant d’inversions supèrflues per part de la
Generalitat.
Vuitè.- Posada en marxa de la sisena hora a tots els centres escolars públics,
per tal que els fills dels pares que hem optat per l’escola pública no tinguin
desavantatges respecte dels centres concertats.
Novè.- Que els polítics deixin de regular el sistema educatiu i ho deixin en
mans dels docents i dels tècnics en educació.
Vidal Guiamet- He votado en contra porque de ninguna manera se puede
apoyar esta moción política presentada por los Señores de CiU.
Deja perplejo y sorprendido que el Grupo Político de CiU califique de “ atacs
judicials “ las Sentencias del Tribunal Constitucional, Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya y del Tribunal Supremo.
España es una Nación democrática y es un Estado de Derecho y no caben
esas expresiones en personas que ocupan cargos públicos electos que han
prometido o jurado acatar y cumplir la Ley. Solamente por este hecho no se
puede apoyar ni sumarse a esta moción política, partidista y sectaria.
Los Señores de CiU dicen que es un modelo de 30 años de éxitos. No todo el
mundo debe opinar lo mismo.
El Sr. Mas , actual President de la Generalitat y de CiU , no piensa lo mismo.
Pues matriculó a sus hijos en una escuela elitista de cuatro idiomas, escuelas
privadas donde no hay la imposición del catalán.
Tampoco opina lo mismo la mujer del Sr. Montilla, que dice: “Prefiero que mis
hijos sepan alemán “. El Sr. Montilla, ex President de la Generalitat y del PSC,

llevaba a sus hijos a un colegio privado donde según su mujer: “Dan poco
catalán, esta es la verdad, una hora a la semana “.
También añadía la mujer del Sr. Montilla: “Sólo por saber alemán ya
encontrarán trabajo, es como tener una carrera “.
Me pregunto ¿por qué lo que es bueno para los hijos de algunos políticos no es
bueno para los hijos de los trabajadores?
Comprobamos que parte de la élite catalana que defiende la inmersión
lingüística en catalán en las escuelas en su casa optan por otro modelo, optan
por todo lo contrario, llevan a sus hijos a colegios privados que tienen
asegurados tres o cuatro idiomas.
En mi opinión, considero que en la práctica lo que se está produciendo en
Catalunya es un desacato a los Tribunales y a la Ley con los más insólitos
pretextos a las Sentencias judiciales por los diferentes políticos que gobiernan
y tienen competencias sobre la aplicación de la Ley y normativa lingüística en
las escuelas.
Y entiendo que solamente quedará la vía penal para obligar a cumplir la Ley. El
artículo 410 del Código Penal tipifica como delito la conducta de “los
funcionarios y autoridades que se negasen a acatar o dar cumplimiento a las
resoluciones judiciales“.
Desde el Grupo Municipal del Partido Popular se reclama y defiende que el
modelo de educación bilingüe se haga extensivo a todas las escuelas de
Catalunya; porque los padres tienen derecho a solicitar que sus hijos sean
educados en catalán y en castellano.
Sr. Vidal Álvarez- Vol matisar que està en desacord amb el que s’ha dit de que
“Ensenyament defensa l’ensenyament públic”, diu que és mentida per que
Ensenyament no ho està fent.
Sr. Domínguez- Finalitzades les explicacions de vot, el Sr. Alcalde manifesta
que han votat a favor però que no s’han afegit a la moció, per que aquesta és
una moció de política d’aparador. Creu que el regidor del PP és coherent amb
el que fa el seu partit, fan retallades en ensenyament i vota en contra d’aquesta
moció, CiU fa retallades en ensenyament i fan demagògia amb aquesta moció.
17.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia corresponents a la
present sessió ordinària, havent-ne disposat, la totalitat de regidors municipals
per la seva consulta, del Decret 91/14, de 3 de febrer, al Decret 236/14, de data
4 d’abril.
DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA.

Abans d’iniciar el punt de Precs i Preguntes els Grups Municipals
d’Independents de Pallaresos (IP), Convergència i Unió (CiU) i Iniciativa per
Catalunya els Verds (ICV) presenten pel tràmit d’urgència una Moció per
Demanar la Formació d’Una Comissió de Seguiment de les Investigacions
sobre l’Alcalde dels Pallaresos Jaume Domínguez Ruiz, Urgència la qual, tal i
com estableix l’article 12.4 del ROM Municipal, haurà de ser apreciada per la
Majoria Simple d’aquest òrgan col·legiat.
El Sr. Alcalde li demana al Sr. Marcos o a algun regidor de l’oposició si vol
acreditar la urgència.
Sr. Marcos- La Moció es presenta per que el passat 18 de març agents dels
Mossos d’Esquadra vestit de paisà, van entrar en aquest Ajuntament, així com
a la vivenda del Sr. Jaume Domínguez Ruíz, Alcalde dels Pallaresos, i a
d’altres vivendes propietat de veïns del nostre municipi.
Segons va publicar la premsa el dia següent, paraules textual de la premsa:
Sr. Domínguez- Interromp al Sr. Marcos i li demana que acrediti la urgència, i
no la moció.
Sr. Marcos- Continua amb la seva exposició: ...el Sr. Domínguez podia haver
estat denunciat per malversació de cabdals públics i prevaricació, per un tema
relatiu a una contractació d’obra pública.
La nota informativa amb la que l’Ajuntament va solventar aquests greus fets va
ser poc menys que un insult a l’ intel·ligència dels veïns dels nostre municipi,
parlant de “ col·laboració en la sol.licitud d’informació amb els agents…”...
amb total transparència i celeritat…” “ les obres s’han dut a terme d’acord amb
les normatives vigents…”
És evident que tothom té dret a la presumpció d’innocència, però és clar que un
jutge no autoritza l’entrada d’agents judicials en un domicili particular si no té
evidències prou clares de la comissió d’un delicte, i per tant estem davant d’uns
fets greus i com a tals s’han de tractar.
Degut a que els membres de l’oposició hem estat esperant fins a darrera hora,
una comunicació transparent d’aquesta actuació, perquè entenem que la
transparència i les informacions relatives al cas en qüestió per tractar-se d’un
presumte delicte públic han d’estar permanentment a l’abast dels ciutadans
dels Pallaresos, cosa que es va demanar verbalment al Sr. Jordi Sans el mateix
dia dels fets, i que aquesta comunicació encara no s’ha portat a terme, limitantse a la breu nota als medis de comunicació abans comentada, on es passava
per damunt dels fets considerant-los com quelcom normal.

Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res
Ramos, Asensio, Tenorio, Marcos i Sánchez, i cinc (5) vots en contra, els dels
senyors Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Àlvarez i Vidal Guiamet.
Es torna a repetir la votació amb el mateix resultat, el vot de qualitat denega
que prosperi la moció.
Sr. Domínguez- Manifesta que es denega per que entén que no hi ha motiu per
la urgència, els fets es van produir dia 18 de març i que en un mes ha tingut
temps suficient per presentar la urgència.
Diu sobre la moció que l’acció dels Mossos d’Esquadra va ser excessiva, per
que només hi ha una denúncia d’un veí que presenta una sèrie de qüestions
que persones altament qualificades, com poden ser fiscals i jutges estan
indagant si és veritat el que diuen que s’ha fet o no.
Segueix dient, que en tot cas les sentències dels Jutges són públiques i que de
moment no s’ha acusat a ningú, i no permetrà que s’intenti socavar la dignitat i
l’honradesa de l’Alcalde, ni d’aquesta Corporació. Quan les investigacions que
s’estan duent a terme acreditin que s’ha de dir alguna cosa, l’equip de govern
ho dirà.
Es refereix al Sr. Tenorio en el fet que és la única persona que s’ha preocupat
en aquest mes de com està, i al demés membres de l’oposició els diu que han
demostrat el que els importa la corporació i la figura de l’alcalde.
Els acusa de presentar una moció populista i que l’únic que volen és fer un
escarni.
Que te moltes ganes que surti tot a la llum per explicar-ho, i que te la
tranquil·litat absoluta que no s’ha fet res mal fet, així com te la seguretat que a
partir d’aquesta investigació se n’obriran moltes més.
Sr. Marcos- Li respon que el mateix dia dels fets a la tarda l’oposició va
preguntar pel Sr. Alcalde, que no hi era, llavors el senyor Tinent d’alcalde a
petició de l’oposició va baixar al seu despatx i li van demanar explicacions dels
fets, a lo que el Sr. Jordi Sans va manifestar que no tenia constància de res, i
que van quedar que quan se sabés alguna cosa se’ls comunicaria.
Li diu al Sr. Alcalde que han tingut un mes per comunicar oficialment als
regidors que tenen dret d’estar assabentats d’aquesta informació, que
considera un fet molt greu, i que defensaran sempre la innocència de tots i la
de l’alcalde mentre no es demostri el contrari. Li demana al Sr. Alcalde que no
els acusi, per que la seva obligació com alcalde és la de donar informació als
regidors d’uns fets tant greus i tant transcendentals com aquests.
Sr. Alcalde- Mostra la seva indignació i ràbia per que diu que s’ha fet un judici
mediàtic i acusa al Sr. Marcos d’haver estat ell el primer en col·laborar.

(Es produeix una discussió entre el Sr. Marcos i el Sr. Alcalde per les
declaracions que s’han fet a la premsa).
Sr. Sans- Agraeix al Sr. Marcos que hagi mesurat molt les seves paraules, que
hagi canviat una mica la versió que va fer a les xarxes socials, en les que es
tragi versava uns fets.
Dona l’explicació de la conversa mantinguda al despatx de l’oposició a
l’Ajuntament, que ell no era coneixedor del que havia passat, i que no creu els
rumors fins que es confirmen, i que l’oposició en aquell moment tampoc els va
confirmar, i que a partir d’aquí se li ha dit que és un mentider, que ha negat que
han vingut els mossos. Li agraeix al Sr. Marcos que en el Ple ho hagi dit bé.
Sra. Sánchez- Intervé per dir que no estava present el dia dels fets, manifesta
que ha trobat a faltar de que si al dia següent es va reunir als treballadors de
l’Ajuntament per donar-li una explicació, entén que l’oposició en certa manera
són treballadors de l’ajuntament els podia haver trucar o reunir-los per donar
explicacions dels que havia passat. Creu que aquestes coses passen per les
rancúnies existents entre els polítics, la qual cosa la fa sentir molt decebuda.
Sr. Domínguez- Li dona la raó a la Sra. Sánchez en el sentit que s’està actuant
malament i donant mala imatge als ciutadans, però retreu que fa llàstima la
política que s’està duen a terme per part de segons quin regidor.
Sr. Tenorio- Recolza les paraules de la Sra. Sánchez i del Sr. Alcalde, però li
diu que l’únic que pot aturar aquesta situació és el Sr. Alcalde.
Li diu al Sr. Sans que va anar al despatx de l’oposició sabent el que havia
passat.
Sr. Alcalde- Interromp al Sr. Tenorio i li respon que el Tinent d’alcalde no sabia
el que havia passat.
Sr. Tenorio- Manifesta que no anem bé si el primer Tinent d’alcalde no sabia
res del que havia passat.
Sr. Sans- Li retreu al Sr. Tenorio que dubti de les seves paraules.
Sr. Domínguez- Explica que els Mossos d’Esquadra van marxar de casa seva
sobre dos quarts de tres de la tarda, i que aquests van venir a fer una actuació
vestits totalment de paisà i que no van generar cap tipus d’ expectativa. A les
tres va venir a l’Ajuntament a recollir el cotxer per marxar, i que no va pensar
en avisar a ningú, i que va marxar cap a casa a plorar de ràbia.
I que va convocar una reunió amb l’equip de govern a les set de la tarda, i que
a les vuit van treure la nota de premsa per explicar-ho.
Demana que si l’oposició creu en la presumpció d’innocència que deixin ja el
tema, i deixin de furgar.

Sr. Tenorio- Reclamen el dret a haver estat informats atès a la reunió
convocada pel Sr. Alcalde amb els regidors de l’equip de govern.
Sr. Alcalde- Abans de continuar amb el Ple diu que el Grup de CiU ha presentat
en el dia present una tercera moció que atenent a l’article 12.3 del ROM no la
inclouran per urgència per que el reglament està per tots, i que tenen tot el dret
a convocar un Ple extraordinari per presentar-la.
18.-PRECS I PREGUNTES.
Sr. Alcalde- Respon als precs i preguntes del regidor d’IP efectuades en el Ple
anterior.
Creu que després del discurs populista del Sr. Marcos tot es redueix al
següent:
Demana la dimissió del regidor d’urbanisme Sr. Claudi Domènech en opinió del
Sr. Marcos, per la manca de seguretat i manteniment en les poques obres que
fa aquest ajuntament. I per justificar la seva petició denuncia que hi ha mirall a
la plaça de l’Església que està en males condicions.
També fa referència a l’estat de seguretat de les obres del gas, incidint en la
seguretat de les mateixes que segons el Sr. Marcos està sota mínims.
Segueix dient que el Sr. Marcos un cop més centra el seu discurs amb una
frase on diu literalment: “El Sr. Domínguez MENTEIX”, i que dins dels
arguments per acreditar la frase parla d’un butlletí de l’ ADMC del mes
d’octubre de 2007 on li retreu la permissivitat de l’Ajuntament cap a les
empreses constructores, retreu una frase que ell havia dit en aquell butlletí.
Que continua el Sr. Marcos incidint en queixes formulades en el mandat 20072011 de l’actual alcalde cap a l’anterior alcaldessa, ara regidora de l’oposició la
Sra. Ana Ramos, sobre l’estat de les voreres del municipi.
Que parla de l’estat del consultori mèdic, critica la cessió del local d’Hostalets,
catalogant-ho de gran rucada, doncs podria ser un local pel jovent dels
Pallaresos.
Que critica que el periodista del Diari de Tarragona faci una notícia de l’ajut que
dona la Diputació de Tarragona per al finançament de despeses derivades del
funcionament, conservació i manteniment de consultoris mèdics locals de
titularitat municipal.
Que critica la construcció de tres pistes de pàdel per la despesa que aquesta
obra ocasionarà al municipi, i insisteix en el missatge que el Sr. Domínguez
menteix i amplia, i que un servidor no.
Entén el Sr. Alcalde que aquesta seria la síntesi dels precs i preguntes del
regidor d’Unió Democràtica, o com ell s’anomena Independent.

Sr. Marcos- Li pregunta a l’alcalde si sap que tingui carnet d’Unió Democràtica.
Li demana que no digui més rucades.
Sr. Domínguez- Li demana tranquil·litat al Sr. Marcos i que no es posi nerviós
que li ha de contestar tot.
Així doncs comença a donar resposta a les afirmacions del Sr. Marcos des de
la coherència i amb dades objectives, i no des de la rancúnia cap a la resta de
regidors com diu que fa el Sr. Marcos, només pel fet que tant els regidors de
CiU com la resta de regidors, tant en aquest mandat com en l’anterior, diu que
tots han coincidit en no voler pactar amb el Sr. Marcos.
Entén que el Sr. Marcos vulgui culpar a tothom de la seva pròpia incompetència
per aconseguir que algú, sigui qui sigui, cregui a un regidor mentider per
naturalesa, i diu que la frase més repetida pel Sr. Marcos és: “No te creas lo
que los demás dicen que yo he dicho, sino lo que yo te diga que he dicho”.
Sobre la demanda de la dimissió del regidor d’urbanisme per no haver canviat
un mirall creu que no cal ni valorar-la. Que si algú hauria de dimitir per
enganyar als votants, hauria de ser el Sr. Marcos, que s’autonomenava lliure
per decidir i el seu número 3 de llista deia pocs dies després de les eleccions
en les xarxes socials que són d’Unió Democràtica, i que per sorteig es van
repartir les sigles amb Convergència, i que això està documentat en les xarxes
socials.
Sobre la pregunta que fa referència amb la permissibilitat amb les obres del
gas, així com la referència que es fa al butlletí d’octubre de 2007, indica que
aquestes afirmacions no són certes, per que les obres van començar en el
mandat de la Sra. Ramos i el seguiment de les mateixes sempre s’ha fet pels
serveis tècnics mpals., que no vol dir que no hi hagi algun que altre
contratemps, però que el seguiment i les incidències són més controlades.
Que és just recordar que el Tècnic en prevenció de riscos de l’Ajuntament en
l’etapa de la Sra. Ramos era qui ara es queixa, i que no s’ha trobat cap
document acreditatiu que manifestés fets com aquest mentre cobrava del
Consistori.
Responen a la queixa que ell mateix manifesta en el mes d’octubre de 2007, li
indica que les obres que es fan sobre el municipi és molt exhaustiu, i que en el
present mandat s’han executat sobre les fiances de les empreses almenys en
tres casos: En les obres de l’Escola Bressol (tema de seguretat en les bigues),
amb la constructora de la Ctra. Santes Creus (per no haver finalitzat la vorera),
i en la mateixa Ctra. Santes Creus en dues ocasions més (per la vorera i per la
caiguda de rajoles, pel perill que suposo per als vianants).
Que per posar un exemple del que ADMC criticava, indica que aquest
Consistori ha enviat una denúncia cap a l’anterior alcaldessa a l’Oficina
Antifrau, per la recepció d’una urbanització amb informes tècnics en contra, i
que en l’actualitat quan l’aval ja no tindrà efecte, suposà un desemborsament

econòmic molt fort per les arques municipals, per solventar totes les
deficiències trobades en el seu dia.
Que simplement han informat a la l’oficina per que examinin la documentació i
dictaminin el que considerin.
Posa per exemple que si s’hagués executat l’aval de les obres del nou
ajuntament, ara no tindríem goteres.
Sobre la queixa de l’estat de les voreres, diu que les van trobar en estat
deplorable i que poc a poc ho van solventant. Que s’han arreglat voreres a la
Ctra. Santes Creus, al carrer Bofarull, al carrer Segadors, al carrer Cerdanya,
Camí Mas Frare, un tram de l’ Av. 11 de setembre, i un tram de l’ Av.
Generalitat.
Vol deixar clar que tot i que la responsabilitat és de l’alcaldessa anterior, no
deixa de ser una responsabilitat compartida amb l’anterior regidor d’Hisenda Sr.
Jordi Pardo, número 2 de la llista del Sr. Marcos, i del regidor segon en
l’anterior llista de CiU.
Segueix la intervenció dient que això no vol dir que estigui tot fet, i que ja s’està
treballant per arranjar tres carrers més, que són els que estan en pitjor situació.
En referència a les pistes de pàdel, diu que no suposarà cap cost pel municipi,
s’haurà de pagar el lloguer de la pista per jugar. Que es rebrà un petit cànon i
que es duran a terme unes obres valorades en més de 18.000€.
Sobre el tema del CAP, informa que ja fa tres anys tant el Regidor de Sanitat
com ell mateix han mantingut vàries reunions amb els responsables de Salut de
Tarragona. Que vistes les dificultats per fer el CAP en el present mandat, i
probablement en el següent, i sempre a instàncies del Gerent de Salut al
Tarragonès, van creure oportú el cedir l’únic espai lliure que hi ha actualment
per mirar de tenir un espai digne eliminant les barreres arquitectòniques. Són
conscients que el local d’Hostalets no és el més cèntric, però que volien
solventar amb voluntat política una deficiència de fa molts anys, que en la
redacció de l’avantprojecte del pressupost del Dep. de Salut pel 2014 està
inclosa la redacció del projecte pels Pallaresos.
Que poden afirmar amb total rotunditat que no tenen el CAP gràcies a les
gestions fetes per l’anterior govern municipal. Per que no tenien prou amb la
proposta feta pel Sr. Julián Oller, que va presentar un projecte de CAP al costat
de l’ajuntament, i que va ser l’anterior Govern mpal. qui el va modificar
canviant-lo a una Àrea Bàsica de Salut, fet que va demorar el procés i que
l’actual crisi ho ha deixat sense construcció, igual que l’Escola Els Pallaresos.
Que a finals de l’anterior mes va tenir una reunió amb el Dr. Mercadé, i que li
agradaria que els regidors de CiU expliquessin als veïns com és que els rumors
que els arriben, diuen que han anat a parlar amb els dirigents de Salut per
paralitzar la construcció del CAP fins que tornin a manar als Pallaresos.
Sr. Tenorio- Pregunta que si això és una afirmació.

Sr. Domínguez- Li respon que no, que són rumors que els han arribat.
Sr. Tenorio- Diu que és mentida.
Sr. Domínguez- Segueix dient que a finals del mes anterior, li va manifestar
aquestes paraules al gerent de Salut, i ni tant sols ho va negar. Que
simplement es va referir a la situació de crisi que vivim.
Per finalitzar amb les afirmacions del Sr. Marcos sobre que el Sr. Domínguez
menteix, només pot dir el següent:
Ha de reconèixer que la seva trajectòria política és curta, que de fet va
començar l’any 2006, va apostar per presentar-se amb altres veïns del municipi
per presentar-se a les eleccions de l’any 2007, i enlloc de queixar-se mirar per
millorar el nostre poble, i que es van presentar avalats per un partit de caire
municipalista “ADMC”.
Que al 2007 no estàvem en situació de crisi i la situació econòmica de
l’ajuntament presentava números positius, fet augurava la possibilitat de
realitzar inversions.
Que va treballar durant quatre any pel municipi, rebent negatives i insults tant
polítics com personals dels anteriors dirigents, i que això consta en acta.
Que va presentar unes 34 mocions de caire municipal i no polític, i no com
actualment que la majoria són de perfil polític. Va adreçar més de 150
preguntes i 30 precs, i va instaurar una política de transparència fent diversos
butlletins on explicava la seva tasca al Consistori.
Que va demanar la creació d’un ROM, demanar transparència i penjar les actes
dels Plens, els vídeos, i com a resposta rebia un “no”.
Que les seves queixes estaven enfocades a la millora del municipi, de la neteja
dels carrers i al manteniment de les zones verdes, i que segueixen essent les
mateixes prioritats.
Acusa al Sr. Marcos com a tècnic en seguretat de mirar cap un altre costat
mentre cobrava de l’ajuntament, per no contrariar a qui manava. Parla del
programa electoral que portaven Independents del Pallaresos, que ara ho voten
en contra. Continua amb retrets cap el Sr. Marcos.
Sra. Ramos- Demana la paraula per al·lusions. Sobre el canvi del CAP diu que
el va proposar el Sr. Montilla i companyia, i que si el Sr. Alcalde creu que CiU
ha aturat la construcció del CAP que sàpiga que també s’haurien de creure el
que li va dir el traspassat Sr. Oller a la porta de l’Ajuntament: “El CAP ni lo
tienes, ni lo tendrás, por que se quedará guardadito en el cajón”. Que donada
la credibilitat que li va donar ella a aquestes paraules, el Sr. Alcalde li hauria de
donar la mateixa credibilitat a les que li han dit a ell.
Sra. Sánchez-

PreguntaVoldria preguntar que en la última reunió que va tenir com a regidora
d’ensenyament, que estava la Directora de l’Escola Els Pallaresos, la Cap
d’Estudis i membres de l’ AMPA, se’ls va informar que l’Escola Els Pallaresos
es trobava la següent en la llista de construccions properes, que es preveia l’
inici de construcció l’any 2013, i no sabem en quina situació es troba aquesta
escola al cap de tants anys. Quan està previst l’ inici de l’obra, i quins passos
s’han seguit per donar celeritat a aquest procés. Vol tenir aquesta informació
tant important i que creu que en aquest cas haurien d’anar tots els regidors a
una.
Prec
Per que no es segueix el mateix sistema de selecció dels aspirants, variant
depenent de la plaça o el moment.
Ens trobem que en el concurs de mèrits de les places que surten, de vegades
es te en compte la situació econòmica familiar, així com la situació laboral,
puntuant fins a 40 punts.
El temps depenent de si està 18 mesos a l’atur o menys, i en d’altres no es te
en compte ni la situació familiar, ni el temps d’atur, i si es te en compte
l’experiència laboral en treballs del sector autònom.
Aquests fets fan que la població tingui la sensació de que es fan a mida de
segons quins candidats.
Per la qual cosa, jo demanaria tenir una mica més de criteri i tenir uns punts
concrets i invariables, i així evitar malentesos.
Sobre l’afirmació del Sr. Alcalde que ningú ha volgut mai pactar amb el Sr.
Marcos.
L’afirmació que ha fet vostè que cap regidor ha volgut pactar amb el Sr. Marcos
és mentida, li recordo que quan nosaltres portàvem un any de legislatura
l’equip de govern va volar pactar amb el Sr. Marcos, erem tres partits polítics
que funcionàvem democràticament, altres partits es van negar i per això no es
va donar. Per això és mentida, si s’ha volgut pactar amb el Sr. Marcos.
Sr. Marcos- Li aclareix al Sr. Alcalde que des de l’any 2006 o principis de 2007
no milita en cap partit polític, i tampoc amb Unió Democràtica de Catalunya,
segueix la intervenció dient que si és cert que part d’Unió Democràtica de
Catalunya es van afegir quan es va muntar Independents dels Pallaresos, és
cert i és evident que degut a la ruptura de Gent dels Pallaresos, una part
important de Gent dels Pallaresos es va fusionar amb Unió i amb Independents
dels Pallaresos.
Li demana al Sr. Alcalde els 16 minuts d’intervenció que ha estat ell parlant.

El dirigeix als regidors i diu que cap dels presents, exceptuant al Sr. Joan Pere i
el Sr. Jordi Sans i la Sra. Assun, o sigui la resta, saben el compromís que hi va
haver fins a cert punt de la seva legislatura per part d’Independents dels
Pallaresos, i el seu regidor allí present de col·laborar sobretot amb el Sr. Claudi
Domènech, que està recollit en actes de la legislatura passada l’agraïment per
part del regidor d’urbanisme Sr. Claudi vers la seva persona per facilitar-li
documentació, fotografies, avisos, etc...Per tant diu que el que ha dit el Sr.
Alcalde no correspon a la veritat.
Parla de les fotografies que va aportar en el Ple anterior, i diu que està ben
documentat i que les coses que va denunciar continuen en mal estat.
Sobre el tema del butlletí de l’ ADMC diu que els butlletins els te la gent i poden
comprovar el que hi diu, i que van ser eliminats d’Internet.
Prec al Sr. Claudi Domènech
Li contesta al que va signar a l’anterior BIM:
Com segurament ha escoltat......, he dit: “ha signat” i no “ha escrit”. I dic “ha
signat”, perquè no el crec ni tan sols capaç d’escriure el que suposadament
vostè ha escrit. Sembla més que, algú, li ha escrit o li ha fet escriure,
segurament, enganyant-lo un altre cop per desviar l’atenció d’altres problemes
que envaeixen el dia a dia del nostre poble.
De totes formes, qui signa, i repeteixo allò que a més d’una vegada a algú
d’aquesta sala, ja fa molt de temps que li vaig dir, qui signa es realment el
responsable de tot allò que ha escrit. Realment, un es responsable única i
exclusivament d’allò que signa , el que escriuen els demes o diuen els demes,
son ells els que han de demostrar el que, qui i perquè.
Be doncs, vostè, d’una manera, diguem que, “poc intel·ligent”, ha volgut
embrutar el meu nom i el dels que m’acompanyen, d’una manera molt grollera,
totalment impensable per mi de que vostè arribés a caure tan baix. Però no
pateixi que jo li revocaré tots els punts i tots els seus arguments ara mateix.
1.- Vostè diu: “...encara que sempre ha d’existir algú, que bé per problemes
personals o polítics, o bé per haver estat dues legislatures a l’oposició, gairebé
7 anys, viu amb una rancúnia, dolenteria, desesperació i impotència el seu
somni de ser regidor d’urbanisme”.
Miri Sr. Claudi, la meva il·lusió no és pas ser regidor d’urbanisme, encara que si
hagués tingut que ser-ho, de ben segur que ho hauria estat i ben agust, en tot
cas, la meva il·lusió era i és poder estar al front d’un bon equip de gent per
treballar pel meu poble, fos quin fos el càrrec que això comportes, inclòs
evidentment, el càrrec d’alcalde. I si no fos així, seria jo el ruc per presentar-me
de cap de llista, per tant, tots aquells que es presentin de cap de llista i no
confessin la seva il·lusió per l’alcaldia, menteixen terriblement.

Per altre costat, si és cert que porto 7 anys a l’oposició, i sap vostè, a l’ igual
que tots aquells que estem asseguts en aquestes cadires, que jo estic a
l’oposició “perquè no em vaig vendre com vostè ho va fer”. Vostè porta des de
l’any 2003 a l’ajuntament i exceptuan uns pocs mesos, sempre, dins l’equip de
govern, governi qui governi, perquè l’únic que a vostè l’interessa és el càrrec i
el sou a fi de mes. S’han de tenir les coses ben clares i els pebrots a puesto,
per saber dir NO quan cal i no vendre’s a qualsevol preu per aconseguir una
cadira.
2.- Vostè diu: “Es lamentable Sr. Marcos, vostè que tant s’estima el seu poble i
quant estant a l’oposició tindria l’obligació de fer una critica constructiva, etc,
etc....
Miri Sr. Claudi , una cosa si ha dit i és ben certa, m’estimo el meu poble, perquè
encara que, nascut a Tarragona, porto mes de quaranta anys lligat a Pallaresos
i em considero fill d’aquest poble i germà de la seva gent. Però bé, quan diu
allò de “tindria que fer una oposició més constructiva, en foto a riure, i sobre tot
quan ho diu vostè.
En les dues legislatures que porto treballant en aquest ajuntament, ningú em
pot dir que no he col·laborat amb els equips de govern m’entres m’han deixat
col·laborar, i si algú tindria que mantindre la boca tancada sobre aquest punt és
precisament vostè. Vostè en moltíssimes ocasions, ja sigui en l’anterior
legislatura o al principi d’aquesta ha manifestat públicament en els plens (i
evidentment això consta en les actes dels plens), vostè Sr. Claudi, ha
manifestat el gran suport rebut del Sr. Marcos, i això ho ha manifestat vostè Sr.
Claudi, i no una vegada, si no moltes. D’Altres regidors que estan avui seguts al
meu costat i al seu costat, poden dir exactament el mateix, per tant, el que
vostè manifesta en el escrit que signa, és fals i groller.
En el que fa referència al seu sou, que tan sols ho vaig comentar al ple on
vostès varen fer la maquinació estrafolària per justificar-lo, tinc no tan sols el
dret a dir-ho, si no que és la meva obligació com a regidor el denunciar les
mentides, les irregularitats i totes aquelles maniobres “estranyes”, que vostès
puguin fer.
En el que fa referència al Molt Honorable Ex President de la Generalitat, Sr.
Jordi Pujol i Solé, deixi’m dir-li, que si, era el meu President, a l’ igual que ho
van ser el Molt Honorable Ex President Sr. Montilla i ara ho és el Molt
Honorable President Sr. Artur Mas, tots han estat els presidents de tot els
catalans a l’ igual que a dia d’avui, l’ Excel·lentíssim Alcalde dels Pallaresos i
de tots els Pallaresencs és el Sr. Jaume Dominguez Ruiz, i que jo sàpiga, a dia
d’avui, cap d’ells ha estat condemnat, ni sancionat, ni engarjolat. Demà si la
situació canvia, ja en parlarem.
Miri Sr. Claudi, el que més greu em sap es que vostè hagi caigut fins la fi del
clot mes profund intentant atacar la meva vida personal, una cosa és la política
i un altra molt diferent i molt delicada és la vida personal de cada un de
nosaltres. I mes li diré, ni tan sols jo entraré a valorar la seva vida privada,

nomes deixi’m dir-li que vostè segurament no és el més indicat per malparlar de
la vida privada dels demes.
3.- Vostè em dona consells: “li aconsello que no es deixi assessorar per
persones que el desacrediten com a persona i com regidor d’aquest
ajuntament”.
Miri Sr. Claudi, moltes de les persones que m’envolten i que m’ajuden, són
persones, que el van abandonar a vostè, persones que van fugir de vostè, i no
van fugir del seu costat perquè volien ocupar el seu lloc, van marxar del seu
costat per la seva incapacitat, a l’ igual que segurament el Partit Socialista de
Catalunya el va fer fora de la poltrona l’any 2007, i alguns, que a les hores vam
creure en la seva honestedat, ara ens adonem del nostre error. Crec que vostè
és el menys indicat per donar consells de amb qui tinc que treballar.
4.- Vostè diu: M’agradaria recordar-li que l’empresa en la que vostè treballa o
treballava...
Miri Sr. Claudi en el mes de març del 2003 l’emrpesa en la que jo treballo va
signar un contracte renovable cada any amb l’ajuntament dels Pallaresos, i el
va signar vostè, llavors era vostè l’alcalde dels Pallaresos.
Sr. Claudi Domènech Bonachí, o sigui vostè. Un cop acabat el seu mandat que,
afortunadament crec que només va durar 1 any, va entrar com alcalde el Sr.
Julià Oller i com a Regidor d’urbanisme el Sr. Claudi Domènech i van renovar el
contracte.
Posteriorment van guanyar las eleccions els Srs. de CiU i van renovar el
contracte.
Els van fer una moció de censura, va entrar d’alcalde el Sr. Julià Oller de
regidor d’urbanisme, crec, i van renovar el contracte.
L’any 2007, va entrar com alcaldessa la Sra. Ana Maria Ramos i tenia com a
regidor d’urbanisme al Sr. Claudi Domènech Bonachí, i sap que van fer?
renovar el contracte.
O sigui, tots el grups polítics que han passat per l’ajuntament des de l’any 2003
han renovat el contracte.
Si estem parlant d’una quantitat de 850 euros a l’any, aquí no crec que ningú
s’hagi fet ric, per tant, si s’han renovat els contractes és per una bona feina, o
per lo que vostè vulgui interpolar.
Per arrodonir la jugada li diré que en la primera reunió que es va fer durant el
mandat de la Sra. Anna Maria Ramos, jo mateix, davant del a les hores Sr.
Secretari, Sr. Josep Mª Palau Estil·les, i davant dels aquí presents, vaig ficar el
contracte de la meva empresa signat a l’ajuntament damunt la taula amb el
permís de la meva empresa per si feia falta i vostès ho consideraven lo apropiat
retirar-lo per que jo entrava com a regidor, i tots van dir: “Si, endavant”. Per
tant, amb això acabo.

Sr. Domínguez- Es dirigeix al Sr. Marcos per puntualitzar que d’això ell no en te
la culpa, però que els contractes en l’administració són anuals i no renovables,
tal com marca la llei de contractes del sector públic.
Demana si es pot aconseguir de canviar tots els regidors la imatge que donen
al poble per que diu que és lamentable.
Sr. Vidal Álvarez- Exposa que ha sentit un parell de coses sobre el CAP, que
en dos ocasions no s’ha fet el CAP per manca de concordança amb els
governants de Tarragona i els que governen aquí al poble, hi ha rumors que no
s’ha fet.
Diu que li preocupa molt això de que les coses queden al calaix, que s’han de
treure les coses del calaix i començar a treballar, des de la Generalitat si
aquests rumors són certs pels pobles de veritat, independentment de qui hagi.
Per que els ciutadans no tenen culpa que existeixin divergències entre un
govern i l’altre.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a
les vint-i-dos hores i vint-i-dos minuts, de la qual com a Secretari, estenc
aquesta acta.

