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CONVOCATÒRIA 
 
Per indicació de l’alcalde Sr. Jaume Domínguez Ruiz, us convoco a la sessió 
ordinària del ple de l’Ajuntament. 
 
Dia:   1 de Març de 2012.    
Hora: 20:00h.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
 
1- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple 
municipal, duta a terme el dia 26 de Gener del 2012. 
2- Acord de Modificació de la Plantilla Orgànica de l’Ajuntament dels 
Pallaresos. 
3- Acord de Modificació sobre el Règim de Dedicació dels Càrrecs Electes 
aprovar a la sessió extraordinària d’organització del ple de l’ajuntament 
celebrada el dia 30 de juny  de 2011. 
4.- Acord d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants referida a 1 
de gener de 2011. 
5- Acord d’Aprovació de l’Annex al Conveni de Col·laboració Establert Entre 
l’Ajuntament dels Pallaresos i el Consell Comarcal del Tarragonés regulador del 
servei de retirada, custòdia i si s’escau desballestament de vehicles 
abandonats. 
6- Moció presentada pels grups municipals UNIM-PSC-PM, ELS VERDS-ACP i 
ICV en contra de la reforma laboral imposada pel govern de l’estat. 

7-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
8-Precs i Preguntes. 
 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 
 
 
Els Pallaresos,  24 de Febrer de 2012. 
 
 
 
NOTA  Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió  
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1-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 26 DE GENER DE 2012 
 
(El Senyor Alcalde obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència 
del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió) 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per 
haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al 
respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
Intervenció abans de començar el punt num. 2 de l’ordre del dia: 
 
Sr. Marcos- Bona tarda, parlo en representació de tots els meus companys de 
l’oposició. 
 
Voldríem demanar que el primer punt d’aquest ordre del dia es traslladi al 
proper Ple, la nostra argumentació és la següent: 
 
Tots coneixem que aquest Ajuntament li resta pendent d’entrada unes 
quantitats de diners importants, que molt possiblement puguin en aquests dos 
mesos que queden pel proper Ple arribar a entrar, això si entren aquestes 
quantitats de diners podria ajudar-nos a poder replantejar el tema dels 
acomiadaments que hi ha hagut aquests darrers dies dins l’Ajuntament, per tal 
motiu no demanem la retirada total d’aquest punt, si no que es traslladi al 
proper Ple. 
 
Sr. Cañete- L’acord per a que tothom ho entengui és l’acord de modificació de 
la plantilla orgànica de l’Ajuntament dels Pallaresos, i es modifica la RLT i 
aquesta modificació suposa l’amortització d’una de les places. L’acord és 
aquest, la modificació de la RLT, la potestat d’acomiadament o no, no 
correspon a aquest Ple, correspon a aquest Ple la potestat de modificar o no la 
RLT, el primer aclariment. 
 
El motiu que porta a l’equip de govern a plantejar aquest acord amb el Ple és 
que actualment existeix una enorme desproporció entre els ingressos i la 
despesa, lo qual provoca conjuntament amb un manca de la liquidació dels 
drets reconeguts, és a dir, el que ens deuen, unes tensions de tresoreria 
enormes que ens impedeixen funcionar de manera normal i de manera 
ordinària. 
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Per lo qual, com assumim que la nostra principal obligació és prestar serveis 
que obligatòriament tenim assumits i que són per tots els ciutadans 
evidentment cal prendre accions, entre les que aquest equip de govern ha 
decidit de prendre és reduir la despesa del Capítol I.  
 
2- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA ORGÀNICA DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos en Sessió Extraordinària de 28 
de desembre de 2011 va aprovar definitivament la Plantilla Orgànica, així com 
la nova Organització Funcional de la corporació local. 
 
Atès la situació econòmica de caràcter negatiu en que es troba l’ajuntament 
durant l’any 2011, la qual s’exposa a continuació amb les dades que figuren a 
la comptabilitat  a falta del resultat de la liquidació final de l’any 2011: 
 

Romanent de 
tresoreria negatiu 

1r trim,2011 -515.847,95 €. 

Romanent de 
tresoreria negatiu 

2n trim,2011 -691.859,96 €. 

Romanent de 
tresoreria negatiu 

3r trim,2011 -269.727,94 €. 

 
Atès la necessitat que te l’ajuntament de complir amb els objectius del pla de 
sanejament aprovat pel ple en sessió de 3 de setembre de 2009 i renovat per 
acord de 25 d’octubre de 2010.  
 
Atès les tensions de tresoreria que pateix actualment l’ens local, les quals 
impossibiliten el pagament de factures a partir del 15 de novembre de 2011 
provocant l’ incompliment dels terminis exposats tant, de l’antiga llei 30/2007, 
de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, vigent fins el 16 de desembre 
de 2011, així com el posterior Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic. 
 
Atès que l’ajuntament tampoc pot obviar obligacions com les adquirides 
respecte a la devolució de Fiances a Curt Termini (267.592,36€ a data 30 de 
setembre de 2011), les certificacions pendents de pagament derivades de 
l’obra de l’escola bressol municipal ja recepcionada, (les quals sumen un total 
de 319.321,49€), el deute acumulat derivat de l’ incompliment del Conveni 
signat el 20 de desembre de 1975 amb el municipi de la Secuita en conceptes 
tant de IAE com IBI, i per el qual el citat municipi colindant quantifica el mateix 
en 318.474,27€ soles en concepte de IAE  (documentació amb registre 
d’entrada nº 4947/2010 de 14 de desembre de 2010), o l’ import dels tres 
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préstecs que anualment, ha de suportar l’ajuntament i que a continuació es 
relacionen: 
 
- Crèdits vigents : 
 
A llarg termini: 
 

ENTITAT 
PRESTADORA 

IMPORT INICIAL 
DEL PRÉSTEC 

ÚLTIM 
VENCIMENT 

IMPORT TOTAL 
ANUAL 

FCC SA 1.157.157,60 €            2018 116.797,68 € 

Refinanç/Maquin 235.126,53 €            2022 21.014,26 € 

Escola Bressol         256.546,47 €            2024 23.336,32 € 

Total...... 1.648.830,6 €  161.148.26 € 

 
Atès que l’Alcaldia, en exercici de les competències que li son pròpies per llei 
(Arts 53.1h i 53.1.i del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com l’article 
41.14 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals.) a 
banda d’altres reduccions ja realitzades, proposa la reducció del capítol I del 
Pressupost per tal d’eixugar part del dèficit derivat d’aquest Romanent Negatiu, 
així com l’adaptació dels complements específics a la nova Organització 
Funcional de l’Ajuntament comportant ambdues mesures la modificació, tant de 
la Plantilla Orgànica, com del contingut de la pròpia Organització Funcional. 
 
I Atès l’establer a l’article 27.1, 169 i 170 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
pel qual s'aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals, es 
proposa al Ple, com a òrgan competent a la matèria 
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla de personal, 
organització funcional i la Relació de Llocs que s’ha detallat amb totes les 
modificacions que comporta respecte a les aprovades definitivament en sessió 
de 28 de desembre de 2011. 
 
Segon. Exposar-les al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial 
de la Província, Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler 
d’anuncis de la corporació i web municipal, durant el termini de trenta dies 
següents al d'aquesta aprovació, i s'enviaran al mateix temps còpies a 
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat. 
 
La modificació de plantilla que preveu l'article anterior no requerirà la publicació 
de tota la plantilla sinó únicament la de l'abast concret de la modificació 
esmentada. 
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Tercer. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d’exposició pública, enviant-se còpia del mateix tant 
a l'Administració de l'Estat, com al Departament de Governació de la 
Generalitat., segons allò establer a l’article 28.1 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, i 
cinc (5) en contra,  els dels senyor/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i 
Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Vidal Álvarez- El nostre vot afirmatiu en aquest punt, es fonamenta en raons 
d’indole econòmic, els problemes de tresoreria que tenim per fer front als 
pagaments a curt termini, i que han explicat tant l’alcalde com el regidor 
d’hisenda a tots els regidors del consistori, ens ha fet haver de recolzar aquesta 
mesura que mai és agradable pels que l’han de prendre. 
 
La situació ens porta a tenir d’ajustar el pressupost al màxim en tots els seus 
punts, hem hagut d’ajustar els preus dels serveis al màxim, estem treballant 
segons disponibilitat de caixa i no segons la partida pressupostària. Ens hem 
trobat amb la necessitat de modificar la RLT i amortitzar un dels llocs de treball, 
a la vegada que rescindir alguns contractes de prestació de serveis que no són 
del tot necessaris. 
 
Aquests ajustaments ens portaran a gaudir d’un estalvi proper als 50.000€ 
anuals, que ens ajudarà a fer front a part de les obligacions a curt termini, de no 
ser així ens podríem trobar tal com ja va avançar el Sr. Alcalde amb problemes 
per a fer front a les nòmines dels treballadors i les assegurances socials. 
 
Cal dir que aquest cop ens ha tocat a nosaltres haver de prendre aquesta 
determinació, i fer front a aquesta situació que en cap moment hem generat. 
Ara bé, tenir el deure i la responsabilitat d’afrontar-la, i fer un acte de 
responsabilitat política inherent al lloc que ocupem. Els regidors de vegades 
hem de prendre decisions que com a persona no t’agraden, però com a 
responsable polític has de prendre, ho sabem tots quan venim i quan ens 
presentem. 
 
Els Pallaresos, i ja ho varem dir en el nostre programa electoral ens reafirmem, 
estem per damunt dels interessos dels partits i de les persones, i creiem que 
aquest ha de ser el criteri per fer justícia a tot un col·lectiu que és el global del 
nostre poble. El fet de prendre decisions on prevalgui l’ interès general per 
damunt de l’ interès particular. 
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Sr. Domínguez- Jo si que vull fer una explicació per que crec que aquest punt 
s’ho mereix.  
 
És important recalcar el que diu el Secretari en el seu informe de que tenim una 
sèrie d’obligacions reconegudes a les que hem de fer front, 267.000€ en 
fiances que no hi són, i que no hi eren quan varem entrar, 300 i pico mil quasi 
330, 340 mil euros d’una llar municipal que està per pagar, romanent de 
tresoreria de més de mig milió d’euros que ens varem trobar, un deute que ens 
està reclamant La Secuita de 300.000€ per un incompliment de contracte que 
d’acord, acabarem anant a judici segurament, però que el tenen guanyat per 
que el contracte ho diu ben clar, l’ incompliment ve per part de l’Ajuntament 
dels Pallaresos. Un sobre cost amb una sèrie de préstecs que es van demanar 
en l’anterior mandat que sumen vora mig milió d’euros més. Tot això sumat 
se’n va a vora 1.800.000€, si voleu podem descomptar els 300.000€ aquests 
per que ho allargarem el termini, continuarem estant en un 1.500.000€ de 
dèficit aquest ajuntament. Aquesta és la realitat d’aquest ajuntament, com ve 
diu el regidor Sr. Joan Pere Vidal, per qualsevol persona no li és agradable 
perdre la feina, i evidentment per nosaltres haver de prendre aquesta decisió 
no és agradable però ho fem per un exercici de responsabilitat cap a la resta de 
companys, i cap a la resta de veïns que volen veure aquest ajuntament en una 
situació econòmica millor.  
 
Vostès han tingut al seu abast les despeses sobre els ingressos, veient que les 
despeses obligatòries, no els capricis de fer festes, que podrem parlar si es fan 
o no, superen els ingressos que tenim.  
 
També els varem donar les explicacions que de no pot aguantar un ajuntament 
que el Capítol I estigui en funció dels recursos ordinaris al voltant del 40%, és 
insostenible. 
 
Nosaltres tenim una obligació cap el municipi, no cap a cap partit, cap el 
municipi, cap els 24 ó 25 treballadors que te aquest Consistori, i és que a final 
de mes, no aquest més, durant tota una vida puguin continuar treballant aquí.  
 
Que aquesta voluntat d’haver de prendre aquestes decisions no és per caprici, i 
el que si ens hagués agradat sabent la situació que sabien, per que els varem 
donar tota la informació, és que haguessin recolzat aquesta decisió. 
 
Ho tirarem endavant amb el vostre recolzament o sense, però era el moment 
de remar pels Pallaresos, no pels partits. Per que de les accions que prenem 
ara podrem sortir, segur que podrem sortir. La proposta d’esperar que vinguin 
subvencions quan devem més d’un milió i mig és enganyar-se. Aquestes 
subvencions les necessitem evidentment que les necessitem, però les 
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necessitem per pagar obligacions compromeses que ja tenim, entre d’elles la 
guarderia. 
 
Podria fer aquí una explicació de dues hores i no acabaria per que tenim 
quaranta mil raons que ens porten a haver de prendre aquesta decisió. Els 
varem explicar que estem analitzant totes les partides, que no és un caprici, el 
recurs fàcil d’haver de dir que com no sabem d’ on treure traiem de Capítol I, no 
senyor.  
 
En despeses d’aigua un 76%, en seguretat hem estalviat de la partida un 52%, 
en manteniment d’edificis, de baixa tensió i gasoil, i que són obligatoris per llei 
un 54%, en gestories un 28% d’estalvi, i en assegurances un 26% d’estalvi, 
això són entre d’altres, mesures que estem prenent per intentar reduir el dèficit 
que te aquest ajuntament, i no són les úniques, estem continuant. 
 
Aquí malauradament hem de prendre aquesta decisió, i la prenem repeteixo i 
finalitzo, amb un exercici de responsabilitat cap el Consistori, cap el municipi i 
cap els seus veïns. 
 
3- ACORD DE MODIFICACIÓ SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS 
CÀRRECS ELECTES APROVAR A LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
D’ORGANITZACIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30 
DE JUNY  DE 2011. 
 
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació dels 
càrrecs electes.  
 
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació 
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els 
desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les 
condicions que estableixi el ple de la corporació. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Establir que, amb efectes de 1 de Gener de 2012, els membres de la 
corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, 
percebran les retribucions que tot seguit es relacionen, i que s’estableixen en  
funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de dedicació mínima 
per a poder-les percebre, el de 100 hores mensuals per l’alcalde i 35 hores 
mensuals pels restants membres: 
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Alcalde:  
Sr Jaume Domínguez Ruiz 19.266,36 €  bruts anuals 
  
Regidors amb dedicació parcial:  
Néstor Cañete Garcia 9.087,32 € bruts anuals 
Maria Jesús Coronado Fuentes 9.087,32 € bruts anuals 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 9.087,32 € bruts anuals 
Claudi Domènech Bonachi 9.087,32 € bruts anuals 
Joan Pere Vidal Àlvarez 6.088,50 € bruts anuals 

 
Segon.- Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, corresponents a les 
mensualitats de l’any, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat 
Social. 
 
Tercer.- Establir que els regidors que tot seguit es relacionen, que no tenen 
dedicació parcial, percebran les següents dietes per assistència a les sessions i 
comissions amb una quantia màxima anual de 2429€: 
 
Per assistència als Plens:  260 € per cada plenari. 
Per assistència a les comissions:  87 € cada comissió preparatòria de plenaris 
 
Ana Maria Ramos Castro. 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català. 
Inmaculada Sánchez Fernández. 
Francisco Javier Marcos Tuebols. 
 
Quart.- Establir, amb efectes del dia 1 de Gener de 2012, una assignació 
econòmica de caràcter anual a favor dels grups polítics municipals, la qual 
suposarà una reducció del 50% respecte de l’ aprovada en sessió 
extraordinària del Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos de data 30 de juny de 
2011 i que constarà de: 
       
a)     330,30 € anuals per cada regidor.  
b)     726,65 € anuals per cada grup municipal. 
 
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades 
amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb 
remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter 
patrimonial. 
 
Les retribucions i les dietes per assistència es veuran incrementades cada any 
amb l’ IPC establert a Catalunya, les assignacions econòmiques a favor dels 
grups politics no. 
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Cinquè.- Publicar l’ esmentat acord al BOP i al tauler d’anuncis de la 
corporació. 
 
Sr. Secretari- Intervencions?  
 
Sr. Vidal Álvarez- Jo senyor Secretari li pregaria que donés a conèixer també 
els salaris dels regidors de l’equip de govern igual que ha dit els de l’oposició, 
només a modo informatiu per tota la gent si us plau. 
 
Sr. Secretari- En concret el Sr. Jaume Domínguez Ruíz 19.266,36€ anuals.  
 
Regidors amb dedicació parcial: 
 
Néstor Cañete Garcia 9.087,32 € bruts anuals 
Maria Jesús Coronado Fuentes 9.087,32 € bruts anuals 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 9.087,32 € bruts anuals 
Claudi Domènech Bonachi 9.087,32 € bruts anuals 
Joan Pere Vidal Àlvarez 6.088,50 € bruts anuals 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, i 
cinc (5) en contra,  els dels senyor/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i 
Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
4.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2012 
 
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 2012, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2011. 
 
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 2012. 
 
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. 
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2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de 
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’ Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntament sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la 
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la 
data 1 de gener de 2012, i que contenen la formalització de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2011. Els resums que s’aproven són els 
següents: 
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
CONCEPTES TOTAL HOMES DONES 
Població de dret a 1 de gener de 2011 4270 2181 2089 
Altes des de 01/01/2011 a 01/01/2012          289              134 155 
Baixes des de 01/01/2011 a 01/01/2012 165 80 85 
Variacions per error en el sexe: Altes 0 0 0 
Variacions per error en el sexe: Baixes 0 0 0 
Població de dret a 1 de gener de 2012 4394 2235 2159 
CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
 
CONCEPTES ALTES BAIXES 
Naixements  40 0 
Defuncions  0 18 
Canvis de residència d’un altre municipi 241 0 
Canvis de residència a un altre municipi 0 135 
Canvis de residència de l’estranger 5 0 
Canvis de residència a l’estranger 0 4 
Omissions    3 0 
Inscripcions indegudes i caducitat                         0 8 
TOTALS 289 165 
 
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
 
CONCEPTE HOMES DONES 
Canvis de domicili (entre seccions del municipi) 5 1 
TOTALS 5 1 
 
 
 
2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 
Resum per sexe i causa de l’alta 
 
CONCEPTE DE L’ALTA TOTAL 
Naixements   40 
Canvis de residència des d’un altre municipi 241 
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Canvis de residència des de l’estranger 5 
Omissió 3 
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi 6 
Variacions per error en el sexe 0 
TOTALS 289 
 
 
3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 

Resum per sexe i causa de la baixa 
 
CONCEPTE DE LA BAIXA TOTAL 
Defuncions 18 
Canvis de residència a un altre municipi 135 
Canvis de residència a l’estranger 4 
Inscripció indeguda i caducitat 8 
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi 6 
Variacions per error en el sexe 0 
TOTALS 165 
 

 2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2012 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 per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
5- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ANNEX AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ESTABLERT ENTRE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I EL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÉS REGULADOR DEL SERVEI DE 
RETIRADA, CUSTÒDIA I SI S’ESCAU DESBALLESTAMENT DE VEHICLES 
ABANDONATS. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament dels Pallaresos 
entre altres varen signar convenis reguladors de la gestió dels vehicles 
abandonats en els respectius municipis. 
 
Atès que ja es va signar un Annex al conveni per part del nostre municipi en 
data 14 d’abril de 2008 pel qual es comprometia a col·laborar econòmicament 
en el manteniment del servei. 
 
Atès que per al Consell Comarcal del Tarragonès aquesta col·laboració és 
insuficient a data d’avui per fer front a les despeses derivades de la gestió del 
servei. 
 
I Atès l’acord plenari del propi Consell Comarcal, mitjançant el qual s’aprovà la 
modificació de l’annex esmentat, es proposa al ple de l’Ajuntament: 
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Primer.- Modificar amb data 1 de Gener de 2012 la col·laboració econòmica de 
l’Ajuntament dels Pallaresos en el servei de retirada dels vehicles abandonats 
al seu municipi de la forma següent: 
 

- Per vehicle que presenti i/o anotació de l’Administració competent: 300€ 
- Per vehicle sense embarg i/o anotació: 200€. 
- Per vehicle sense matrícula ni nº de bastidor: 50€. 
- Per vehicle de matrícula de fora de l’Estat sense propietari conegut: 50€ 

 
 
Segon.- Que l’Ajuntament dels Pallaresos satisfarà aquesta quantitat al Consell 
Comarcal quan aquest, un cop finalitzada la tramitació, liquidi el servei, 
conjuntament amb els altres conceptes (grua, desballestament...) 
 
Tercer.- Que la resta de clàusules del Conveni indicat anteriorment segueixen 
en vigor sense experimentar modificació alguna. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 

6- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL UNIM-PSC-PM, ELS 
VERDS-ACP i ICV EN CONTRA DE LA REFORMA LABORAL IMPOSADA 
PEL GOVERN DE L’ESTAT 

MOCIÓ 

El nostre país viu immers en una profunda crisi econòmica que té les seves 
causes en la fallida del sistema financer. Una de les conseqüències més dures 
que té aquesta gravíssima situació que travessa la nostra economia és la 
destrucció d’ocupació, que ja ha arribat a cotes històriques a Espanya i a 
Catalunya.  

Les polítiques contra el dèficit que s’imposen des de la Comissió Europea, el 
Banc Central Europeu i el Fons Monetari Internacional, estan afectant greument 
els elements fonamentals del nostre model d’estat del benestar. L’aplicació de 
retallades pressupostàries a l’educació i a la sanitat públiques, així com la 
reducció radical de la despesa social que dóna cobertura, principalment, a la 
població més humil i a aquells que han perdut la seva feina, està ampliant 
l’escletxa social, amenaçant seriosament la cohesió social al nostre país. 

En aquest context d’elevadíssima taxa d’atur, retallades de serveis públics i 
pressió sobre les condicions de treball en el si de les empreses, el Govern 
central ha aprovat per decret la reforma laboral més regressiva de la història 
democràtica a Espanya. 

Una reforma que significa un enorme retrocés en matèria de drets i condicions 
laborals en el nostre país. Sota l’excusa de trobar mecanismes per a la 
reactivació de la contractació a la nostra economia, el Govern de l’Estat ha 
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imposat una reforma laboral que instaura de facto l’acomiadament lliure i amb 
20 dies d’indemnització.  

És una reforma que permet a les empreses impulsar expedients de regulació 
d’ocupació sense l’aprovació de l’Administració pública, com era fins ara. La 
reforma, bonifica els empresaris per la contractació de treballadors sense cap 
mena de seguretat en la seva continuïtat en el lloc de treball amb un 50% del 
seva prestació d’atur, amb la qual cosa els que hagin exhaurit la prestació 
seran difícilment contractables. 

Aquesta reforma imposada també dóna un greu cop la negociació col·lectiva, 
col·locant el conveni d’empresa com a principal referència, per sobre dels 
convenis sectorials i territorials, i deixant en situació de màxima feblesa els 
treballadors i les treballadores de les empreses petites i mitjanes. 

En un moment d’inseguretat i manca de confiança en el futur, les mesures que 
s’han pres introdueixen encara més incertesa en l’economia precaritzant al límit 
les relacions laborals. De res ha servit el fracàs absolut de la reforma laboral 
del 2010, que fins al moment ha generat més d’un milió d’aturats nous, ni 
tampoc la constatació que en temps de recessió econòmica cal estimular la 
demanda interna i que això no es fa precaritzant les condicions del treball, sinó 
garantint la qualitat en la contractació, mantenint el poder adquisitiu dels salaris 
i assegurant l’accés al crèdit de les empreses i les famílies. 

Els ajuntaments, sensors privilegiats de les necessitats i les angoixes dels 
nostres ciutadans i ciutadanes; referència principal en matèria de cobertura 
social d’aquelles persones que més pateixen la crisi econòmica i les seves 
conseqüències i altaveus de les aspiracions fonamentals de les nostres ciutats i 
viles, demanem al Govern central que: 

1.- Interpreti el rebuig social generalitzat que ha provocat l’aprovació de la 
reforma laboral que va entrar en vigor dissabte 12 de febrer de 2012. 

2.- Convoqui la mesa del diàleg social per obrir un procés de negociació amb 
els agents socials i econòmics per tal de reorientar la reforma laboral, perquè 
impulsi la contractació veritablement estable i de qualitat; per assegurar la 
incorporació al mercat laboral de treballadors a l’atur i fer passes en la direcció 
de transformar el nostre model competitiu. 

3.- Afronti la necessitat d’enfortir el serveis públics com a garants de drets i 
cohesió social en uns moments en què gairebé el 30% de la població aturada ja 
no rep cap mena de prestació ni subsidi per desocupació. 

4.- Que d’una vegada es compleixin els compromisos adquirits després de 
l’entrada en vigor del nou Estatut de Catalunya entre el Govern de l’Estat i el 
Govern de la Generalitat en matèria de finançament, i que permetria evitar 
l’ofegament de la capacitat econòmica de les administracions catalanes. 

Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Coronado, Vidal Àlvarez i Sánchez, quatre (4) 
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en contra  les dels senyor/res Ramos, Tenorio, Asensio, i Vidal Guiamet, i una 
(1) abstenció, la del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els 
seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Vidal Guiamet- En primer lugar reseñar que ya el título o el encabezamiento 
de la moción ya es una manipulación política, dice: “imposada pel govern”, y 
eso no es verdad. 
 
El decreto ley se ha tramitado como proyecto de ley, esto significa que está 
pendiente del trámite parlamentario, donde pueden existir cambios o 
matizaciones aportadas por agentes sociales, empresarios y partidos políticos 
de la oposición. Ahora bien, es muy difícil conseguir al 100% acuerdos con las 
pretensiones de los sindicatos, o de los empresarios, o con todos los partidos 
de la oposición.  
 
Dicha moción que se ha presentado aquí, expone que la reforma laboral que 
entró en vigor el 12 de febrero de 2012 ha provocado un rechazo social 
generalizado. O sea que, hasta el 12 de febrero no había ningún tipo de 
problema, pero nos encontramos que el 14 de noviembre de 2011, antes de las 
elecciones generales, antes de que ganara el Partido Popular las elecciones 
generales de una manera amplia, el señor Cayo Lara, líder de Izquierda Unida 
manifestaba: “Seremos la voz de la tensión social que va a haber en la calle”. O 
sea, antes de las elecciones ya nos pronosticaba que en algún momento iba a 
haber albortos en la calle. 
 
El 21 de noviembre de 2011, un día después, el lunes siguiente de las 
Elecciones Generales, sin haber ningún decreto, un día después de las 
elecciones generales el señor Cayo Lara de Izquierda Unida, mostraba su 
estrategia públicamente, la movilización en la calle, estar en la calle y estar en 
la movilización. 
 
Antes de ser Presidente del Gobierno el señor Rajoy, mucho antes, ates de las 
votaciones ya existía una estrategia política que preveía tensiones en la calle. 
Se repite la misma historia que en episodios pasados de nuestra reciente 
historia. Una tensión social que no ha existido durante los más de siete años 
del gobierno del PSOE, siete años del gobierno del señor José Luis Rodríguez 
Zapatero, cuando durante estos años se ha vaciado las arcas de la hacienda 
nacional, de la hacienda autonómica, i de la hacienda municipal. Durante estos 
siete años se ha instalado en el paro a cerca de 6.000.000 de personas, cada 
día de estos siete años de gobierno socialista 1.400 personas de quedaban en 
paro, cada día había 1.400 personas que se quedaban en paro, el año pasado 
570.000 personas. 
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España, en la legislatura del señor Zapatero es el país de los 33 de la OCDE 
con más paro, el 22,9% de paro en España, frente al 8,2% de la población 
activa de la OCDE, el triple casi. 
 
Durante estos siete años de gobierno del PSOE, del señor Rodríguez Zapatero 
y del señor Rubalcaba, se ha llegado al 49% de paro de jóvenes, de la 
juventud, y se va incrementando, se ha multiplicado el déficit y se ha 
multiplicado la deuda. ¿Dónde estaba este rechazo social durante los siete 
años del gobierno del PSOE? 
 
No podemos olvidar que en diciembre del 2009 el Presidente del Gobierno 
señor Zapatero admitió públicamente que su ideología le impedía pactar la 
salida de crisis, su ideología. 
 
El señor Zapatero anteponía su ideología a los intereses de la ciudadanía 
española, es triste pero es verdad, lo dijo él, su ideología le impedía hallar 
medidas para combatir el paro. 
 
Señoras y señores, de los que están aquí en la Sala de Plenos, ¿alguien se 
acuerda de las siguientes afirmaciones y promesas?:  
 
Julio del 2007: José Luis Rodríguez Zapatero: “La próxima legislatura 
lograremos el pleno empleo en España” 
 
Marzo del 2008, antes de las Elecciones generales, el señor José Luis 
Rodríguez Zapatero: “Prometo crear 2.000.000 de nuevos empleos” 
 
Marzo de 2008, el señor José Luis Rodríguez Zapatero: “España logrará el 
pleno empleo en el 2012, pese a la crisis”. 
 
Enero de 2009, Celestino Corbacho, un flamante ministro del trabajo: “No 
llegaremos a los 4.000.000 de ninguna de las maneras, y nos quedaremos muy 
por debajo”. 
 
Enero de 2009, Pedro Solbes: “Nos situaremos entre los 3.500.000 de parados  
y los 4.000.000 pero sin llegar a los 4.000.000”. 
 
Mayo de 2009, Elena Salgado: “Lo peor ha pasado, no llegaremos a los 
5.000.000”. O sea, pasamos de los cuatro a los cinco millones, y a los brotes 
verdes. En mayo de 2009 ya se veían los brotes verdes. 
 
Abril de 2010, José Luis Rodríguez Zapatero: “La tasa de paro ha tocado 
techo”. 
 
Abril de 2010, Elena Salgado: “No llegaremos a los 5.000.000 de parados”. 
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Abril de 2010, José Manuel Campa: “El Gobierno ya había previsto del 20%, 
pero no llegaremos a los 5.000.000 de parados”. Vamos por el 22,9%, no al 
20%, al 22,9%. 
 
Abril de 2011, Elena Salgado: “No llegaremos a los 5.000.000 de parados”. 
 
Abril de 2011, Valeriano Gómez: “No llegaremos a los 5.000.000 de parados 
este año”. 
 
Eso es la historia, y esa es la política social de los siete años que yo pregunto 
el por qué no ha habido ese rechazo social en las calles durante esos siete 
años. 
 
Es evidente, se ha visto en los últimos días que el PSOE está dividido, y el 
PSOE tiene una crisis interna, tanto el señor Borrell ex ministro del PSOE y ex 
candidato del PSOE como el señor José Bono, político también socialista, los 
dos han manifestado y lamentado que los gobiernos socialistas no llevaran a 
cabo algunas de las reformas que ha puesto en marcha el señor Mariano 
Rajoy, como reducir el sueldo a los banqueros, no solamente a los banqueros 
si no a los directivos de las empresas públicas y la dación de pago. Mientras 
unos mantenían o beneficiaban a los banqueros y quitaban el sueldo a los 
trabajadores, el gobierno popular es el que ha rebajado el sueldo a los 
banqueros. 
 
El Partido Popular está promoviendo unas políticas sociales que el señor José 
Luis Rodríguez Zapatero, lo ha dicho Bono y Borrell, no ha sabido poner en 
marcha o no ha podido por razones ideológicas, según él. 
 
La reforma laboral aprobada y pendiente de su trámite parlamentario, 
representa una base para generar empleo, generar confianza y generar 
credibilidad. Naturalmente reforma laboral no es suficiente, naturalmente 
austeridad no es suficiente, todo debe ir acompañado de otras iniciativas que 
ya están en marcha, que se podrán en marcha con el máximo consenso 
parlamentario y social del país, porque no podemos olvidar que la solución de 
este país pasa por el consenso y por el diálogo, y en especial pasa por llegar a 
acuerdos los dos grandes partidos del arco parlamentario, que son el Partido 
Popular y el Partido Socialista, sumando a todos aquellos partidos que con 
medidas positivas y medidas que den confianza y credibilidad, hagan avanzar y 
salir de ese túnel que aún falta mucho, muchísimo tiempo para salir. 
 
Voy a poner un ejemplo muy sencillo que es lo que representa la reforma 
laboral: una empresa de 50 trabajadores se encuentra en graves dificultades 
económicas, hay una empresa que tiene 50 trabajadores que económicamente 
está ahogada, tiene como el Ayuntamiento dels Pallaresos, tiene muchas 
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deudas económicas. Pero la reducción de la plantilla a 35 trabajadores la 
puede salvar, el empresario carece de recursos para indemnizar a estos 15 
trabajadores sobre la base de 45 días por año. El empresario se ve abocado a 
cerrar la empresa porque no puede pagar las indemnizaciones, con lo cual 
cierra la empresa y los 50 trabajadores van al paro, lo que ha pasado el último 
año, y como 200.000 empresas de pequeños y medianos empresarios durante 
estos siete años se han cerrado en España. Con el abaratamiento del despido, 
sí, abaratamiento de despido naturalmente.  
 
Conforme a la reforma laboral propuesta, la empresa puede seguir abierta y en 
marcha. Se han perdido evidentemente 15 empleados, pero permanecen 35 
trabajadores trabajando y la empresa sigue abierta. Una vez que pase la crisis 
se reanudará la contratación de nuevo personal. 
 
En esta reforma laboral hay que hacer hincapié que pierden fuerza las cúpulas 
de los sindicatos, porque ahora se pasa el poder negociador, el poder 
negociador, a los comités de empresa, o sea, ahora son los comités de 
empresa los que van a defender a las empresas, las cúpulas quedan 
desplazadas. Entonces se refuerza la posibilidad de diálogo de comité de 
empresa y empresa, para facilitar medidas flexibles que puedan crear puestos 
de trabajo y  mantener los puestos de trabajo. 
 
Yo, ya voy a acabar y solamente quiero añadir una cosa, Aristóteles dijo: “ No 
se puede ser y no ser algo al mismo tiempo, y bajo el mismo aspecto”. 
 
No se puede hace media hora justificar por razones económicas el despido de 
uno, de dos, de tres trabajadores, y a la media hora justificar que uno se pone 
delante de la defensa de los derechos de los trabajadores.  
 
Hay que ser coherente, y esa coherencia, la misma coherencia y los mismos 
derechos que tiene el Ayuntamiento para buscar medidas flexibles para hacer 
viable el ayuntamiento no se le puede negar a un empresario. Si hay razones 
económicas en el ayuntamiento, que las hay, que existen, ¿por qué un 
empresario no puede aplicar lo que hace el ayuntamiento? ¿qué diferencia 
hay?.  
 
Entonces el Partido Popular y todos aquellos partidos que al final se sumarán a 
la reforma laboral creen y suponen que esta reforma laboral es el principio, o 
puede ser el principio.  
 
De todas formas puede fracasar si los dos grandes partidos, más el apoyo de 
más partidos que se van de alguna forma se van a añadir, no llegan a 
consensos y a diálogos. 
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El país sin consenso no sale de esta crisis, va a la ruina, va a la frustración de 
las personas, y no va a ningún sitio. O todos remamos en la misma dirección, o 
vamos a la ruina.  
 
Sr. Cañete- Modificar una RLT es podia fer abans i després de la reforma 
laboral, amortitzar una plaça es pot fer abans i després de la reforma laboral, 
això no la modifica la reforma laboral. La reforma laboral el que fa és fer que un 
empresari pugui acomiadar més barat en vint dies, i abans no, aquesta és la 
diferència. 
 
Ja que vostè parla de matemàtics, bé jo no se quin és el grau de coneixement 
del Partit Popular de la lògica matemàtica, però fer més fàcil acomiadar 
provoca més acomiadaments, no més contractacions, és més lògic!. 
 
Sr. Vidal Guiamet- !Los seis millones de parados los ha puesto el PSOE, bueno 
no perdón! !Seis millones no porque había un millón y pico. 
 
Sr. Cañete- Nosaltres estem en contra de la reforma laboral, la reforma laboral 
no provocarà més contractacions! Provocarà més acomiadaments. 
 
Sr. Vidal Guiamet- El PSOE hizo hace el año 2010 me parece que fue, en el 
año 2010 hizo la reforma, congeló pensiones, redujo salarios a los trabajadores 
públicos, subió el IVA, ha creado 6.000.000, ha fracasado. Ahora el PSOE 
también propone otra reforma laboral. Bueno, allí está el Parlamento para 
discutirlo, consensuar, pero ya digo, antes de las elecciones generales ya 
había quien llamaba o preveía que iban a haber problemas callejeros. 
 
Porque yo estoy a favor de las manifestaciones, ¡ojo! estoy a favor, si se ven 
los artículos de prensa, en el primer artículo digo que hay que oir a las plazas 
de España, pero una cosa es la manifestación legal, una cosa es la 
manifestación pacífica o la manifestación que respeta a los demás, y otra cosa 
es la manipulación. 
 
Yo creo que después de las elecciones andaluzas se calmarán las cosas, 
ahora hay una política del PSOE que está dividido y tiene una crisis, pero 
después de las elecciones y por unos puñados de votos pues a lo mejor le 
interesa este ruido, yo creo supongo que el PSOE se dará cuenta que este no 
es el camino. O sea, el camino griego no es el camino de la solución. 
 
Sr. Cañete- Bé, el partit que governa ara és el Partit Popular, del camí que 
adopti el PSOE ho farà l’oposició, però no li correspon ara al PSOE, ni al PSC, 
ni a ningú d’aquest partit aprovar la reforma que ha aprovat el PP. 
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Veurem, si el pronòstic del PP es compleix, i a partir d’ara i gràcies a la reforma 
doncs es produeixen més contractacions i menys acomiadaments. Ho veurem 
d’aquí no res. 
 
Però una altra de les coses i molt importants que preveu la reforma, és la no 
intervenció dels organismes controladors de l’Administració de la Generalitat en 
els processos d’acomiadament col·lectiu, és a dir, mentre que abans un 
empresari que volia fer un ERO havia de rebre l’autorització per part del 
Departament, ara no, ara no, bé, perdem control sobre el procés de 
contractació i l’acomiadament, i en acomiadaments que afecten a un gran 
nombre de persones dins d’una plantilla.  
 
Sr. Vidal Álvarez- Jo vull dir que el que hagis d’acatar una llei no vol dir que hi 
estiguis d’acord.  
 
I en segon lloc, un dels punts més greus d’aquesta reforma jo que crec una 
persona que per desgràcia pateixi un càncer, o pateixi una hepatitis, i estigui 
dos mesos de baixa o hagi d’estar sis mesos, se’l pugui acomiadar 
tranquil·lament, crec que aquella persona no ho ha buscat aquesta malaltia, tot 
això és un dels punts que és molt greu, per que ara has perdut el dret a poder-
te ficar malalt. L’absentisme si que s’ha de combatre, però la malaltia no. 
 
Aquesta és una reforma que jo puc estar en contra d’ ella, però he d’acatar-la. 
Igual que puc estar en contra de moltes altres lleis però em veig obligat a haver 
d’acatar-les. 
 
7- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA. 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes de febrer de 2012: 
Xifra Inicial: 4.417 
Altes: 22 
Baixes 9 
Total Habitants: 4.430 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia: 
 
Del Decret nº10/12 de 25 de gener, al  nº98/12 de 23 de febrer 
 
8- PRECS I PREGUNTES. 
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Sr. Domínguez- Abans de començar una cosa, i així aprofito per a fer-la 
pública, com vostès saben el proper dijous és el dia 8, el Dia Internacional de la 
Dona.  
 
No hem presentat cap moció de recolzament amb això, per que el dia 8 a les 9 
del matí, aquí a la Sala de Plens farem una lectura del manifest, que ho farà la 
Directora de l’Escola Pallaresos. A lo qual aprofito, ja els he convidat 
formalment intentant millorar el protocol, convidar a tots els assistents que 
vulguin venir a aquesta lectura, i a partir d’aquí els cedeixo la paraula per precs 
i preguntes. Gràcies. 
 
Sr. Marcos-  
 
Prec- Tots els aquí presents han pogut comprovar el silenci que els membres 
de l’oposició hem mantingut durant aquest Ple com acció de protesta. 
 
Els regidors de l’oposició conjuntament volem manifestar en aquest Prec uns 
fets  que considerem del tot inacceptables: 
 
 

- Inacceptable  els entrebancs en que ens trobem per poder fer la nostra 
feina. 
 
Se’ns acusa de no voler col·laborar amb l’equip de govern, però se’ns nega 
molta informació. 
 
També se’ns acusa de no aportar quelcom a les comissions informatives, dijous 
passat varem anar a la comissió sense saber ni tan sols l’ordre del dia, el Sr. 
Alcalde no ens la va fer arribar. 
 
La informació que va al Ple, no ens la pot fer arribar aquest dilluns a última hora 
del matí, disposant de tant poc temps per poder fer les consultes. 
I el més greu, que la documentació que se’ns proporciona pels Plens, de 
vegades es modificada, i d’altres errònia, o falsa, cosa que dificulta molt més la 
nostra feina. 
 

- Inacceptable: 
 

Que es presenti a aquest Ple un Acord de Modificació  sobre el règim de 
dedicació  de càrrecs electes i només se’ns informi de la reducció del 50% de 
l’assignació econòmica als partits ( que tal i com varem dir al seu moment  
estem totalment d’acord). Però, que es el que modifiquem?,  només 
l’assignació als partits?, I no es modifica l’assignació o la dedicació dels 
membres de l’equip de govern? 
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I per què no es comunica tampoc a aquest Ple  el nomenament del Sr. Nèstor 
Cañete com a Cap de Recursos Humans  de l’Ajuntament de Santa Coloma de 
Gramanet?.  
Felicitats Sr. Cañete! Un càrrec de confiança avui en dia, amb una dedicació 
complerta i amb un sou que segons trobem escrit puja la quantitat de 64.000 
euros l’any és sens dubte per vostè una bona notícia, encara que alguns 
puguem  tenir els nostres dubtes sobre si és ètic o no posar a dit a una persona 
i pagar-li amb diners públics, quan vostè mateix ha dit en reiterades ocasions 
que per treballar a l’administració, el primer que es té que fer és  guanyar-se la 
plaça, però en tot cas això ho deixem per a les consciències del qui nomena i 
del qui accepta.  
 
A nosaltres el que ens preocupa es el nostre municipi,  per que tot i  que aquets 
càrrecs no són incompatibles legalment,si que creiem que tenen greu  
incompatibilitat horària tenint en compte la distància entre els dos municipis . 
Ens preocupa molt seriosament el temps que vostè li dedicarà al nostre poble i 
encara més assignar diners d’aquest ajuntament, que segons vostè te 
problemes econòmics, per pagar un sou que, presumptament no complirà amb 
la dedicació que es mereix. 
 
Creiem que el més correcte hauria estat que avui el Sr. Nèstor Cañete poses 
sobre la taula el seu càrrec de regidor. 
 
 
 
 
 

- Inacceptable l’acomiadament de personal. 
 
Inacceptable, injustificable, immoral i digne d’una autocràcia barriobajera és 
que es prenguin mesures com la d’ acomiadar personal deixant famílies del 
nostre poble amb càrregues familiars, després de tants anys i desenvolupant 
les seves tasques laborals a la perfecció sense prendre mesures econòmiques 
referides als sous dels politics, quan hi ha politics que els hi pot afectar a 2 o 
més sous.  
 
Encara més inacceptable desprès que un regidor garantís en el ple de 28 de 
novembre, que aquest equip de govern no faria fora a cap persona, aquesta és 
la credibilitat d’aquest equip de govern. Encara no 3 mesos desprès es pren la 
decisió d’acomiadar quatre persones. 
 
Una decisió d’aquesta magnitud requereix un consens per part de totes les 
forces polítiques que formen aquest ajuntament. 
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No varem estar informats per part de l’equip de govern. Com sempre  la nostra 
informació arriba  per altres mitjans, tot i això,  vam creure que  podríem aportar 
mesures per tal d’evitar  aquesta situació i  varem demanar una reunió urgent  
de tota l’oposició  amb tots els membres de l’equip de govern, el Sr. Alcalde 
ens informa  de la dificultat de poder reunir  a tots els regidors de l’ equip de 
govern  en un termini breu de temps, i ens convoca a una reunió  9 dies 
després tot fent-la coincidir amb la comissió informativa del Ple. 
 
És inacceptable que alguns regidors no estiguin  disponibles  tot i la gravetat de 
la situació . Els hi recordem que tenen  una dedicació de 35 hores mensuals  i 
que per això estan cobrant diners públics d’aquest Ajuntament. 
 
- Inacceptable el tarannà d’alguns membres de l’equip de govern durant la 
reunió. 
 
El nostre objectiu: proposar mesures de contenció  en la despesa per tal 
d’evitar els acomiadaments. 
 
Resultat: Un equip de govern  a la defensiva, tancat  a qualsevol proposta  que  
representi  una reducció  d’alguns privilegis i amb una cantarella molt ben 
apressa. “Motius econòmics” i amb un sols objectiu: reduir plantilla. 
 
Regidors que perden els nervis al moment que es fan al·lusions a les seves 
despeses. 
 
Al comentari de la Sra. Coronado de “sólo vienen a retraer facturas”, li 
recordem que es part de la nostra feina la fiscalització  fins a l’últim cèntim  
d’euro que es gasta en aquest ajuntament, i creiem que també es la nostra 
feina  fer-lis saber que no poden gastar els diners en allò que volen i després 
acomiadar personal. 
 
Nervis d’algun regidor amb retrets d’accions polítiques passades, i fins i tot 
manca de respecte per part d’alguns regidors de l’equip de govern que 
abandonen la sala abans de que finalitzi la reunió. 
 
Per aquest ajuntament el primer sempre han estat les persones fins  que vostès 
han arribat. 
 
No volem que ens enganyi  dient  que es per motius econòmics i posi en marxa 
un projecte faraònic, com es posar gespa al camp de futbol o pagar per al 
projecte executiu 13,000€ o contractar una empresa per fer la poda i pagar 
11,000€. No son motius econòmics,  vostès saben perfectament que aviat 
arribaran les subvencions, es un compromís adquirit. Que farà amb els diners? 
Obres que li suposin a vostè  notorietat o projectes per que quedar bé amb els 
seus. 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

23 
 

 
No podem formar part d’aquesta pantomima no volem ser còmplices d’aquesta  
situació i no podem acceptar de cap manera la intenció del Sr. alcalde d’utilitzar 
els diners corresponent a llocs de treball per a posar-se medalles, tot això amb 
la complicitat dels membres del seu equip de govern. 
 
L’oposició creu que el que aquest poble mereix es un equip de govern seriós 
dedicat a les tasques municipals, capaç de resoldre els conflictes que sorgeixin 
i que representi dignament al nostre municipi, per tot això, i per mostrar la 
nostra repulsa a les accions d’aquest equip de govern, tot i esperant i confiant 
que recapaciti i canvïi la seva actitud i les seves formes,i demanant disculpes al 
públic assistent en aquest Ple, ens veiem obligats a abandonar aquesta Sala. 
 
Bona tarda. 
 
Sr. Cañete- Els senyors de l’oposició en general marxant, però sobretot el 
senyor Xavier Marcos, jo crec que avui ha traspassat totes les fronteres de 
l’ètica i el nivell polític que es pot fer. 
 
Al·ludir al meu sou, que em guanyo treballant molt cada dia, moltes 
responsabilitats i amb molta dedicació, crec que està completament fora de 
lloc. Sóc un càrrec eventual, demà em poden fer fora si no faig bé la meva 
feina, per lo tant evidentment no tinc les mateixes condicions d’accés a la feina 
que algú que s’ha de guanyar la plaça, evidentment per que a mi també em 
poden fer fora. 
 
Igual el que pretén provocar el Sr. Marcos amb la seva intervenció és la meva 
crispació, realment crispació no en trobaran, però bé, el que si que denota és la 
seva baixesa moral, ni més ni menys. 
 
Jo no sóc un càrrec de confiança, jo sóc un càrrec directiu de confiança, per a 
que tothom ho sàpiga, i la meva dedicació a l’Ajuntament dels Pallaresos és 
ara, després d’una setmana treballant a Santa Coloma, la mateixa que fa 
quatre quan treballava a Localret i també estava a Barcelona, tota la que puc i 
em deu aquest càrrec. 
 
Per altra banda, el senyor Marcos no va venir a la reunió de la comissió 
informativa, que diu que varem fer o no varem fer, ell no hi era, no consta a 
l’acta la seva assistència. 
 
Per altra banda, si diu que la documentació és falsa que ho denunciï! Per que 
aquí no es pot donar documentació falsa! Si ho és, que ho presentin! Per que si 
no el que està fent és calumniant! I això te un nom! Te un nom que està al codi 
penal!  
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I bé, res més a dir, avui estic sorprès, o sigui no estic crispat! Però estic molt 
sorprès de que arribem a sentir aquestes formes i aquestes paraules de part 
d’un regidor que el que de fer és parlar dels Pallaresos i no dels regidors dels 
Pallaresos. No tinc res més a dir. 
 
Sr. Domínguez- Negar informació, tenen tota la informació al seu abast, tota la 
informació que necessiten, tot el registre d’entrada, tot el registre de sortida. 
Campen aquí com si fos casa seva, cosa que ningú li ha negat. El que no 
podem permetre és que varem parlar en el seu dia i els serveis jurídics de la 
Diputació de Tarragona ens varem ratificar en el seu informe que passejar per 
tots els despatxos, hi ha informació que no és pública, i la poden veure entrant.  
 
Que es facilita la informació el dilluns al matí. La llei estableix que hem de 
donar la documentació als regidors de l’oposició 48 hores abans del Ple, dilluns 
al matí hi ha més de 48 hores abans de començar el Ple. 
 
Ratificar el que diu, documentació falsa. La documentació no la fan els polítics, 
la fa el Secretari-Interventor, i jo l’animo que si creu que ha de prendre 
aquestes mesures, per que el que no es pot qüestionar és el treball d’un 
funcionari, un funcionari amb habilitació estatal, que s’ha tret una oposició, i 
que no és de cap partit, tot el contrari. Ell te la màxima responsabilitat de la 
documentació i dels números i, aquesta acusació que m’agradaria quedés ben 
reflectida a l’acta, l’estudiarem.  
 
És cert, en el punt de l’ordre del dia que parlàvem de l’assignació dels grups 
polítics, no he volgut entrar a matisar el tema, però ja que l’ha tret ell, al final el 
que hem fet ha estat dintre d’aquest exercici de responsabilitat dels grups 
polítics, dels grups polítics, rebaixar un 50%. És la mínima expressió que 
podem, per que per llei hem de dotar al grups municipals d’una mínima 
assignació.  
 
L’assignació als membres electes, el populista debat de cada mandat. Quan un 
vol renunciar al salari ho fa! El regidor del Partit Popular i jo mateix, no tenint 
responsabilitats de govern l’últim any del nostre mandat varem renunciar al 
100%, no varem condicionar que ho fes qualsevol altre regidor. Ho varem 
renunciar, i varem agafar i varem estar un any venint exactament igual que 
veníem, exactament igual que veníem, i posant diners de la nostra butxaca, per 
que ni el mòbil ens pagava ningú, ho pagàvem tot de la nostra butxaca. Si algú 
creu que ha de renunciar només ho ha de dir, benvingut sigui! 
 
M’he quedat sorprès, acomiadar a quatre persones! Aquí no s’ha decidit 
acomiadar a ningú, en tot cas hem donat de baixa una plaça de treballador. 
Informo que un tècnic municipal ha deixat ja de prestar serveis, que queda 
cobert amb l’arquitecte, i la tercera persona continuarà prestant els seus 
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serveis per que hem acordat amb ell, per que tampoc era una voluntat de fora a 
ningú, era un qüestió econòmica, sincerament. 
 
Diuen que van venir a la reunió a fer mesures, que van proposar, cap Ni una, 
Com no sigui a mitja nit o quan arriba la nit a apagar la meitat de les faroles de 
l’enllumenat públic per generar aquesta sensació d’inseguretat ciutadana, com 
no sigui això, no van dir res més, res més. 
 
Parlen que si la poda, que si els serveis que hem de donar. Però senyors una 
mica de serietat! El que no poden tenir són arbres, el que no podem tenir és 
mobiliari i no cuidar-lo, i no cuidar-lo.  
 
I per finalitzar la meva intervenció, i amb això jo ja ho deixo. Ho he dit abans, la 
mesura menys popular, per qui governa es haver de prendre aquestes 
decisions. És trist, però si si volem que això tiri endavant, s’han de prendre. I 
tenim la valentia política, a pesar del rèdit que ens pugui ocasionar, de prendre 
aquestes decisions pel benestar de tot un col·lectiu. 
 
S’ha de ser conscient, no podem tenir amb els recursos que tenim, un 40% dels 
salaris dels treballadors que va sobre els recursos ordinaris, i aquestes 
mesures s’han de prendre, i a això se li diu exercici de responsabilitat, i a lo 
altre se li diu cinisme puro y duro. Jo per mi he finalitzat. 
 
Sra. Coronado- A veure, jo vull dir una cosa, que és una pena que hagin 
marxat, que no se si és de cobardia el que han fet, jo em sembla que si que és 
de cobardia. Per al·lusions el que va dir la Sra. Coronado, que sóc jo, a la 
comissió, que ell ni tants sols estava en aquella comissió, va ser que en el 
temps de crisi que estem em van fotre en cara una factura de Reis de dos-
cents i pico euros, no se si era de dos-cents trenta o així. Que m’havia gastat 
dos-cents trenta en Reis, es una pena, però bé.  
 
Està el públic aquí i jo us vull dir una cosa, que l’any 2008 el pressupost de 
festes era de 160.000€, i ells es van gastar 198.000 euros. 
 
El 2009 el seu pressupost de festes era de 105.000 euros, i ells es van gastar 
123.000 euros. 
 
En el 2010 el pressupost de festes era de 132.000 euros, es van gastar 
114.000 euros, i en foten en cara una factura de 240 euros, és una pena que 
no estiguin, però bé, ha quedat constància. 
 
Sr. Vidal Guiamet- En primer lugar está claro la jugada que ha habido hoy, 
claro silencio, no decir nada, porque resulta que aquí en la oposición tenemos a 
la ex alcaldesa del grupo municipal. de Convergencia i Unión, que alguna 
responsabilidad tendrá en lo que está pasando ahora, lo que no puede ser que 
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cuatro años atrás no tenga ninguna responsabilidad, entonces su estrategia 
está clara y yo la veo muy clara. Yo si fuera ex alcalde que he gestionado no de 
la forma mejor el ayuntamiento, yo callado porque a lo mejor salgo escaldado! 
Lo que pasa que el papel claro lo asume otra persona, se levantan y se van. 
 
Yo como este punto yo lo traigo, traigo siete folios, yo como he visto que ellos 
no han participado pues digo bueno aquí hay paz. Pero lo que no puede ser 
que ellos no aborden este tema cuando toca en el orden del día, luego lo 
aborden uno, y se vayan y lo dejen. Entonces a mi sí que me interesa. 
 
Aquí las personas deben tener muy claro que todos los ayuntamientos de todas 
las autonomías, sea de un color sea de otro color, todos están arruinados. Sea 
del color que sea el partido que ha gobernado, blanco, azul, amarillo, ya lo he 
dicho antes, durante siete años se han vaciado todas las haciendas. En una 
autonomía mandará un partido, en otra autonomía mandará un tripartito, y 
todos han hecho lo mismo. 
 
Entonces hablando de nuestro ayuntamiento, si nuestro ayuntamiento está en 
esta situación es porque el Estado está arruinado, la Autonomía está arruinada, 
no nos puede pagar las subvenciones, y encima el grupo municipal de CiU, que 
presenta una moción en el anterior pleno exigiendo a la Generalitat que pague, 
vota en contra. O sea, que el grupo municipal de CiU vota en contra de una 
moción que se pide que la Generalitat pague las subvenciones que debe, y 
resulta que CiU del Ayuntamiento de Tarragona vota a favor  y la Diputación, 
CiU que está en la Diputación vota a favor de reclamar ese dinero, y aquí vota 
en contra. Entonces hay un problema económico del Estado, de la Autonomía, 
pero naturalmente la anterior legislatura tiene una responsabilidad en la 
situación que hemos llegado. 
 
Entonces ya no trato el problema económico del Estado, ni el de la Autonomía, 
pero si voy a tratar, porque me interesa, porque claro en este Pleno sí 
comentar esto. 
 
La situación económica actual y las medidas que se deben tomar ahora, lo que 
estamos haciendo ahora, de alguna manera están con una estrecha relación 
con la anterior legislatura, que aquí tenemos aún en el grupo municipal la 
portavoz era la alcaldesa. 
 
Si no me equivoco yo en la copia de datos, podemos decir el saldo de tesorería 
en el año 2007 fue de un positivo de 151.621,88 euros, eso significa que en el 
año 2007 terminan de gobernar un equipo de gobierno, y entra el nuevo equipo 
de gobierno liderado por una alcaldesa que era de CiU. Ese año con las 
cuentas del nuevo equipo de gobierno se llega a una saldo positivo de tesorería 
de  151.621,88 euros, en el año 2007 unas cuentas que no ha hecho el equipo 
saliente, si no que lo ha hecho el nuevo equipo, salen unas cuentas con un 
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saldo positivo. Esto significa que las cuentas negativas de los años siguientes, 
que gobernaba el anterior equipo de gobierno no pueden ser atribuibles a los 
anteriores gobiernos municipales o a los que hubieran.  
 
Encontramos el año 2008, que es el primer año que el anterior equipo gobierna 
todo el año, un déficit si no me equivoco de 481.544,64 euros. 
 
En el año 2009, un saldo de tesorería que es de -467.038 euros. 
 
En el año 2010, el ejercicio de a 31 de diciembre de 2010 se cierra con -10.572 
euros. 
 
O sea que, en el ocho hay -481.544,64 euros, en el nueve hay 467.000, y en el 
2010 hay -10.000 euros.  
 
Este último dato, por que los anteriores no se publicaban en la web del 
ayuntamiento, claro qué equipo de gobierno va a ir publicando en web tenemos 
480.000? Pero claro 10.000 euros que es me parece la facturación de la luz de 
un mes, eso si que conviene publicarlo en la web, y entonces este dato de -
10.572 euros se da a conocer a “bombo y platillo” en la web del ayuntamiento, 
que aun sigue en la web del ayuntamiento. 
Esto se publica sobre marzo, abril del 2011, recordemos que en mayo eran las 
elecciones municipales. 
 
En el primer trimestre del 2011 hay un saldo de tesorería de -515.847 euros, o 
sea, pasamos a 31 de diciembre de -10.000 i en el primer trimestre ya hay -
515.000, alguien debería de explicar en esas octavillas que se echan en los 
buzones , esas webs, alguien tendría que explicar como puede ser que a 31 de 
diciembre haya -10.000 y el primer trimestre de 2011 haya -515.000. 
 
Estos saldos negativos son del 8, del 9 i del 10, que era la alcaldesa del 
anterior equipo de gobierno, siempre, siempre, iban acompañados de las 
advertencias y llamadas de atención del Secretario-Interventor del 
ayuntamiento. En todos los informes que se hacían de las cuentas iban 
acompañadas de advertencias y llamadas de atención. 
 
Empezamos, en el pleno del día 6 de septiembre de 2007, a principio ya de la 
legislatura, el grupo municipal del PPC manifestaba aquí: “Ante un nuevo ciclo 
que ya ha empezado, va a afectar a las familias, va a afectar al poder 
adquisitivo de las economías domésticas”. 
En el año 2007 ya decíamos aquí: “Una nula capacidad de ahorro familiar, un 
incremento del precio de las necesidades básicas, incremento de las hipotecas 
y lo más grave, un incremento del desempleo”. 
Por este motivo, decíamos aquí, el grupo municipal del PPC, por este motivo la 
corporación municipal debe reducir los gastos superfluos, gastos no 
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necesarios, para el futuro de todos y para la ayuda de los ciudadanos de los 
Pallaresos. 
 
Un año después, o menos de un año después, en el Pleno de mayo del 2008, 
el grupo municipal. del PP manifestaba aquí: “Llevo tiempo denunciando que el 
actual equipo de gobierno municipal está realizando una política de despilfarro 
económico, y una política de derroche económica, que terminará por ahogar 
económicamente a parte de las familias del municipio. El actual equipo –decía 
yo- del gobierno hace una administración y gestión administrativa exagerada, 
con decisiones políticas desproporcionadas, sin fiscalización previa y sin 
control presupuestario.   
Con esta cara política de escaparate se está generando un déficit estructural y 
crónico, cubierto temporalmente por ingresos de licencias de obras, un ingreso 
que es atípico y el día que no existan o hayan menos licencias de obras, hará 
insostenible el futuro económico del Ayuntamiento. 
 
El actual Equipo de Gobierno pronto llevará un año gobernando y es el propio 
Equipo de Gobierno quien solicitó en su día, un informe de gestión de la 
Diputación de Tarragona, y allí también se advierte muy seriamente que el 
gasto voluntario es elevado, en este momento y como testigos los vecinos 
presentes en el Salón de Plenos, debo hacer memoria una vez más que no se 
ha cumplido lo que dice y aconseja el informe de gestión elaborado por el SAM 
de la Diputación de Tarragona.” 
 
En el Pleno del 3 de septiembre de 2009 se aprueba aquí un plan de 
saneamiento para el ayuntamiento realizado por la Diputación de Tarragona. 
Este plan tenía como objetivo sanear el ayuntamiento en tres años. Era un plan 
que le decía al ayuntamiento que tenía que hacer cada año, entonces solo 
había que cumplirlo, y en el año 2000 este ayuntamiento estaría saneado, se 
incumplió, el grupo del PPC votó en contra de ese plan, pero no voto “no” 
porque no estuviera de acuerdo con el plan, yo le decía a la señora alcaldesa:  
 
“La política de escaparate, la política de campanario y de producciones made in 
Hollywood que Usted está llevando durante dos años, pueden alterar y 
confundir la percepción real en que se encuentra económicamente el municipio, 
haciendo ver a nuestros vecinos que estamos en el “país de Alicia y las mil 
maravillas” y esto está muy lejos de la realidad. 
 
Pero los números son retorcidos, no se dejan engañar y cumplen a rajatabla las 
reglas de sumar y restar. 
 
En primer lugar, esta historia ya me la conozco, cada vez que traen Planes 
Económicos, Planes Financieros o Planes de Saneamientos, demuestran que 
no están “cogiendo el toro por los cuernos”. 
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En aquellos tiempos el ayuntamiento estaba muy preocupado por el “toro de la 
vega, y las centrales nucleares.  
 
Para acabar, en la anterior legislatura se tuvo la oportunidad de prevenir y de 
cumplir un plan de saneamiento, y no se supo llevarlo a cabo. Difícilmente lo 
que unos no hicieron cuando pudieron, difícilmente ahora se puede exigir, 
cuando está todavía más grave la situación, lo de las farolas, cuando el 
problema está en otros sitios. 
 
Advertir también de la Secretaria-Intervención que denunciaban y advertían de 
la situación, y ellos preocupándose por “el toro de la vega” y las centrales 
nucleares. 
 
Los planes económicos y de saneamiento indicaban las medidas a tomar, y no 
las cumplían. Era la legislatura de la fiesta y “olé”. ¿Y ahora que están diciendo 
ellos? Levantarse e irse. 
Sr. Vidal Álvarez- Jo seré molt breu, i ho explicaré amb un exemple molt clar 
que ho explica amb molta facilitat. 
Els Pallaresos te set, el que no farem serà tancar l’aixeta i deixar que el poble 
s’ofegui,  però tampoc la deixarem oberta i que ragi l’aigua. Tindrem mesura i 
donarem el que calgui per que el poble pugui viure i pugui sortir endavant, i 
aquest equip de govern està treballant amb austeritat i està treballant a 
consciència, per que no es malbarati ni una sola pesseta, euro, dels que te com 
ingrés aquest poble, i mentre aquest equip de govern treballi així comptarà amb 
tot el meu recolzament, no ho dubteu. 
 
Sr. Domínguez- Per finalitzar i acabem ja amb el Ple, abans de res dir que s’ha 
fet al·lusió al salari del regidor d’Hisenda, cosa que personalment em sumo a la 
seva protesta, per que el que un guanya o deixa de guanyar és un problema de 
cadascú, i a més no hi ha cap tipus d’incompatibilitat, però ja que fan referència 
al que cobra o deixa de cobrar,dir que aquest senyor per dedicar-li part de 
temps que te, que te poc eh?, per la millora d’aquest municipi al final al mes 
són quatre-cents i pocs euros nets, per dedicar-li aquestes hores i per treballar 
pel municipi, com poc més o menys la resta de regidors de l’equip de govern. 
 
Si el problema d’aquest municipi són els salaris dels polítics, en tot cas no és el 
salari dels polítics, és la gestió que s’ha portat fins ara. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint-i-una hores i quinze minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta 
acta. 
 


