ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 30 DE JUNY DE 2011
Caràcter: Extraordinària.
Data: 30 de juny de 2011
Horari: 20 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz.
Néstor Cañete Garcia.
Maria Jesús Coronado Fuentes.
Ana Maria Ramos Castro.
Antonio Tenorio Recuero
Maria Assumpció Asensio Català.
Inmaculada Sánchez Fernández.
Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Francisco Javier Marcos Tuebols.
Claudi Domènech Bonachi.
Joan Pere Vidal Àlvarez.
Josep Maria Palau Estil-les, secretari
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació
3. Proposta de creació i composició de la Comissió Informativa.
4. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes
5. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament
6. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament
7. Proposta de nomenament de tresorer
8 Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
9 Distribució de les diferents àrees.

10 Constitució dels Grups Politics.
Desenvolupament de la sessió i acords
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el
dia 11 de juny de 2011, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les
regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria,
es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze membres assistents.
2. Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions del
Ple de la corporació, atesos els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel
qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens
locals.
En conseqüència, es proposa al Ple:
1 Assenyalar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el
primer dijous de cada dos mesos, dels mesos senars, a les 20 hores, i, si fos festiu,
el dijous de la setmana següent i així sucessivament.
2 Acordar que les convocatòries es faran a tots els efectes legals via Internet, menys
els senyors Jaime Joaquin Vidal Guiamet i Claudi Domènech Bonachi que
manifesten que es faci com tradicionalment es fa.
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Ramos, Tenorio, Asensio, Sanchez, Vidal Guiamet
Domènech i Vidal Álvarez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció la del senyor Marcos,
el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
Explicació de vot:
Sr. Marcos: Exposa al Sr. Alcalde què al juliol del 2007 veia inconvenient per una
bona dinàmica en el funcionament, en realitzar els Plens cada dos mesos, atès que
s’anirien solapant un d’ordinari i un d’extraordinari. Pregunta per què aleshores fer
els plens cada dos mesos era preocupant i ara es vol continuar així.
Sr. Alcalde: Li respon que es una decisió consensuada amb l’equip de govern i que
s’ha cregut que el més convenient és seguir amb aquest règim de sessions.

3 Proposta de creació i composició de les comissions informatives
El passat 22 de maig de 2011 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 11 de juny.
Correspon al ple de la corporació determinar el nombre i la denominació de les
comissions informatives d'estudi i dictamen d’assumptes.
Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local; 60 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 124.2 i 134 i següents del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1r. Crear una comissió informativa de caràcter permanent per conèixer, estudiar, i
preparar o dictaminar els assumptes dels plenaris, que estarà integrada per les
persones següents:
President:
L'alcalde, Sr. Jaume Domínguez Ruiz.
Vocals:
Néstor Cañete Garcia.
Maria Jesús Coronado Fuentes.
Ana Maria Ramos Castro.
Antonio Tenorio Recuero
Maria Assumpció Asensio Català.
Inmaculada Sánchez Fernández.
Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Francisco Javier Marcos Tuebols.
Claudi Domènech Bonachi.
Joan Pere Vidal Álvarez.
Secretari: El general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui delegui.
2r. Aquesta comissió durà a terme les seves reunions, sense un dia precisat i com a
mínim una setmana abans d’acord amb la periodicitat establerta per a les sessions
plenàries.
El Sr. Alcalde. Fa una ampliació del punt dient que el sentit d’aquest comissió és
perquè els regidors de l’oposició puguin saber de primera mà i amb més temps els
punts, i arribar a acords en segons quins punts per tractar decisions conjuntes i que
no siguin de manera unilateral.

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
4 Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de
Comptes i de la seva composició. Atès els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 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.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cadascun grups polítics.
La seva composició serà la següent:
President:
Sr. Jaume Domínguez Ruiz.
Vocals:
Néstor Cañete Garcia.
Maria Jesús Coronado Fuentes.
Ana Maria Ramos Castro.
Antonio Tenorio Recuero
Maria Assumpció Asensio Català.
Inmaculada Sánchez Fernández.
Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Francisco Javier Marcos Tuebols.
Claudi Domènech Bonachi.
Joan Pere Vidal Álvarez.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
5. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i
entitats que s’indiquen, a favor dels regidors i regidores següents:
Consell Escolar del Col·legi Públic. Sra. Maria Jesús Coronado Fuentes.
Junta Pericial Municipal de Cadastre. Sr. Néstor Cañete Garcia.

Junta de compensació SAU-5 i UA-4, Claudi Domènech Bonachi.
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Ramos, Tenorio, Asensio, Sanchez, Vidal Guiamet
Domènech i Vidal Álvarez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció la del senyor Marcos,
el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
Explicació de vot:
Sr. Tenorio: Des del Grup Municipal de CiU es vota a favor, tot aclarint que donen
un marge de cent dies, temps que dóna tradicionalment l’oposició com a marge per
fer el balanç de les seves competències i poder avaluar la tasca.
6. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de
l’Ajuntament
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 294, de data 23 de juny de 2011,
nomenant tinents d’alcalde d’aquesta corporació.
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els Tinents d’alcalde són un òrgan
necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves
competències, aquesta alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 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 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa
abans esmentada, RESOLC:
1 Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament els regidors que tot seguit es
relacionen:
Sr. Nèstor Cañete Garcia, primer tinent d’alcalde.
Sr. Claudi Domènech Bonachi, segon tinent d’alcalde.
Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet, tercer tinent d’alcalde.
2 Donar compte d’aquesta Resolució al Ple en la sessió extraordinària que s’ha de
fer d’acord amb l’article 38 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.
3 Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona,
sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà de la seva
signatura.

Manifestant tots els membres de la corporació restar-ne assabentats.
7. Proposta de nomenament de tresorer
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de nomenament de tresorer.
De conformitat amb al DA 2a de l’EBEP, de provisió de llocs de treball reservades a
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, les funcions
de control i fiscalització de la gestió economicofinancera i pressupostària.
L’art. 164.2 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, estableix que
és obligatori constituir fiança tant si el tresorer és personal funcionari d’habilitació de
caràcter nacional, personal funcionari sense habilitació o membre de la corporació.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
1 Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Nèstor Cañete Garcia, regidor de la
corporació.
2 No establir fiança
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Ramos, Tenorio, Asensio, Sanchez, Vidal Guiamet
Domènech i Vidal Álvarez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció la del senyor Marcos,
el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
Explicació de vot:
Sr. Marcos: Exposa que li sobta el recolzament que el senyor Domínguez va fer al
seu dia a les paraules del regidor del PP, en el punt de que va en contra del que
mana la llei, i que entenc que és una irresponsabilitat el no establir fiança i demana
la possibilitat d’una assegurança.
Pregunta al senyor Secretari si s’ha demanat una assegurança, i el senyor Secretari
li respon que no.
Pregunta al senyor Alcalde si el que al 2007 era il·legal ara és legal.
Sr. Alcalde. El senyor Alcalde li contesta que si fos il·legal ja s’hagués denunciat.
Manifesta que potser seria bo el reconèixer que em vaig equivocar i li agraeix que li
recordi el que va dir fa 4 anys. Diu que no era il·legal i que per aquest motiu segueix
en la mateixa línia de fa 4 anys.

El Secretari: Aclareix que les circumstàncies no són exactament les mateixes que fa
quatre anys, en ser modificat per l’Estatut bàsic de l’empleat públic, l’art. 164 del
Decret 781 ha quedat derogat en aquest sentit, i que ha canviat una mica la situació.
Sr. Vidal Guiamet: Per al·lusions, diu que mesos després d’aquell Ple, hi ha una
derogació de la Llei i que ha anat canviant la normativa, i que per tant, és diferent la
situació d’ara a la de fa 4 anys.
Manifesta que aleshores no se li podia demanar aquesta solidaritat quan ell no era
membre de l’equip de govern, quan no tenia la confiança de la senyora alcaldessa,
quan es prenien decisions sense comptar amb ell i quan no es té en compte la seva
opinió en la gestió municipal.
8. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes
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:
1 Establir que, amb efectes de 11 de juny de 2011, els membres de la corporació
que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació parcial, percebran les
retribucions que tot seguit es relacionen, 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:
Alcalde:
Sr Jaume Domínguez Ruiz. ...........

19.266,36 € bruts anuals.

Regidors amb dedicació parcial:
Néstor Cañete Garcia i................... 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................... 9.087,32 € bruts anuals

2. 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.
3 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:
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.
4 Establir, amb efectes del dia 11 de juny de 2011, una assignació econòmica de
caràcter anual a favor dels grups polítics municipals que constarà de:
a) 660,59 € anuals per cada regidor.
b) 1.453,30 € 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.
5 Publicar l’esmentat acord al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Vidal Guiamet, Domènech i Vidal Álvarez, cap (0) en
contra, i cinc (5) abstencions la dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sanchez i
Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
Explicació de vot:
Sr. Tenorio: El grup de CiU ha votat abstenció per que volen deixar constància dels
següents detalls:
En quant als sous de l’Alcalde, dels regidors amb dedicació parcial i fent el còmput
general dels regidors que no tenen dedicació parcial:
Pensen que potser per errada, el sous reflectits, són uns sous extrets de l’any 2007,
sous en els quals, no s’havia imputat la reducció del 5% per al personal de
l’administració, aprovat pel Sr. Zapatero per a reduir el deute públic .

Volen aclarir que el Sr. Regidor del Grup Municipal Els Verds-GVE–ACP, en el seu
programa electoral en el seu punt 4, dins els drets ciutadans i gestió municipal, al
seu punt 4.4 deia el següent:
Reduir les retribucions de l’alcalde/essa i dels regidors que tinguin regidoria fins un
33% i un 15% als regidors que no tinguin cap regidoria, respecte de la retribució
bruta anual.
Dir que esperen que aquest punt es vulgui i es pugui complir donat que va ser una
promesa electoral marcada al seu programa electoral de les passades eleccions
municipals, en quant a les assignacions econòmiques a favor dels grups polítics
municipals.
Aclarir que el Sr. Regidor del Grup Municipal Els Verds-GVE–ACP, en el seu
programa electoral en el seu punt 4, dins els drets ciutadans i gestió municipal, deia
que l’aportació econòmica als grups municipals es reduirà un 30%.
Diuen també que esperen i desitgen que es pugui o es vulgui complir donat que va
ser una promesa electoral marcada al seu programa electoral de les passades
eleccions municipals.
I com a segon punt volen que segurament deu ser per errada, així com els sous de
l’Alcalde, dels regidors amb dedicació parcial i dels regidors que no tenen dedicació
parcial, s’ha agafat els sou del any 2007, en aquest cas els sous agafats pels grups
municipals, sembla que siguin els sous del any 2011, contradient-se clarament a
l’hora de fixar un mateix criteri.
Sr. Marcos: Recorda al senyor Alcalde que al setembre del 2009 va demanar la
dimissió de la senyora alcaldessa, aleshores la senyora Ana Ramos, per un excés
d’autoritarisme o autoritat, espero no que hàgim de demanar-li el mateix i, que si no
ho recorda ho té el senyor Alcalde penjat en el seu bloc a Internet.
Manifesta que s’han abstingut en aquest punt en la mateixa línia que ho van fer al
seu dia.
Demana explicació al Sr. Joan Pere Vidal i al Sr. Domínguez, de per què el Sr. Joan
Pere a la seva propaganda electoral deia que faria pactes de govern sempre que hi
hagués el compromís d’una reducció de sous, que veu que això no s’ha fet, perquè
veu que els sous dels regidors s’han apujat.
Pregunta si els sous dels regidors de l’oposició si s’han apujat o no i si els 87 € per
assistència a les sessions preparatòries dels plens incrementarà la partida del
pressupost del 2011.
Manifesta que, el Sr. Domínguez havia anunciat al seu blog que havia renunciat com
a regidor d’ADMC i al seu salari en favor de les famílies amb dificultats i amb

dependència, que en el salari del regidors que afectaria al salari de la senyora
Alcaldessa amb un 15% de reducció de salari i que els regidors tant de l’equip de
govern com de l’oposició no cobrarien cap salari, sota cap concepte a excepció de
les tasques de representació, etc, etc...
Pregunta que si tot això que va dir el senyor Alcalde en el seu dia ha quedat en
l’oblit.
Sra. Sánchez: El grup d’ICV-EUiA han votat abstenció per diferents motius. Aclareix
que estan d’acord que tot regidor ha de cobrar un salari per la seva feina atès que
es requereixen moltes hores de dedicació, però no poden passar per alt que en els
últims temps alguns regidors que actualment estan a l’equip de govern van fer
propostes perquè l’anterior equip de govern es rebaixés els sou per tal disminuir la
despesa de l’Ajuntament, que concretament el Sr. Jaume Domínguez que és l’actual
Alcalde, en el passat Ple del dia 1 de juliol va presentar una moció instant a
l’alcaldessa a reduir-se el salari un 15%, per que calia adoptar una actitud de
responsabilitat davant la ciutadania i per reduir el Capítol I-Retribucions del
personal, mitjançant la reducció dels càrrecs electes i que ara ni tant sols es congela
el sou, atès que l’anterior alcaldessa cobrava 19.090,10 € bruts i el senyor alcalde
es puja el salari a 19.266,36€, que es cert que es poca quantitat però la realitat és
que es puja.
Diu que, per altra banda, el regidor Jaime Vidal del PPC també va proposar
retallades en el salari de l’alcaldessa i demés regidors, que el seu compromís anava
més enllà renunciant al seu salari no només fins al final de la legislatura, que això es
quedava curt. I cita textualment: “Renuncio al año 2010 y al año 2011, no cobraré y
pagaré a Hacienda.”
Que havia comprovat que quan un es troba a l’oposició un fa promeses i promet, i
que quan a un li toca seient s’oblida.
Pregunta per l’horari de dedicació que tindran els regidors, que creu que la
ciutadania hauria de saber quan podran trobar els regidors a l’Ajuntament.
Sr. Vidal Álvarez: Respon al Sr. Tenorio de CiU, que dels salaris del 2007 si no ho
té mal entès va haver dues pujades que l’actual equip de govern ha anul·lat, que ha
negociat el tema salarial i ha aconseguit que la rebaixa dels grups municipals s’ha
aplicat, i que l’altra no ha tingut prou força per fer-la, que farà el que va prometre per
part seva, que no ho dubti.
Manifesta que l’únic que ell té és paraula i que ho complirà, i que els salaris veu i li
estranya molt que sigui la principal preocupació que tingui l’oposició el primer dia.
Que el seu grup va dir que ho farien amb aquesta condició, congelació, agafar els
salaris del 2007 que són els que estan publicats a la seva web i agafats del BOP,
que d’ allí no s’ha tocat res, que és el que el seu grup exigia.

Respon al Sr. Marcos que si haguessin guanyat ells, haguessin aplicat aquesta
rebaixa avui com a primer punt de l’ordre del dia, però que no ho poden fer perquè
no tenen majoria, ja van dir que ho farien si tenien majoria absoluta, que sabien que
això no ho acceptaria ningú i que són conscients d’aquesta realitat, i demana al Sr.
Marcos que agafi el full que van presentar el Grup dels Verds i miri els salaris que hi
havia com a regidors, que miri quins salaris hi havia com a grups municipals. Es
reitera que s’ha fet la rebaixa que s’han agafat els salaris del 2007.
Sr. Cañete: Manifesta sobre la presència a l’Ajuntament que estaran tot el que
podran, i mai menys de 35 hores, però que la presència física no és el més
determinant, que qualsevol aportació que vulgui fer qualsevol ciutadà, idea, queixa, i
qualsevol altre cosa que vulgui dir un ciutadà, aquest equip de govern la podrà dir i
fer a través de mitjans telemàtics, que tindran tots els regidors una adreça de correu
a la seva disposició per explicar-ho.
I afegeix com a regidor d’Hisenda, es compromet de cara al proper Ple que trobaran
una evolució en despesa al Capítol I que ha tingut l’ajuntament des de l’any 2007 al
2011.
Sr. Vidal Guiamet: Diu que el preu hora de l’anterior alcaldessa a l’any 2007 era de
3.815 ptes., per que recorda que tenia una jornada de 70 hores al mes, i que amb el
nou horari de l’Alcalde que passa de 70 a 100 hores, que és un 40% menys.
Sobre ICV diu que està a l’espera de la promesa de donació del 51% del salari per
als infants, majors, seguretat...I que encara no ha rebut resposta de l’anterior
alcaldessa.
Sobre les promeses electorals que el Sr. Tierno Galván (alcalde socialista) va dir
que els programes electorals estan fets per guanyar les eleccions però no per
complir-los. Que en els programes es promet, s’aspira, però com no existeix una
majoria s’ha de cedir.
Diu que en plena crisi econòmica l’equip de govern es va pujar al 2008 el 5% el
salari respecte el 2007, i que ara es cobra el mateix que al 2007.
Sr. Alcalde: Intentarà contestar en general als tres grups atès que la pregunta és la
mateixa.
Manifesta que li sap molt greu la tònica que està prenen aquest primer Ple, que no
difereix massa de la que va passar a l’anterior legislatura. Que la intenció de l’actual
equip de govern és la de comptar amb l’oposició, que la dinàmica serà la de treballar
i que per això s’ha creat la comissió informativa, per a què l’oposició pugui treballar i
no es senti desplaçada i que no vol entrar en parlar del passat.
Diu que la dedicació d’un alcalde són les 24 hores del dia els 365 dies de l’any, que
des que ha entrat està fent de 9 a 21 hores. Que s’ha dit que la seva intenció era de
pujar-me el sou a 3.000 euros mensuals i que és mentida.

Entrant en el tema del 5%, aclareix que s’han agafat els salaris dels regidors de fa 4
anys, per la qual cosa potser han tret més del 5% per que s’ha tret l’augment de
l’IPC.
Del tema de les promeses del grup del Verds diu que són les seves i que ells sabran
si les accepten o no, que li consta que les mantenen perquè així ho han dit.
I sobre la renuncia salarial del regidor d’ADMC que parlava el Sr. Marcos, aclareix
que va manifestar que renunciava al seu salari fins al final de la legislatura per a
donar-ho a les famílies amb dificultat, i que ha estat un any sense cobrar, ni com a
grup perquè no li pertoca, ni com a regidor.
Que aquests diners no van anar a les famílies amb necessitats si no que es van
quedar a l’Ajuntament, i que tampoc els ha reclamat.
Afegeix que quan es va plantejar la rebaixa del 5% ell va renunciar al 100% del sou i
que el senyor Marcos no es va rebaixar res, i que no li pot donar lliçons de moralitat.
En referència als grups polítics li diu al Sr. Tenorio que han agafat en quant als
salaris dels regidors els del 2007, i el salari més baix dels grups municipals que és el
del 2011, que és d’un 40% menys, si vostè vol plantejar el salari dels grups
municipals plantegi-ho i s’estudiarà.
Sr. Marcos: Manifesta al Sr. Alcalde que sempre ha estat d’acord en què l’alcalde o
alcaldessa ha de cobrar per la dedicació i la responsabilitat que té, li agraeix que
compti amb l’oposició i que amb ell podrà comptar sempre i quan hi hagi una
coherència.
Sr. Alcalde: Demana al Sr. Marcos d’acabar amb el tema, perquè li sap molt de greu
la tònica continuï essent la mateixa, el que li estranya és que el Sr. Marcos que no
ho havia fet o faci. Repeteix que la dinàmica de l’actual equip serà la de treballar,
amb mesures concretes d’estalvi, amb austeritat, i que en els propers mesos es
podrà veure l’evolució que estaran tenint.
9. Distribució de les diferents àrees.
Atesa la nova constitució d’aquest Ajuntament realitzada en sessió celebrada el
passat dia 11 de juny de 2011 i, la necessitat d’organització de la Corporació, es
proposa al Ple de l’Ajuntament la següent distribució d’àrees i relació de carteres:
Sr. Jaume Domínguez Ruiz: Personal, Comunicació, Atenció ciutadana i Seguretat
ciutadana.
Sr. Néstor Cañete Garcia: Hisenda, Joventut, Indústria, Turisme i Comerç.
Sra. Maria Jesús Coronado Fuentes: Ensenyament i Festes.

Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet: Sanitat, Serveis socials, Gent gran, Família i
Solidaritat.
Sr. Claudi Domènech Bonachi: Urbanisme, Serveis, mobilitat i Transport.
Sr. Joan Pere Vidal Àlvarez: Cultura, Esports, Medi ambinet i Agricultura.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Vidal Guiamet, Domènech i Vidal Álvarez, cap (0) en
contra, i cinc (5) abstencions la dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sanchez i
Marcos, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
Explicació de vot:
Sr. Marcos: Demana fer una explicació del Sr. Alcalde sobre el repartiment de les
diferents àrees. No li quadra dins del nou govern que el Sr. Alcalde que ha reiterat en
infinitat de queixes, que té penjades al seu blog, de cara a urbanisme i serveis, quan
l’anterior regidor d’urbanisme i serveis era el Sr. Claudi Domènech, amb el qual el Sr.
Marcos espera poder mantenir la seva bona relació que ja ve d’anys enrere.
Segueix dient que havent parlat malament el Sr. Alcalde d’aquest regidor en infinitat
de vegades, ara torna ha estar de regidor d’urbanisme, serveis, mobilitat i transport,
creu que això és mereixedor d’una explicació, i personalment el Sr. Marcos no dubta
del bon fer del Sr. Claudi Domènech, diu que entén que és un acte de incoherència
per part del Sr. Alcalde, quan ha estat quatre anys criticant l’actuació de la regidoria
d’urbanisme.
Sr. Alcalde: Manifesta que el temps li traurà o li donarà la raó, si el regidor i segon
tinent d’alcalde Sr. Claudi Domènech serà o no un bon regidor d’urbanisme i serveis.
Dóna confiança a tots els regidors de l’equip de govern.
Sr. Domènech: Expressa que sap que es va fer una campanya de discriminació al
poble en contra de la seva persona, però que l’avalen 40 anys de serveis a
l’administració treballant amb els serveis tècnics.
Sr. Marcos: Li contesta al Sr. Claudi Domènech que mai ha posat en dubte la seva
capacitat, li reconeix la tasca que fa com a regidor, li diu que no ho ha manifestat per
anar en contra d’ell ni amb cap intenció de fer-li mal, ni com a persona, ni com a
regidor.
La intenció ha estat demostrar que una vegada més el Sr. Alcalde durant quatre
anys li ha criticat les actuacions, i que de cop i volta hem d’esperar quatre anys més
per demostrar, o sigui, que el que va ser dolent ara és bo, i el que abans era bo ara
és dolent. Li demana disculpes si ha interpretat que anava en contra de la seva
persona.

Sr. Alcalde: Agraeix l’aclariment del Sr. Marcos, li diu que cadascú fa la seva gestió
com sap o com pot, afegeix que ha estat quatre anys no només criticant sinó que ha
estat quatre anys treballant per que el poble millorés, cosa que diu que el Sr. Marcos
no pot dir d’ ell mateix.
10 Constitució dels Grups Polítics.
Ateses les sol·licituds per a la constitució dels diferents grups polítics:
De conformitat amb els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 50 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; 23 a 29 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; i altra normativa
concordant, en matèria de constitució i funcionament dels grups polítics,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acord:
La constitució dins de l’Ajuntament dels Pallaresos, dels següents grups polítics,
integrat per les persones següents:
Grup Polític, UNIM-PSC-PM: Sr/a. Jaume Domínguez Ruiz, Néstor Cañete Garcia i
Maria Jesús Coronado Fuentes.
Grup Polític, CiU: Sr/a. Ana Maria Ramos Castro, Antonio Tenorio Recuero i Maria
Assumpció Asensio Català.
Grup Polític, ICV-EUIA-E: Sra. Inmaculada Sánchez Fernández.
Grup Polític, P.P.: Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Grup Polític, IP-FIC: Sr. Francisco Javier Marcos Tuebols.
Grup Polític, GP: Claudi Domènech Bonachi.
Grup Polític, EV-GVE-ACP: Sr. Joan Pere Vidal Àlvarez.
Com a portaveu dels referits grups polítics actuarà el regidor/la regidora:
Grup Polític, UNIM-PSC-PM. Sr. Néstor Cañete Garcia.
Grup Polític, CiU. Sr/a. Ana Maria Ramos Castro.
Grup Polític, ICV-EUIA-E. Sra. Inmaculada Sánchez Fernández.
Grup Polític, P.P. Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Grup Polític, IP-FIC. Sr. Francisco Javier Marcos Tuebols.
Grup Polític, GP. Claudi Domènech Bonachi.
Grup Polític, EV-GVE-ACP. Sr. Joan Pere Vidal Àlvarez.

Com a suplents el regidor/regidora:
Grup Polític, UNIM-PSC-PM: Maria Jesús Coronado Fuentes.
Grup Polític, CiU: Sr Antonio Tenorio Recuero.
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Sr. Alcalde: Abans d’acabar demana disculpes als present pel que ha passat al Ple,
torna a repetir que al Ple es ve a prendre decisions i no ha fer baralles. Manifesta
que aquesta serà la seva intenció, i que a partir d’aquest dia no permetrà aquestes
baralles, sigui del costat que sigui.
Conclosa la sessió, el senyor alcalde-president aixeca la sessió a les 21 hores, de la
qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

