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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:   3 de Maig 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 extraordinària del ple 
municipal, duta a terme el dia 27 de Març del 2012. 
2.- Acord d’Aprovació relació de liquidacions corresponents a l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (iivtnu) 
3.- Acords d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
EMATSA. 
4.- Aprovació de la Rectificació anual de l’inventari de béns a 31 de desembre 
de 2011. 
5.- Acord d’aprovació inicial de l’ expedient   de   modificació de crèdits  en  el  
pressupost  de despeses mitjançant transferències. 
6.- Acord d’Aprovació Inicial de l’Ordenança reguladora de l’ús de les 
Instal·lacions Municipals Esportives de l’Ajuntament dels Pallaresos. 
7.- Acord de modificació de les Bases reguladores de la convocatòria de 
subvencions per als programes que presentin les entitats i associacions dels 
pallaresos. 
8.- Acord d’aprovació del document d’adhesió de les entitats locals al conveni 
marc per a la Implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit de 
Catalunya, subscrit el 5 de juliol de 2007 pel Ministeri d’Administracions 
Públiques i el Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya 
(DOGC Nº4935 DE 27 de Juliol de 2007). 
9- Moció que presenten els Grups Municipals de UNIM-PSC-PM, GP I ELS 
VERDS-GCE-ACP i ICV de suport a la iniciativa legislativa popular per la 
regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el 
lloguer social.      
10.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
11.- Acord d’aprovació del conveni entre l’administració de la generalitat de 
Catalunya, mitjançant el departament d'ensenyament, i l’ajuntament dels 
pallaresos de creació d’una escola bressol pública de titularitat municipal. 
12.- Precs i Preguntes. 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 
 
Els Pallaresos,  27 d’abril de 2012. 



 
 
NOTA  Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió  
 
 
 
1-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE MARÇ 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. 
 
2- APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IIVTNU) 
 
Es dona compte de la relació, amb data 13 de Març de 2012, de liquidacions  
de l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(Plusvàlues), corresponents a les transmissions realitzades amb data 
d’introducció de dades entre el 5 de Gener de 2012 i el 31 de Març de 2012. 
 
Es tracta d’un total de 3 liquidacions, des de la transmissió realitzada per 
Primitiva Milian Andrés , fins a la realitzada per Lucas García Martínez, i que 
ascendeix a un total de sis-cents cinquanta-nou amb vint-i-dos euros. (659,22 
€) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació, amb data 13 de Març de 2012, de liquidacions  de 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(Plusvàlues), corresponents a les transmissions realitzades amb data 
d’introducció de dades entre el 5 de Gener de 2012 i el 31 de Març de 2012, 
suposant un total de 3 liquidacions, des de la transmissió realitzada per 
Primitiva Milian Andrés , fins a la realitzada per Lucas García Martínez, i que 
ascendeix a un total de sis-cents cinquanta-nou amb vint-i-dos euros. (659,22 
€) 
Segon. Comunicar a BASE–Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest 
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
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3- ACORDS D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA EMATSA. 
 
Es dóna compte de l’escrit de data 11 d’abril de 2012, amb registre d’entrada a 
l’ajuntament dels Pallaresos nº1248/2012 de 12 d’abril, acompanyant la relació 
de 8 abonats impagats, trameses per l’empresa EMATSA i comunicant que 
complimentant el que disposa l’article 49 del Reglament del Servei 
d’Abastament d’Aigua Potable, publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, 
es procedirà a la suspensió del subministrament si l’Ajuntament no s’oposa 
expressament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI DE BÉNS A 31 
DESEMBRE DE 2011. 

Atès l'expedient que s'instrueix per a la rectificació anual de l'inventari de béns 
que reflecteix les altes i baixes produïdes durant l'últim exercici econòmic. 

Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal 
de recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin 
conèixer l'estat actual i real del seu patrimoni. 

Vistos els articles  222 i següents. del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text de  la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 102, 103, 105 i 
concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d'octubre i les Regles de la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració local, així com l'informe emès pel secretari de la corporació. 

És per tot això que es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents  

ACORDS:  

Primer. Aprovar la rectificació anual de l’Inventari de Béns i drets d’aquesta 
Corporació amb referència a 31 de desembre de 2011, en la forma i termes que 
figura a la relació comptable  “Immobilitzacions materials” que importa la 
quantitat de vuit milions vuit-cents trenta-dos mil noranta-vuit euros, amb dinou 
cèntims   (8.832.098,19 €) i “Immobilitzat immaterial, dinou mil vuit-cents trenta-
sis euros, amb trenta nou cèntims (19.836,39 €). 
 
El Patrimoni públic del sòl importa sis-cents dinou mil nou-cents vint-i-un euros, 
amb noranta-nou cèntims (619.921,99 €). 
 



Segon.  Practicar en el Llibre d’Inventaris els assentaments que siguin 
necessaris per a fer efectiva la present rectificació. 
 
Tercer.  Aprovar el quadre d’amortitzacions final de l’any 2011, de l’immobilitzat 
material, que importa la quantitat de 1.741.754,35 €, i la de l’immobilitzat 
immaterial, importa 82.770 €, els criteris generals de valoració i amortitzacions 
que s’ha seguit, determinades pel preu d’adquisició, tenint en compta la vida útil 
dels bens, la depreciació normal del seu  funcionament i la obsolescència,  
d’acord amb els següents quadre: 
 
 
IMMOBILITZAT MATERIAL: 
 

Construccions 2% 

Instal·lacions Tècniques 8,33% 

Maquinària 10% 

Mobiliari 10% 

Equipaments Informàtics 12,50% 

Elements de Transport 10% 
 
 
 
INMOBILITZAT INMATERIAL: 

Altres immobilitzats  
immaterials 5% 
 
 

Quart.  Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment 
aprovada, autoritzada pel Sr. secretari de la corporació i amb el vistiplau de 
l'alcalde, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així 
com al de l'Administració de l'Estat. 

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 INICIAL DE L’ EXPEDIENT   DE   MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS  EN  EL  PRESSUPOST  DE DESPESES MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 
PROPOSTA  DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 
 

Expedient 2/2012 referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant transferències de crèdits 

 
ANTECEDENTS 
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1. Pel Decret de l’Alcaldia nº 209/12 de data 23 d’Abril de 2012 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències 
de crèdit. 

 
2. Per poder atendre les despeses que han suposat l’elaboració de diferents 
projectes i serveis tècnics no previstos inicialment al pressupost per l’any 2012, 
per a les quals la consignació en el pressupost ordinari actual serà insuficient, cal 
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit 
amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir 
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

 
920 12004 
 

Sous grup C2 
(Aux. funcionaris) 
 

 
97.613,46 
 
 

 
24.000 

 
73.613,46 

321 62200 Construcció Llar 
d'infants 
 

203000 16000 187.344,55 

 
Total baixes de crèdits: 40.000 € 
 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Propos
ta d’alta 

Consignació 
definitiva 

150 22706 Serveis Tècnics i 
Jurídics 

62.120 40.000 102.120 

 
Total altes de crèdits: 40.000 € 

 

 

 

 



FONAMENTS DE DRET 

1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no 
afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de 
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, com a 
conseqüència de transferències anteriors. 
 
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les 
partides que es proposen minorar. 

4. Es compleixen l’article 180 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i l’article 
41 del Reial decret 500/1990. 

Per tant, 

 

PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit  per mitjà de  transferències de crèdit, 
que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es 
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.   
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Ramos, Tenorio i Asensio, i dos (2) en contra, els dels senyors/res  Marcos i 
Sánchez, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
Explicació de Vot 
 
Sr. Marcos- El nostre vot ha estat negatiu per coherència política. Votar 
favorablement segons el nostre semblar implicaria reconèixer, acceptar, 
l’acomiadament o com prefereix dir el Sr. Domínguez, donar de baixa la plaça 
d’un treballador, la qual cosa per nosaltres és inacceptable. 
 
Per un altre costat, no podem entendre com després de sentir la justificació que 
va fer l’actual equip de govern sobre la baixa, per nosaltres acomiadament, tant 
de l’arquitecte municipal Sr. Saül Garreta, com la de l’aparellador Sr. Mercadé, 
per que els seus serveis eren molt cars, i després resulta que contractem un 
altre arquitecte i tenim de fer transferències de crèdit en propostes d’alta, per 
que els pressupostos que vostès han fet es queden curts. Per aquest motiu 
votem que No. 
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6.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS MUNICIPALS ESPORTIVES DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
Atès que l’objecte primordial d’aquesta Ordenança es establir les normes d’ 
accés i us de les instal·lacions esportives municipals de forma que totes les 
persones usuàries i la ciutadania en general en puguin gaudir en igualtat de 
drets i obligacions. 
 
Atès que serà d’ aplicació exclusiva al conjunt d ‘instal·lacions esportives de 
titularitat publica municipal, ja siguin gestionades de forma directa a traves de la 
Regidoria d’esports o d’una entitat municipal, indirecta o per conveni de cessió, 
i tot i que cada instal·lació  pugui tenir un reglament propi, es tindran sempre en 
compte les normes que estableixen aquesta ordenança. 
 
I atès que a més d’aplicar-se a totes les instal·lacions esportives municipals 
dels Pallaresos, establirà la regulació a tots els espais de caràcter no esportiu 
que estiguin ubicats dins l’edifici o recinte esportiu i queden obligats al seu 
compliment tots els seus habitants i forans/ies que facin algun tipus d’us de les 
esmentades instal·lacions, amb independència de la seva qualificació jurídica -
administrativa. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents Acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions 
municipals esportives de l’ajuntament dels pallaresos 
 
Segon.- Aquest acord inicial i el text de l’ordenança que s’hi annexa s’han 
d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la 
corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat automàticament l’acord inicial. El mateix, elevat a definitiu 
més el text íntegre de l’Ordenança, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, 
moment en que entraran en vigor. 
 
 
 
 
 
 
 



Intervencions 
 
Sra. Ramos- Abans de la votació CiU Els Pallaresos proposa posposar aquest 
punt pel següent Ple, i poder elaborar i confeccionar una ordenança eficaç i  
adient per al nostre poble entre totes les persones coneixedores de la situació 
actual i futura de les zones esportives, i així no haver d’anar copiant les 
ordenances d’Esparraguera, entre d’altres. 
 
Sr. Marcos- Si fa o no fa és el mateix, demanem la retirada d’aquest ordenança 
per ser estudiada i modificada, si s’escau, per que hem trobat bastants 
defectes. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Em sorprèn que han trobat aquesta sèrie de mancances, el 
que els podria pregar és que poguessin presentar les al·legacions pertinents si 
no estan d’acord en algun d’aquests punts, però a mi el que em sorprèn és que 
fins ara això no havia estat regulat, i ara que s’ha fet aquesta primera regulació 
doncs hi trobin tants de defectes, no? 
 
Vull dir, em sembla correcte, ara no se, ho deixaré al criteri del Sr. Alcalde si vol 
que es posposi pel següent plenari, o si vol que la presentem i que després que 
es presentin les al·legacions que s’estimin. 
 
Sr. Secretari- Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels 
senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal 
Àlvarez, dos (2) en contra, els dels senyors/res Marcos i Sánchez, i tres (3) 
abstencions Ramos, Tenorio i Asensio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de Vot 
 
Sra. Ramos- Nosaltres entenem que és una ordenança creada des de una visió 
municipalista, i que s’ha elaborat sense el coneixement i participació de la gent 
implicada, de tota la gent implicada, i assabentada de tota la problemàtica 
actual i firmament coneixedors de les zones esportives i instal·lacions 
municipals.  
 
És per aquesta raó una ordenança totalment coixa, que cal elaborar 
conjuntament amb totes les persones afectades i implicades, però sobretot 
coneixedores del moment i la situació actual i futura de l’ús de les nostres 
instal·lacions esportives municipals. 
 
Sra. Sánchez- Votem en contra d’aquest ordenança perquè entenem que ja 
que l’equip de govern sempre parla de la participació ciutadana envers a temes 
de caràcter municipal, en aquest cas es podria haver creat una taula de debat 
amb les diferents entitats esportives del municipi per tal d’arribar a un consens 
entre tots, on es pogués debatre aquesta ordenança punt per punt. 
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Sr. Marcos- Bé, la redacció d’aquesta ordenança no la creiem correcte per varis 
punts que no quadren, que no ens quadren a nosaltres, clar. 
 
En primer lloc, no ens quadra que els membres d’aquest equip de govern que 
en la darrera legislatura estaven asseguts en aquest costat, que per aquells 
temps demanàvem, demanàvem, jo inclòs, la gratuïtat de les instal·lacions, i 
que aquestes estiguessin obertes al públic en general, i ara ens presentin 
aquesta ordenança. 
 
En segon lloc,  no ens quadra que en Títol preliminar, article 1.1, es digui: “ Les 
instal·lacions estan obertes al públic i/o a la ciutadania a títol individual” 
I després es puntualitzi: “ Que per fer ús de les mateixes s’ha de demanar 
l’autorització de la Regidoria d’Esports, i que aquest ús comporta el pagament 
de la taxa corresponent, i que per fer-ne ús s’haurà d’adjuntar còpia de la 
pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil derivada de l’activitat a realitzar”, 
etc, etc, etc... 
 
Realment això ens diu clarament que a títol individual no es podrà fer! O dit en 
llenguatge col·loquial que, per exemple, cap pare podrà portar al seu fill un dia 
qualsevol a jugar a pilota al camp de futbol encara que les instal·lacions no 
estiguin ocupades per qualsevol altre. 
 
En tercer lloc, no ens quadra que el Títol segon, article 9.2, apartat D, s’apliqui 
la Llei 1/1982, de 5 de maig, que per altra banda hem de comentar que ha estat 
modificada en un mínim de cinc ocasions, de “Protecció civil del dret a l’honor a 
la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge” on ens diu: 
“No es permès en els edificis municipals fer ús d’aparells de fotografia que 
enregistrin imatges, ja siguin càmeres de vídeo, fotografies, telèfons mòbils”, 
etc, etc...” 
 
Jo no em sento capaç de dir-li a un pare, o prohibir-li a un pare, que no faci 
fotografies o es filmi en vídeo un partit de futbol, per exemple, dels seus fills, 
per exemple. Per tant, això és entre d’altres coses el que creiem que s’hauria 
de modificar, d’acord?  
 
Entenem que la persona que ha redactat o copiat aquesta ordenança, li han 
anomenat que n’hi moltes de casualment molt similars per ahí, tampoc passa 
res, eh? No s’ha llegit ni de bon tros el diu la llei en referència a 
l’enregistrament d’imatges o fotografies, aquest és un altre punt. Si llegim bé la 
llei, article 8è , lletra C, de la llei actual que està en vigor avui en dia, veurem 
que això és compatible de llarg, no? El tema de l’enregistrament, etc, etc...no? 
 
 
 
 



 
I jo li pregaria al senyor Cañete, com a professional del Dret que és, li faci una 
ullada, i si s’escau, aconselli una altra redacció de la mateixa, cosa que ben 
segur un professional com ell entendrà de seguida, i evidentment si el senyor 
Cañete pel motiu que sigui no ho pogués fer, doncs els serveis jurídics que 
tenim a l’Ajuntament. 
 
L’ordenança és molt llarga i no crec que faci falta anomenar altres coses, amb 
això n’hi ha més que suficient, al nostre parer, per haver-la tirat enrera. Moltes 
gràcies. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Només dues coses, respecte al tema de la taxa existeix la 
possibilitat, en cap moment pot dir que s’hagi de cobrar. En el cas que alguna 
tinguéssim unes instal·lacions que fóssim com el camp de gespa, i vingués 
gent a fer-lo servir, evidentment la gent que vingui de fora se’ls haurà de cobrar 
per que puguin gaudir d’aquest servei. 
 
Desprès respecte a lo dels pares, si s’ha fixat, al final diu que hi haurà 
l’obligació d’obrir el camp a qualsevol veí que vulgui fer ús del terreny de joc 
dos dies a la setmana dues hores, cosa que fins ara no podien fer-ho, per que 
estava totalment ocupat, copsat, per una entitat que ho dominava totalment. El 
que hem fet és una ordenança per obrir-ho a tothom, a qualsevol entitat, que no 
sigui un monopoli de cap. S’ha obert a totes les entitats que vulguin fer ús i 
practicar esport aquí als Pallaresos, i no monopolitzar-ho en una sola entitat. I 
respecte això, justament aquí és això, es diu tot el contrari, que s’ha d’obrir als 
veïns per que puguin jugar els seus nens encara que no pertanyin a cap grup ni 
cap entitat, durant unes hores, per que el camp és de tot el poble, no de les 
entitats esportives ni de la gent que practica l’esport, si no de tot el poble, i aquí 
això està reflectit. 
 
I respecte a la dels dret d’imatge, ho trobo molt correcte, però no serem 
nosaltres qui autoritzarem que ens donin drets d’imatge i que la gent pugui fer 
fotografies, per que pot fer la fotografia al seu fill o al fill d’un altre que no estigui 
d’acord en que li facin fotografies, nosaltres no obrirem aquesta caixa de trons. 
Respecte això llavors li prego que presenti aquestes al·legacions, i les tindrem 
en compte, no ho dubti. Però si us plau, no llegim només certes parts, llegim-ho 
tot, per que al final ho diu, que s’obre a tothom el camp i que s’obre a totes les 
entitats, qualsevol entitat, no podem tenir com fins ara un camp sense que hi 
hagi cap reglamentació, i que estigui en mans d’una entitat en concret. Cap 
entitat tindrà cap privilegi per damunt d’una altra aquí Els Pallaresos, totes 
tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions, i aquest és el tarannà i és 
l’esforç que hem fet d’això, modificant-lo sí, i agafant paràgraf d’altres 
ordenances? Clar que sí! Clar que sí! Per que no tenim els mitjans per poder-
ho fer. I aquesta ordenança ha estat revisada pel Sr. Secretari, l’ha tingut sis 
mesos damunt de la seva taula, i quan ha pogut anar fent dins els seus espais 
de temps ha anat fent, vull dir, no  ha estat ficada aquí damunt la taula i ja està, 
no, aquí s’ha modificat, i s’ha intentat adaptar als Pallaresos. Ara dic, si tenen 
qualsevol al·legació els prego que la presentin, que serà tinguda en compte, de 
veritat. 
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Sr. Marcos- Senyor Joan Pere, jo en cap moment, en cap moment, he anat en 
contra d’aquesta ordenança. El primer que he fet de bona voluntat ha estat 
demanar la retirada d’aquesta ordenança per que hi ha certs defectes de forma 
que poden estar solventats, jo no he dit en cap moment que no posi el que 
vostè ha dit, jo ho he llegit, i se’n dona compte per que he llegit, o sigui pel que 
acabo de dir jo ara me l’he llegida a fons, eh? Però clar si vostè em diu primer 
que si que està de llibre ús, i després que si però que s’ha de pagar, etc...O 
sigui hi ha una sèrie d’incongruències que són les que jo crec que s’han de 
modificar, no és que no ho posi, jo demano que es retiri per que hi ha una sèrie 
de defectes de forma, que ben feta podria anar millor. Res més. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Una cosa més, la taxa 30€/ hora ja està ficada sobre les 
instal·lacions, i no l’hem ficat nosaltres. Nosaltres no fiquem cap taxa. Fins ara 
nosaltres no l’estem cobrant, i justament nosaltres estem fent que totes les 
entitats tinguin dret d’ús gratuït de les instal·lacions, de totes. 
 
Sr. Marcos- Això no ho discuteixo. 
 
Sr. Vidal Álvarez- No, no, és que a mi m’agrada deixar les coses clares i 
puntualitzar-les. 
 
Sr. Cañete- Jo simplement li volia dir Sr. Marcos, que no sóc cap especialista 
en la matèria, l’especialista en la matèria és el Sr. Secretari, que és que el 
supervisa la legalitat de les ordenances que es presenten per la seva aprovació 
al Ple. Per tant, evidentment ja me l’he mirat, lo que jo veig el que fa és una 
remissió a la llei de seguretat, i per tant, el que ja estigui previst amb les seves 
modificacions pertinents, és el que s’aplica. Simplement, no confiï en el meu 
criteri, jo confio en el criteri del Sr. Secretari, per que això no és la meva 
especialitat. 
 
Sr. Marcos- Jo confio evidentment amb el criteri del senyor Secretari, i amb el 
seu també, per que sota el meu parer com a mínim algo més de coneixements 
de Dret segur que te vostè que els que crec que estem aquí assentats, per això 
li he dit, res més eh? Sense ànims d’ofendre a ningú, eh? Per favor! 
 
Sr. Domínguez- Si em permeten jo finalitzo aquest punt si no hi ha cap 
contrarèplica, o rèplica, o segones intervencions. 
 
Al final és reglamentar una cosa que no estava reglamentada, vull dir, la 
voluntat ha estat la de posar ordre, aquest camp de futbol fa un munt d’anys 
que està fet, no hi havia una reglamentació, hi havia una sèrie de 
confrontacions entre diversos clubs, entitats, que si un tenia dret o no tenia 
dret, al final era una mica de posar un ordre. És una aprovació inicial, que com 
ha dit el regidor està subjecte a qualsevol aportació que puguin fer les entitats, 
associacions, regidors, veïns, qualsevol que vulgui fer. Res més. 



 
 
7.- ACORD DE MODIFICACIO DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE 
SUBVENCIONS PER ALS PROGRAMES QUE PRESENTIN LES ENTITATS I 
ASSOCIACIONS DELS PALLARESOS. 
 
Atès que durant els últims anys, el municipi dels Pallaresos està experimentant 
un creixement d’activitats culturals, esportives, recreatives i socials, 
promogudes per la iniciativa dels diferents moviments associatius existents a la 
població que fa necessari establir una regulació dels criteris per a la concessió 
de subvencions a les entitats amb criteris de racionalitat, objectivitat, 
transparència, publicitat i concurrència, i amb subjecció a la legislació vigent. 
 
Atès que aquestes bases pretenen continuar recolzant el moviment associatiu i 
l’activitat cultural, esportiva, etc., promoguda per la pròpia societat civil, 
creadora i mantenidora de la riquesa patrimonial i de la tradició cooperadora i 
agrupadora de persones individuals en grups d’interessos afins en el camp de 
la cultura, l’esport, l’esplai, etc. 
 
I atès que l’objecte de les mateixes és regular i definir les condicions i els 
procediments per sol·licitar, obtenir i justificar les subvencions atorgades per 
l’Ajuntament dels Pallaresos a les entitats i associacions d’aquest municipi. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents Acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació de les bases  de la convocatòria de subvencions 
per als programes que presentin les entitats i associacions dels pallaresos. 
 
Segon.- Aquest acord inicial i el text de les bases que s’hi annexa s’han 
d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis de la 
corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, el qual els 
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat automàticament l’acord inicial. El mateix, elevat a definitiu 
més el text íntegre de les Bases, es publicaran al Butlletí Oficial de la Província, 
moment en que entraran en vigor. 
 
Intervencions 
 
Sra. Ramos- Abans de la votació, CIU Els Pallaresos proposa ajornar aquest 
punt per al següent Ple i així poder muntar una Junta  en la que estiguin 
englobades, entre d’altres, totes les Entitats i Associacions per a que 
conjuntament entre tots, es puguin crear unes Bases lo més transparents i 
participatives possibles amb una visió global i conjunta. 
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Sr. Cañete- L’única possibilitat que unes bases siguin transparents és que 
existeixin. Ara el que es proposa és l’aprovació de les bases, quan s’aprovin es 
publicaran, i les entitats les coneixeran i seran absolutament transparents. I 
això els permetrà saber a que atenir-se quan demanen la subvenció i quan fan 
el seu programa d’activitats anual. Ja són transparents, es publicaran. 
 
Sra. Ramos- Nosaltres estem d’acord que hi hagi unes bases, el dia que varem 
fer la comissió va dir el Sr. Domínguez, “vostès poden tenir un criteri, jo puc 
tenir un altre, el que és més valora ble per un és més valora ble per l’altra”. 
Però crec que serien més justes si es demanés una mica d’opinió, són tretze 
només, són poques les entitats que hi ha al poble, una mica de parer a totes les 
entitats!. No costava res tenir una mica de reunió, i fer una mica de consens, i 
està molt bé que hi hagi unes bases, jo no estic en contra de les bases. 
 
Sr. Domínguez- Al final, quan un ha tingut la possibilitat de fer les bases i les ha 
fet sense comptar amb els demés, és una mica hipòcrita ara demanar als 
demés que comptem. L’única cosa que hem fet, ha estat articular unes bases 
en les quals s’estableixen uns criteris de valoració en el que totes les entitats 
sabran que és subvencionable, que no és subvencionable, quins punts es 
donen per segons quines activitats, quins punts no es donen per segons quines 
activitats. El que no pot ser és que per criteri d’alcaldia o del regidor de torn, el 
que estigui en aquell moment, es premiï més a unes entitats que a unes altres 
per un punt de vista personal. 
 
Amb aquestes bases el que s’estableix és un criteri en el que per activitats 
culturals es donaran uns punts, per participació de la ciutadania uns altres, etc, 
etc... Ens toca a nosaltres posar en solfa aquestes bases, per que tal com 
estava era un criteri arbitrari en funció de si em cauen bé els dono a ells, si em 
cauen malament... 
 
Sra. Ramos- Això no! 
 
Sr. Domínguez- Senyora Ramos, li puc dir que no hi havia un criteri de 
puntuació en funció de les activitats! No hi havia! I ho estic dient així de clar, no 
hi havia! 
 
Llavors era un criteri que determinaven els components de la comissió, que 
eren la Presidenta (l’alcalde/ssa), Regidor de torn ( de l’àrea), Regidor 
d’hisenda, el Secretari, i un funcionari. Vull dir, no hi havia el mateix que hi ha, 
però hi ha uns criteris que diuen que per activitats de tal mena tindran tants 
punts, i aquests punts es quantifiquen i es dona aquesta subvenció, no és un 
punt de vista arbitrari. Per tant, continuem endavant per que el debat és...  
 
Sra. Ramos- Això de si em queien bé, no em cauen bé les entitats... 
 



Sr. Domínguez- No, no, he dit en general, no vostè. No he parlat de vostè, he 
dit... 
 
Sra. Ramos- Però jo estava present! 
 
Sr. Domínguez- He dit: “No és una qüestió de si l’alcalde li cau bé o no una 
entitat”, “no l’anterior alcalde li caiguin bé o malament una entitat!”. I si ho ha 
entès així, no ho he dit d’aquest punt de vista, ho he dit des del punt de vista 
que no sigui un punt del vista de l’alcalde o del regidor que en aquell moment 
estigui. Dit això, continuem amb la votació. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Jo vull puntualitzar dues coses. El que s’ha intentat és reduir 
al màxim el criteri de subjectivitat i potenciar al màxim el criteri d’objectivitat, ni 
més ni menys. Vull dir, una sèrie de barems i una sèrie de punts que si això no 
és transparència doncs... 
La projecció i l’ interès general pel conjunt general de la població dels 
Pallaresos: x punts. Cap te més de 10 punts, van  de 10 a 5 punts. 
El caràcter innovador de l’activitat.  
La nova capacitat de finançament del projecte per altres vies. 
L’antiguitat de l’entitat en activitats organitzades en els anteriors anys. 
El nombre total de socis en proporció a la població del municipi. 
El nombre de destinataris al qual va adreçada l’activitat. 
El nombre de participants del municipi i la continuïtat de l’activitat al llarg dels 
anys. 
 
Això són els barems mitjançant els quals les entitats, quan presentin la seva 
subvenció, rebran una sèrie de punts, més transparents...Vull dir, queda 
claríssim, no hi ha cap criteri del regidor o de l’alcalde, vull dir, no podré decidir 
jo, hi haurà una comissió que decidirà quants punts tindrà cada entitat! I això 
pensant egoistament, és anar en contra meva! Vull que hi hagi uns criteris, que 
estigui aquell senyor, que estiguin vostès. Uns criteris, i tothom sap on ha 
d’anar, si hi ha un 60 és un 60 per tots, no pot ser que a uns fiquem un 60 i als 
altres un 90 en aquella carretera! Això és regular i ficar que cada entitat sàpiga 
a que s’ha d’atenir i quines activitat ha de realitzar, i sobretot, que siguin de 
caràcter i d’ interès general! Els diners del poble s’ha de repartir en el poble! 
 
Sr. Marcos- ...no és de rebut això! 
 
Sr. Domínguez- El que no em sembla bé és que si les intervencions venen d’un 
costat es permeten, i quan venen d’un altre no! 
 
Sr. Marcos- No, no... 
 
Sr. Domínguez- Quan s’està demanant un debat abans d’una votació d’un ple! 
Llavors el que no em sembla bé és aquest tipus de comentaris senyor Marcos! 
Vull dir, la senyora Ramos ha intervingut dues vegades, vostè creu que el 
regidor no te torn a poder defensar la seva postura? 
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Sr. Marcos- Si jo no dic que no tingui dret, però ho fem per tots o no ho fem, per 
que si a ella abans de la votació fa una pregunta i vostè li contesta, ja s’ acabat, 
desprès es vota i es debat el que vulgui! 
 
Sr. Domínguez- Si, però això està regulat dins del reglament orgànic, que si un 
fa el debat abans desprès no te explicació de vot, no? Si o no? 
 
Sr. Marcos- Si, si, si.... 
 
Sr. Domínguez –Per què? Per que una de les coses que l’alcalde ha de fer i ha 
d’intentar fer, és que el torn d’intervencions de tots els regidors sigui equitatiu, 
que no hi ha hagi un increment sobre els demés, això és el que hem d’intentar, 
una cosa és que de vegades ho puguem aconseguir, venim aquí amb 
parrafades excessivament llarges quan és molt més senzill acotar. I jo sóc el 
primer, i jo sóc el primer, dit això si els sembla anem a la votació? 
 
Sr. Secretari- Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels 
senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal 
Àlvarez, dos (2) en contra, els dels senyors/res Marcos i Sánchez, i tres (3) 
abstencions Ramos, Tenorio i Asensio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de Vot 
 
Sra. Ramos- Nosaltres estem totalment d’acord que hi hagi unes bases i per 
això ens hem abstingut. 
Però com sempre han tirat pel carrer d’ enmig i ha prevalgut única i 
exclusivament la seva opinió. De la transparència que des de l’Ajuntament s’ha 
volgut donar, hem passat a la imposició, sense dret , sense veu i sense vot. 
Creiem que era mes fàcil convocar a les Entitats o Associacions i arribar a un 
consens en compte de decidir-ho vostès sols. 
 

Sra. Sánchez- Nosaltres hem votat en contra en aquest punt pels mateixos 
motius que l’anterior, entenem que les entitats podrien haver participat 
d’aquestes Bases reguladores i arribar a un consens entre tots. 

En cap moment hem dit que aquestes bases no siguin transparents. 
 
Sr. Marcos- Nosaltres també estem d’acord que hi hagi unes Bases, correcte, i 
que després es puguin millorar també és correcte. Però un cop més la redacció 
d’aquesta ordenança ens ha fet votar que No.  
 
 
 
 



 
Sr. Alcalde, estic totalment d’acord amb vostè quan diu que s’ha de ser 
hipòcrita quan es diu una cosa i desprès se’n fa una altra. I un cop més la falta 
de memòria Sr. Domínguez, no li permet recordar que durant els quatre anys 
que va ser a l’oposició, vostè, a l’igual que nosaltres demanàvem sempre la 
participació dels membres de l’oposició en els diferents òrgans de govern, i un 
cop més en aquesta ordenança vostè no compta per a res amb l’oposició. 
 
En el punt núm. 7, en els criteris de valoració en el punt 3, atorguem fins a 10 
punts per la capacitat de finançament del projecte per altres vies. Això és molt 
ambigu i gens concret. 
 
Per últim, denotem un redactat que ens fa recordar als anys de la censura Sr. 
Joan Pere, vostè que ha fet aquí una exposició molt bonica i tal, molt 
d’aparador, però quan varem patir aquesta censura doncs no ho passàvem 
gaire bé, i amb el seu redactat, en algun d’ells per exemple posa que: “S’haurà 
de comprometre a oferir alguna activitat gratuïta a la regidoria corresponent, 
dins de la seva programació”. Per què? No ho entenem!  
 
I quan fa referència a: “La documentació impresa o emesa de publicitat en 
mitjans escrits o audiovisuals s’haurà de lliurar primer a l’atenció del regidor 
competent, segon l’àrea on pertanyi l’activitat, per tal de donar-li el vist-i-plau 
abans de fer-ne difusió”. Evidentment nosaltres això no ho podem acceptar. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Vostè deixaria sortir qualsevol cartell amb el logo de 
l’ajuntament sense saber que hi ficarà? O s’estima més que desprès haguem 
d’anar allà als Jutjats? No volem gastar diners, són judicis. Volem que abans 
que surti algo estiguem clars del que surt, vull dir, no pots arriscar-te a que surti 
qualsevol cosa i paper amb el logo de l’ajuntament sense saber que hi ficarà 
allí. Vostè creu que això és normal?  
 
Sr. Marcos- Denoto una desconfiança molt gran. 
 
Sr. Vidal Álvarez- No, no, desconfiança no, són criteris de seguretat jurídica, 
simplement! 
 
Sr. Marcos- Aquesta mateixa seguretat jurídica l’aplicava segurament el règim 
del Sr. Francisco Franco Baamonte! 
 
Sr. Vidal Álvarez- S’equivoca, s’equivoca. I respecte als altres punts no se, si hi 
ha un punt sobre vuit que no està d’acord, ja estic content! De veritat. 
 
I respecte que no s’ha tingut en compte les entitats, a l’anterior ordenança es 
varem reunir amb les dues entitats, tant Escola de Futbol com Club Esportiu. 
 
Sr. Marcos- Ningú a dit que no s’ha tingut en compte les entitats, ningú ho ha 
dit això. 
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Sr. Vidal Álvarez- Sr. Tenorio vostè diu això, jo ja faré que aquestes dues 
entitats doncs els senyors. Presidents en aquest moment li portaran un 
document signat, no s’amoïni, al mes de novembre ja li asseguro jo. 
 
Sr. Domínguez- I per finalitzar Sr. Marcos, que no comptem amb l’oposició? 
L’oposició és la que no vol participar de les accions de govern. Senyor Marcos 
no fem “teatrillo”, tots sabem fer teatre. Em deixa parlar, si us plau? Jo no l’he 
interromput, de fet li estic deixant parlar sense donar torn de paraula per 
establir un debat àgil. 
 
Els hem fet arribar, no aquesta, altres ordenances o reglaments que els han 
tingut , el reglament de participació per posar un exemple, l’han tingut a la seva 
disposició més de dos mesos, no han fet cap intervenció, han vingut aquí i han 
votat en contra. Qui és el que no compta?  
 
Al final nosaltres estem per governar, i és el que intentem fer, és el que fem! 
Vostès podem aportar, però la responsabilitat de govern és nostra, per això ens 
ha triat la gent.  
 
Llavors nosaltres podem tirar això endavant i els hi podem fer participar, i fer-
los participar justament és que puguin participar en aquests reglaments, però 
per això necessitem un canvi d’actitud, un canvi d’actitud que quan els fem 
participar en aquests tipus de reglaments, d’ordenances, sumin, aportin, i no 
vagin a reunions per estar callats, i venir aquí i votar en contra. Podem anar a 
la reunió, poden discrepar, poden votar, poden fer un munt de qüestions 
d’al·legacions, etc...I  es poden tenir en compte o no, i després poden venir 
aquí i votar el que vulguin, estan en el seu dret. Però no poden tenir la 
informació dos mesos abans, no dir res, venir i votar en contra. I això resulta 
que desprès som nosaltres els que no comptem amb l’oposició. Això si que no, 
això si que no! 
 
No he al·legat a ningú, no l’i he al·legat! Però és que no l’he al·legat! (Fa 
referència a la Sra. Ramos) 
 
Sr. Domínguez- Jo el que tinc de dir ja ho he dit! 
 
Sr. Marcos- Jo demano la paraula, si us plau 
 
Sra. Ramos- Només vull que s’aclareixi quan hem tingut les ordenances 
aquestes. 
 
Sr. Domíguez, He dit, crec que he sigut clar! El que es tanca les portes a no 
tenir la informació per poder participar d’ ella és l’oposició! Quan li fem arribar 
informació com el reglament de participació, el tenen dos mesos, no fan ni la 



petició de canviar una coma, venen aquí, i voten en contra! Això! No he dit que 
aquesta!  
 
Al final, li torno a dir, nosaltres hem de tirar això endavant, ho hem de tirar 
endavant! Llavors farem reglaments, les ordenances, les modificacions que 
creiem oportunes, que milloraran el funcionament del municipi, si vostès volen 
participar seran benvinguts i se’ls hi farà arribar amb temps per que aportin, 
però amb això implica un canvi d’actitud, per que el canvi d’actitud fins ara és 
destructiu, no és constructiu.  
 
Podem sortir i dir que volem el millor pel poble, però lo millor pel poble està 
també en treballar aquí! No venir a negar-ho tot i sense explicar el vot de res. 
Venir i explicar! És igual tenir un punt de vista diferent al nostre, i poden votar 
en contra, però si fem reunions, -Només faltaria! Està en el seu dret!- Però si 
els fem participar i no diuen res, i quan arriben aquí voten en contra, això el que 
denota és que el reglament, l’ordenança no els importa res! No els importa 
només que tenir-ho dos mesos abans per tenir per tal de tenir temps de 
preparar-s’ho, per això escolti’m la llei diu 48 hores! Els hi donem 48 hores 
abans i ja està!  
 
Volem que l’oposició tingui, i això Sr. Marcos va en la línia del que jo defensava 
en el seu dia, la possibilitat de treballar conjuntament amb qui governa, però 
això denota un canvi d’actitud, un canvi de que ens diguin que no! Està bé que 
en ho diguin! Però que ens ho diguin quan fem les reunions informatives, que 
els parlem dels temes, per que al final el que aconseguirem és que aquestes 
reunions es deixin de fer i tornem a la dinàmica que hi havia en l’anterior 
mandat.  
 
No es fan informatives! Es dona la informació 48 hores i s’acabó! Vull dir, 
vostès tenen la informació una setmana abans del ple, això no ho tenien, això 
fa que puguin debatre temes, puguin informar-se de temes, puguin parlar de 
temes, vull dir, aquesta actitud no l’ha vist! Doncs arriba un moment en que 
hem de dir: Senyors no podem perdre el temps d’aquesta manera, per que 
estem fent el tonto! Si no volen col·laborar, si el que volen és votar a tot que No 
per sistema, doncs “allá ellos”. Al final vostès com nosaltres hem de rendir 
comptes amb la ciutadania, doncs quan arribi el moment de rendir comptes les 
rendirem tots! Però això s’ha de tirar endavant, no podem paralitzar-ho tres 
anys. 
 
Sr. Marcos- Miri, si vostè em diu que ha de prendre decisions de govern jo li 
accepto, si vostè em diu que vostè ho vol fer d’aquesta manera “por que hoy ha 
salido el sol”, jo li accepto, però no intenti enganyar a qui està escoltant, per 
que tots els que estem aquí sentats, tots! En aquella potser si que no varem fer 
cap aportació, però aquestes, aquestes! Que ho digui algú si m’equivoco, les 
varem rebre el dilluns i dimarts era festa! No hem tingut temps per preparar 
absolutament res d’això!. Per tant, no digui que nosaltres no hem col·laborat 
per que no ens ha donat la gana! Va, per favor! Ho vol donar a entendre d’una 
manera com si nosaltres...! 
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Sr. Domínguez- Sr. Marcos no he dit això, he dit que la seva actitud no ens fa el 
fet de que participin per que vostès no volen! 
 
Sr. Cañete- Jo simplement volia dir per lo de que la paraula “censura” és una 
paraula molt lletja, en tot cas el que es podria arribar a censurar només es 
podrà arribar a censurar, que no passarà mai, en el moment de l’aplicació de 
l’ordenança, no en el moment de la seva aprovació. Per aquí s’estan deixant 
uns criteris de puntuació, no se en l’aprovació d’una ordenança quina censura 
es pot realitzar. No l’he entès, suposo que en fi...però que és una paraula molt 
greu, però no es censura, les entitats del municipi plantejaran els seus 
projectes, hi haurà una comissió de valoració dels projectes i en funció d’això 
rebran una puntuació, i en funció de la puntuació es repartirà la partida que hi 
ha prevista per totes les associacions entre totes les que hagin presentat la 
sol·licitud de la subvenció.  
 
En fi, això es el que es diu a l’ordenança, on està aquí la censura? A qui es 
censura? Hi haurà alguna que no ho podrà presentar? Ho posa a l’ordenança 
que hi ha alguna entitat que no pugui presentar una sol·licitud de subvenció per 
algun motiu censurable? No! No és censura senyor Marcos. No és censura el 
que es fa quan s’aprova una ordenança que regula l’ adscripció de recursos 
públics per a entitats, no és censura. És simplement buscar criteris que restin 
arbitrarietat, o que restin la possibilitat de ser arbitraris a l’hora de decidir on 
van els diners públics. 
 
Sr. Marcos- Senyor Néstor, el primer que he dit és que estàvem d’acord en que 
es fessin unes bases, d’acord? Desprès he anomenat una sèrie de punts pels 
quals creiem que estan malament, per això ens hem portat a la redacció que 
hem dit al principi. Vull dir, un altre cop el redactat no el creiem correcte, i en 
aquest redactat en l’apartat 8è “Obligacions dels sol·licitant”, per exemple, allí si 
vostè s’ho llegeix veurà que si diu el que jo he anomenat aquí, que per 
exemple: “La documentació impresa o emesa de publicitat en mitjans escrits o 
audiovisuals s’haurà de lliurar primer a l’atenció del regidor competent, segon 
segons l’àrea on pertanyi l’activitat...”. Això és una mena de censura, si no li vol 
censura digui-ho d’una altra manera. 
 
Sr. Cañete- Sr. Marcos això és procedimentar una sol·licitud i el tràmit de la 
seva concessió, i establir uns requisits per concedir diners públics, però no és 
censurar. Censurar és si en funció d’aquest programa es decidís no atorgar la 
subvenció, i això seria censura.  
 
Sr. Marcos- És el que posa aquí! 
 
 
 
 



Sr. Cañete- No, no senyor, aquí no fica això! Ja m’ho he llegit, jo el que voto 
m’ho he llegit abans. Això no ho fica aquí! Fica com deia el regidor, que hi ha 
uns requisits procedimentals, però escolti’m això passa aquí i a tot arreu quan 
lo que es tracta és escriure recursos públics a una activitat determinada, doncs 
faltaria més! Doncs faltaria més que no es fes d’aquesta manera, i que es 
donessin els recursos públics sense cap procediment i sense cap tràmit! 
Simplement! Ja li he entès com vostè parlava, el que no estic conforme que 
digui que això es censurar res! 
 
Sr. Domíguez- De totes maneres senyor Marcos, i si els sembla finalitzem per 
que hem entrat en una espiral... , això que vostè fa referència sense posar-ho 
amb paper, ja s’està fent. Qualsevol activitat que fa una entitat en la qual 
col·labora l’ajuntament, prèviament ens fan arribar el cartell amb el logo, 
nosaltres diem ens sembla perfecte, normalment tot ens sembla perfecte, 
només faltaria!, i es tirà endavant. Però jo no li veig res d’anormal al fet que  
una entitat que rep diners de l’ajuntament, que a més te a la seva disposició el 
personal i la infraestructura de l’ajuntament, doncs que posi que col·labora 
l’ajuntament i porta el logo de l’ajuntament, només faltaria que sigui algo 
anormal! Al final és el que diu el regidor, són diners públics, no són ni els meus 
ni els seus, els de tots! I s’ha de fer un bon ús d’aquests diners.  
 
Vull dir, qualsevol entitat que fa un acte, tenim uns quants durant aquest mes, 
ens han fet arribar el cartell, em sembla perfecte! No hem de dir res! 
Simplement ha de posar al cartell que col·labora, si no col·labora per que no 
ens necessita per res, no ha de posar res! 
 
Sr. Marcos- Com per exemple els del gas! 
 
Sr. Domínguez –És una entitat municipal,  no? Continuem senyor Marcos si li 
sembla. 
 
Sr. Marcos- Portava el segell de l’Ajuntament!  
 
8.- Acord d’aprovació del document d’adhesió de les entitats locals al 
conveni marc per a la Implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà 
en l’àmbit de Catalunya, subscrit el 5 de juliol de 2007 pel Ministeri 
d’Administracions Públiques i el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC Nº4935 DE 27 de Juliol de 2007). 
 
Des del mes de juliol de 2011, les oficines de registre de les diputacions poden 
admetre escrits adreçats a qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a 
l’Administració General de l’Estat, a l’administració de les comunitats 
autònomes, de les diputacions provincials, cabildos i consells insulars, fruit de 
la modificació de l’article 38.4 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim 
jurídic de les administracions públiques i el procediment administratiu comú, 
feta pel Reial Decret-llei 8/2011, d’1 de juliol. 
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En el cas dels ajuntaments, el funcionament com a oficina de registre requereix 
la subscripció de l’oportú conveni, d’acord amb l’ esmentat article 38.4. A 
l’àmbit de Catalunya, aquest requeriment es materialitza a través de l’adhesió 
al Conveni marc per a la implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en 
l’àmbit de Catalunya, subscrit el 5 de juliol de 2007 pel Ministeri 
d’Administracions Públiques i el Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (DOGC Nº4935 DE 27 de Juliol de 2007).  
 
Per tant, només els Ajuntaments adherits a aquest Conveni Marc poden actuar 
com a oficines de registre per a la resta d’administracions públiques, entre elles 
la Diputació de Tarragona. 
 
L’adhesió al model integrat té com a conseqüència que la data de presentació 
que es considera vàlida a tots els efectes sigui d’entrada en l’oficina de registre 
de l’ajuntament. En cas contrari, si un ajuntament que no està adherit dóna 
entrada a un escrit, sol·licitud o comunicació dirigit a una altra administració 
(inclosa la Diputació), l’única data vàlida serà la de la recepció en el registre de 
l’òrgan a qui va dirigit, amb els efectes i conseqüències que pot tenir en relació 
al compliment de terminis i els possibles perjudicis que es puguin causar als 
interessats. 
 
Per tot l’ anteriorment exposa’t es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
Primer.- Aprovar l’escrit, sol·licitant l’adhesió al Conveni Marc per a la 
Implantació d’un model integrat d’atenció al ciutadà en l’àmbit de Catalunya, 
subscrit el 5 de juliol de 2007 pel Ministeri d’Administracions Públiques i el 
Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (DOGC Nº4935 
DE 27 de Juliol de 2007). 
 
Segon.- Trametre a la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Difusió del 
Departament de la Presidència la sol·licitud d’adhesió (per triplicat) tot facultant 
al  senyor Alcalde per les signatures necessàries en complement de l’ acordat, 
juntament amb la següent documentació: 
 
1.- La certificació de l’acord del Ple de l'entitat local o corporació de dret públic 
pel qual s’adopta la decisió de sol·licitar l’adhesió al Conveni marc. 
 

2.- El qüestionari emplenat amb l’objectiu d’aportar la informació necessària per 
comprovar que l’entitat local corresponent disposa dels mitjans i de la capacitat 
de gestió necessària per assumir les obligacions derivades del Conveni. 

 
Sr. Secretari- Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze 
membres assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 

http://www20.gencat.cat/docs/Departament_de_la_Presidencia/Document/Arxiu/sollicitud_adhesio.doc
http://www20.gencat.cat/docs/Departament_de_la_Presidencia/Document/Arxiu/questionari_ens_locals.doc


9.- MOCIO DE SUPORT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR PER LA 
REGULACIÓ DE LA DACIO EN PAGAMENT, LA PARALITZACIÓ DELS 
DESNONAMENTS I EL LLOGUER SOCIAL      

 
Sr. Cañete- Moció: 
El creixement de l’economia catalana ha estat lligat, en els darrers anys, a la 
construcció de l’habitatge i la inflació de l’activitat immobiliària. El trencament 
d’aquest cicle econòmic ha provocat una forta  crisi en el sector, que ha produït 
acomiadaments massius de treballadors i de treballadores, la pèrdua 
d’importants recursos privats i públics i, el que és encara més greu, la pèrdua 
de l’habitatge habitual a milers de famílies catalanes, condemnant a la vegada 
a desenes de milers de persones a una situació d’alt risc social per causa del 
sobrendeutament. 
 
Avui dia la principal causa d’endeutament de les famílies al nostre país és el 
crèdit hipotecari. Cal una intervenció urgent de les administracions públiques 
per tal de fer front als efectes de l’actual problemàtica i cal, també, la reforma 
del marc legal vigent pel tal de reduir les situacions de sobreendeutament, 
limitant els efectes d’aquesta situació en la renda familiar per evitar que 
esdevingui un factor d’exclusió social.  
 
Per tal que es pugui planificar la intervenció ordenada de les administracions 
públiques responsables per llei de garantir el dret d’accés a l’habitatge al 
conjunt dels ciutadans que ho necessitin es necessari procedir, també de forma 
immediata, a la reforma legislativa que impedeixi el desnonament del seu 
habitatge habitual a aquelles persones i famílies deutores, que per raons 
alienes a la seva voluntat no puguin fer front als deutes hipotecaris, garantint-
los un lloguer social, ja sigui al mateix habitatge o un d’altre. 
 
Ens cal per això el ferm compromís del Govern de l’Estat per dur a terme les 
reformes legislatives pertinents i del Govern de la Generalitat per tal de posar 
en funcionament el màxim de recursos i mitjans per a  garantir la mediació 
pública entre deutors i creditors i l’accés a un habitatge en règim de lloguer a 
les persones i famílies afectades. El Govern de Catalunya, a la vegada, ha de 
cooperar de manera activa amb les administracions locals i les entitats cíviques 
i socials que treballen amb el mateix objectiu.   
 
Fruit del treball establert amb les organitzacions socials del país, estem 
plenament convençut que l’únic camí per cercar sortides als sectors socials 
més vulnerables pel que fa al dret de l’habitatge, és la creació de grans acords 
de diàleg social capaços de sustentar l’acció de govern solidària i de cohesió 
social que faci efectiu el dret d’accés a un habitatge digne al conjunt de 
catalans i catalanes. 
 
Per tot això, manifestem el nostre suport a la Iniciativa Legislativa Popular per a 
la regulació de la dació en pagament, la paralització dels desnonaments i el 
lloguer social i acordem:    
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1.  Instar el Govern de l’Estat a que en el termini de tres mesos presenti a les 
Corts Generals un projecte de llei que incorpori la dació en pagament a 
l’ordenament jurídic, en els casos  que afecti la residència habitual. 
 
2.    Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les reformes legislatives que 
impedeixin el sobreendeutament de famílies i persones i que, a la vegada, els 
garanteixi el dret constitucional i estatutari d’accés a l’habitatge.  
 
3.     Instar el Govern de l’Estat a establir un marc estatal de mesures 
necessàries, de comú acord amb les comunitats autònomes, per tal que les 
persones desnonades o amb risc de desnonament comptin amb els ajuts 
necessaris per accedir a un habitatge de lloguer, i/o tinguin dret a optar, si 
s’escau amb la mediació de l’administració pública davant amb les entitats 
financeres per tal que puguin romandre a l’habitatge hipotecat en règim de 
lloguer o d’usdefruit durant un període determinat fins a l’obtenció d’un nou 
habitatge.  
  
4.     Instar el Govern de la Generalitat, mitjançant l’Agència Catalana de 
l’Habitatge, a establir de forma urgent un programa de mesures, coordinades 
amb el món local, de seguiment a les persones i/o famílies en situació de 
desnonament, garantint el seu reallotjament en nous habitatges en règim de 
lloguer assequible, així com de suport i assistència jurídica i financera a les 
famílies i/o persones que estan en situació de risc de perdre el seu habitatge 
per deute hipotecari, ampliant els recursos del Servei Públic d’Atenció a les 
Persones que pateixen aquesta situació ( OFIDEUTE). 
 
5.       Instar el Govern de la Generalitat a establir un marc estable de 
coordinació amb les administracions locals que en aquests moments estan 
assumint l’impacte socioeconòmic dels processos de desnonament de famílies 
a les nostres ciutats. 
 
6.     Instar el Govern de la Generalitat a fer les modificacions legals 
necessàries per tal de que, en els casos de l‘habitatge habitual, quedi suspesa 
l’execució hipotecària a aquelles persones i/o famílies sense ingressos i que es 
troben en una  situació de risc d’exclusió acreditada pels serveis públics 
d’atenció social,  per un període no inferior a dos anys , que permeti, a la 
vegada, dur a terme les mesures d’atenció a les dites persones i famílies a fi i 
efecte del seu reallotjament segur i assequible.  
 
7.       Fer arribar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Mesa del Parlament de Catalunya, al Ministeri de Fomento, a les Mesa del 
Congrés de Diputats i al Senat. 

 

 



 

 

Intervencions: 

Sr. Vidal Guiamet- Sr. Cañete se ha olvidado de una palabra: “etcétera”. No la 
ha leído. 

Sr. Cañete- Déjeme rectificar! Déjeme rectificar que tiene usted razón!. 

Al final del punt 7 després de dir que fem arribar aquest acord al President de la 
Generalitat, posa: “etcétera”. 

Sr. Vidal Guiamet- Bueno, entonces viene mi observación. Este “etcétera” no 
debe constar en la moción, no es propio de una moción que se presenta en un 
pleno municipal, terminar los acuerdos donde se detallan destinatarios con un 
“etc”.  

No se puede ocultar, no se puede esconder, y no se puede camuflar esa 
información a los miembros del consistorio y menos a la gente que asiste al 
pleno. Esa palabra o se debe de quitar o se debe de relacionar qué 
destinatarios tiene esta moción, no puede existir la palabra “etc”. No existe, no 
hay ninguna moción que termine destinarios “etc”. O se quita, o se está 
ocultando información. 

Sr. Cañete- Això és una moció de suport a una iniciativa popular, no se si a la 
iniciativa legislativa popular ficava la paraula “etc” o no. Però en tot cas “etc”, 
per qui no hagi entès que vol dir “etc”, vol dir a totes aquelles altres 
administracions que tinguin capacitat normativa per portar a terme el que aquí 
es proposa, i com que no es vol ser excloent amb aquesta relació d’institucions 
es fica la paraula “etc”, per que a tothom que tingui les competències 
normatives o a qualsevol altre que les pugui arribar a tenir, simplement, però la 
moció està presentada com està presentada amb la paraula “etc”. No se si a 
algú li genera algun tipus de dubte el “etc”. 

Sr. Vidal Guiamet- No hay ninguna moción que se ponga la palabra “etc” a los 
destinatarios. Se me ocurre un ministerio, el de justicia, algo tendrá que tener el 
Ministerio de Justicia, o sea, el pleno, los regidores, tienen que saber, porque 
usted imagínese que yo quiero…, ustedes envían su moción, la envían sin 
poner las posturas de los demás regidores, y yo digo: No, no, yo quiero enviarla 
a todos donde lo han enviado, y le voy a enviar mi opinión, entonces ese “etc” 
no!  

Entonces ustedes tienen que decir: La vamos a enviar  a la Dirección General 
de Tráfico, la vamos a enviar al Ministerio de Justicia, la vamos a enviar..., 
Bueno puede ocurrir que tengan miedo de enviarla al Presidente del Gobierno, 
que tengan miedo a enviarla al Sr. Rajoy!  

Sr. Cañete- ¡No hombre! ¡Si no es miedo!. 

Sr. Vidal Guiamet- ¡Hay que detallar! 
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Sr. Cañete- No, no se tiene que detallar por que la palabra “etc”, la paraula 
“etc” te un significat  determinat. Però en fi ja està…La paraula “etc” el que es 
refereix, jo torno a explicar i ja està, eh? Ja em callo. Però quan es vol fer una 
iniciativa d’aquests tipus, hi ha moltes institucions que estan implicades, des de 
les Corts, des del Senat, tothom que te la capacitat normativa, però desprès hi 
ha un munt de ministeris que poden fer ordres ministerials, que cal que portin a 
terme o desenvolupin la norma o la llei que s’ajusta a aquesta petició, i que ha 
fet el Senat o el Congrés, i per això, per no relacionar-los a tots, simplement. 
Crec que col·loquialment s’entén. 

Sr. Vidal Guiamet- Lo voy a dar por terminado, !no!. A ver, si todo el mundo ha 
estado hablando...Tendrán la mayoria, pero la razón no la tienen! 

Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Coronado, Vidal Àlvarez, Ramos, Tenorio, 
Asensio, Sánchez i Marcos, i una (1) abstenció, la del senyor  Vidal Guiamet, el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  

Explicació de Vot 

Sr. Vidal Guiamet- A ver Sr. Cañete, que ha sido el portavoz y el que ha 
presentado la moción en este Pleno. 

Sr. Cañete- No, el que la ha leído, presentada la hemos presentado ... 

Sr. Vidal Guiamet- Bueno quién ha presentado, quién ha hecho la lectura, 
quién ha hecho lectura del papel, de lo escrito. 

Me ha decepcionado mucho, me ha dejado perplejo, como puede ser que el 
Grupo municipal socialista promueva una moción que de un plazo de tres 
meses al Gobierno de España, cuando el señor Zapatero y sus gobiernos 
socialistas han gobernado desde el 17 de abril de 2004 al 21 de diciembre de 
2011, casi ocho años de gobierno. 

Señor Cañete, esta actitud política, esta manera de hacer política, muestra una 
gran dosis de hipocresía, mi opinión esta actitud política es una falta de respeto 
a todas aquellas personas, a todas aquellas familias que están viviendo y 
sufriendo una verdadera tragedia, un verdadero trauma y una verdadera 
injusticia social. Me he abstenido por varias razones. 

La primera: Mociones hay muchas, pero se han olvidado de incluir como una 
de las causas que pone en la mociones de esta terrible realidad que sufren 
personas y familias, la ocultación por parte del señor Zapatero y sus diferentes 
gobiernos, de la verdadera situación económica del país. El señor Zapatero no 
reconoció la crisis hasta mayo del 2010, más o menos corresponde a la fecha 
del “decretazo”, durante los años 2007, 2008 y 2009, y parte del 2010, se 
ocultó y no se reconoció la crisis. Estamos en primera división, vamos por 
delante y pronto adelantaremos a Francia, ya se ven los primeros brotes 



verdes, ya vemos la luz al final del túnel, en el próximo trimestre ya se verá la 
disminución del desempleo, etc... 

Si el señor Zapatero hubiera reconocido la situación económica del país, si 
hubiera tomado las medidas económicas como estaban haciendo otros países, 
miles de personas, miles de familias hubieran adoptado medidas para prevenir 
el presente y el futuro, no se hubieran producido las 350.000 ejecuciones 
hipotecarias en toda España en el período del año que va desde el 2007 al año 
2011. 

Los datos del año 2010 multiplican por cuatro las ejecuciones hipotecarias 
realizadas en el 2007, no hay ninguna referencia en la moción presentada por 
ustedes. 

El segundo motivo: Tampoco consta en esta moción la deficiente supervisión 
por parte del gobernador del Banco de España, deficiente supervisión, que lo 
ha reconocido la propia Comisión Europea, y les recuerdo que el Gobernador 
del Banco de España lo escoge y lo propone el Presidente del Gobierno, en 
este caso Sr. Zapatero. 

Esa deficiente supervisión del Banco de España, empujaron a decenas de 
miles de personas y familias a endeudarse. Ese sobre-endeudamiento e 
hipotecas hasta 40 años, comprometiendo en muchos casos más del 50% de 
los ingresos de las familias, hipotecas que se concedieron por un importe 
superior al 80% del valor de tasación, lo que supone una exposición 
desmesurada al riesgo, como realmente ha ocurrido. 

La proporción entre renta y endeudamiento ha crecido desde un 45% en el año 
96, hasta sobrepasar el 140% en el 2008. Naturalmente el obviar, el evitar, y el 
esconder estas dos causas que se deben sumar a las ya expuestas en esta 
moción, hacen que la presentación sea partidista y que tiene un objetivo muy 
claro y muy bien definido, el desgaste del gobierno del Estado. 

En la proposición de ley de la regulación de dación de pago, de paralización de 
desahucios y de alquiler que se ha presentado en el  Congreso de Diputados 
por la plataforma que defiende “la dación en pago”, hace pocos días, a 
mediados del mes de abril del 12, si hace referencia, aquí la tengo, si que hace 
referencia a este papel deficiente que ha hecho el Banco de España en la crisis 
económica, cosa que en la moción aquí presentada no hace ninguna 
referencia, allí si que hace referencia. 

La tercera: Dan ustedes un plazo de tres meses al Gobierno del Estado para 
que presenten un proyecto de ley, Sr. Cañete ustedes han gobernado durante 
casi ocho años, hasta hace apenas cuatro meses, hasta el 21 de diciembre, y 
ahora exigen al Gobierno, cuando están en la oposición, lo que ustedes no  han 
hecho cuando gobernaban. ¡Esto no es serio! 
 
Voy a leer un artículo, un trocito de una artículo de la anterior legislatura, que 
apareció en un boletín que se distribuía por el pueblo de una formación política, 
y que habla que la dación de pagament solamente la podían llevar a cabo 
partidos independientes y municipalistas. “Se trataba de una iniciativa que 
debía ser impulsada por partidos municipalistas independientes, ya que los 
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grandes partidos políticos, tanto a nivel estatal como autonómico están atados 
de pies y manos por sus relaciones y vinculaciones amb la banca, i per la seva 
necessitat d’acudir a aquestes per obtener finançament para sus campañas 
electorales”. 
 
Esto se decía en el boletín en la anterior legislatura, que los partidos grandes, 
me imagino que el partido grande sería el partido socialista PSC, CiU, PP, 
ahora parece que han cambiado las cosas, si que es verdad que el partido 
socialista se ha disminuido un poco, pero no deja de ser el primer partido 
político de la oposición, aun es grande. 
 
El 5 de julio del año 2011, la Comisión de economía del Senado rechazó una 
moción del Venegas, que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para 
obligar a las entidades a aceptar con la entrega de la vivienda, o sea, que la 
entrega de la vivienda fuera suficiente. El único voto en contra fue la del PSOE, 
el PP, CiU y PNV, se abstuvieron, el único partido que votó en contra fue el 
PSOE. Votó en contra de la dación de pago. 
 
Termino, me faltan dos folios solamente y ya está. Yo tengo ansiedad, es 
pesado escuchar esto, pero bueno… 
 
Hay buena voluntad, hay buena fe en presentar esta moción de aquellas 
personas que se han sumado, que la habrán votado a favor, pero el grupo 
socialista tiene otro objetivo. 
 
Señores regidores desde que estalló la crisis económica, no reconocida por el 
señor Zapatero, seis familias dejan de pagar su hipoteca cada día en la 
provincia de Tarragona. El año pasado 2.365 hogares recibieron una orden de 
embargo, 12.686 tarraconenses han dejado de pagar al banco desde el año 
2007. Ante esta situación que  es una verdadera tragedia humana, una 
verdadera injusticia social, y recalco con la palabra “injusticia social”, muchos 
especialistas en la materia consideran que la “dación en pago” traería más 
impagos y préstamos más caros. Hay diversos estudios realizados en EEUU 
que lo demuestran, préstamos más caros, más dificultades para conseguir 
nuevos préstamos y mayores tasas de impago.  
 
Desde el PP se quiere y se está trabajando para encontrar soluciones a estas 
personas, a estas familias que están sufriendo una verdadera tragedia. El 
Gobierno de España está aprobando medidas para dar cobertura legal a los 
deudores hipotecarios sin recursos. Es verdad que son insuficientes, no llegan 
a todos los casos, pero en tres meses de gobierno se ha puesto a trabajar y ha 
decretado medidas, cosa que en ocho años no hizo el PSOE. 
 



El pasado marzo el Congreso de los Diputados aprobó el decreto por el 
desahucio y la dación de pago, votaron a favor el PP, el PNV y CiU, el PSOE 
naturalmente votó en contra.  
 
Este decreto incluye un código de buenas prácticas que la banca puede asumir 
de manera voluntaria, aunque una vez subscrito su aplicación es obligatoria 
durante dos años, casi cien bancos cumplirán el código de buenas prácticas 
que promueve la dación en pago, y está destinado a proteger a las familias en 
riesgo de exclusión social, dichas medidas son en tres pasos: Reestructuración 
de la deuda, una quita y dación en pago. 
 
Para terminar, para acabar, hacer referencia a unas declaraciones de dos 
destacados políticos y dirigentes del PSOE, los dos han ocupado puesto de 
primera orden en gobiernos socialistas o en instituciones del Estado, me refiero 
al señor José Bono y al señor Josep Borrell, que en febrero de este mismo año 
2012 lamentaban, salió en la prensa, lamentaban, que haya sido un gobierno 
del PP y no socialista el que haya bajado los sueldos a los banqueros y a los 
directivos de empresas públicas, o haya promovido la dación en pago. 
 
Sr. Cañete- Jo ja se que a vostè no el farem canviar d’opinió, bé jo pensava 
que no el faríem canviar d’opinió, el que passa que veig que la seva opinió no 
és tan diferent! És a dir, vostè manifesta la mateixa preocupació, però vota en 
contra de la moció. 
 
Sr. Vidal Guiamet- !Me he abstenido, no he votado en contra! 
 
Sr. Cañete- Perdó, vostè manifesta la mateixa preocupació per les 350.000 
execucions hipotecàries y vota en contra de la moció, perdó, s’absté.  
 
El Governador del Banc d’Espanya en el seu moment, el que ha de tenir són 
els instruments per evitar el sobreendeutament, i aquí el que es proposa en 
aquesta moció és, a les institucions legislatives, a redactar i a trobar els 
instruments normatius que pugui fer servir el Governador del Banc d’Espanya, 
o qualsevol altra institució, per evitar el sobreendeutament. Llavors no és un 
exercici de cinisme nostre, i l’exercici de cinisme és el que vostè manifesta, 
tanta preocupació però no aprova la moció! 
 
Nosaltres estem preocupats per aquestes 350.000 persones, i el que es 
proposa és que s’articulin mesures per mesurar el risc d’exclusió social de les 
persones que deixen de pagar la hipoteca i permetre’ls una vida i un accés a 
una vivenda digna, llevat que no puguin fer front a les quotes, ja està. Això te 
un recorregut d’hemeroteca rere hemeroteca enorme, però el fet és únic, és 
aquest instant en que es proposa una moció per protegir aquestes persones i 
aquí tots l’aprovem i vostè no! 
 
Sr. Vidal Guiamet- No, me he abstenido! 
 
Sr. Cañete- Això, vostè no l’aprova, vostè no l’aprova, s’absté i no l’aprova. 
 
Sr. Vidal Guiamet- !No! 
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Sr. Cañete- S’absté i no l’aprova. 
 
Sr. Vidal Guiamet- No, a ver si usted puede hablar lo de censura a los demás y 
yo no. Utilice las palabras, !yo me he abstenido!.El discurso suyo venía 
preparado a que me iba yo a votar en contra, ese es el problema. 
 
Sr. Cañete- No, que yo no tengo ningún discurso, usted lo tiene yo no. Pero 
que usted no la apruebe, quiere decir que no la apruebe que se abstiene o que 
está en contra, antes lo he dicho mal pero ahora lo estoy diciendo muy bien. 
!Usted no la aprueba! 
 
Sr. Vidal Guiamet- Bueno, yo la voy a dar por terminada, lo que a mí me 
interesa es que esto ya se está haciendo ahora, que ustedes cuando tuvieron 
oportunidad durante ocho años !votaron en contra!,  y cuando están en la 
oposición se suman, no sé por qué, cuando tuvieron ocho años votaron en 
contra. También le digo que he suavizado el discurso, eh? También he dicho 
que si estuviera en otro sitio lo hubiera enfocado, o sea, a mi me interesa 
remarcar la hipocresía de cuando uno tiene los instrumentos para hacer la 
adopción vota en contra, y cuando está en la oposición presenta la salvación. 
 
Sr. Cañete- A usted le interesa recalcar eso, y a mi interesa recalcar la 
hipocresía de manifestar preocupación por 350.000 ejecutados y no aprobar la 
moción. 
 
Sr. Domínguez- Jaime, senyor Vidal, gràcies per recordar-se que quan estava 
en una formació independent, crec que era sobre el 2010, ja manifestava la 
meva preocupació per la dació per impagament i em vaig adherir a la 
“Plataforma de afectados por la hipoteca”, que buscava justament això que avui 
aprovem, i que efectivament el Partit Popular la està tirant endavant d’una 
manera més reduïda del que a mi m’agradaria.  
 
Jo crec que prou pena tenen els que no poden pagar la hipoteca, el que deixa 
de pagar una hipoteca i perd el pis, prou pena te per que a més hagi de 
continuar pagant i es quedi sense el pis, i això és el que defensava en l’anterior 
mandat quan estava a l’ADMC en aquell cas, i continuo defensant-ho avui. 
Gràcies per recordar-se que en aquella publicació jo feia referència a que la 
dació de pagament era un dels temes que s’havia de tractar, i això ho han de 
fer els partits grans, no els independents. 
 
 
 
 
 
 



 
10.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA. 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
Mes d’Abril de 2012: 
Xifra Inicial: 4440 
Altes: 22 
Baixes 16 
Total Habitants: 4446 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia: 
 
Del Decret nº 99/12 de 23 de Febrer, al  nº 215/12 de 27 d’abril. 
 
Secretari- Cap intervenció? 
 
Sr. Domínguez- Els voldria parlar del D. 201/12, que donem compte avui. Això 
implicarà que al proper Ple haurem de fer una modificació de la plantilla. No ha 
de generar una alarma social, tot el contrari. Una de les qüestions que varem 
dir quan arribar i que per qüestions alienes a la nostra voluntat, era la de 
regularitzar d’una manera més ràpida la situació de tota la persona que estava 
en contracte de obra o servei, que s’havia de passar a regularitzar. Aquest 
decret el que ve a dir és que iniciem aquest procediment, els hem fet la 
notificació als treballadors de que és voluntat d’aquest equip de govern la de 
passar el seu contracte o reconèixer, per que per llei ja ho serien, reconèixer 
que tots els treballadors que varen entrar sense fer el concurs-oposició, fent 
proves, però sense fer el concurs-oposició, passen de contracte d’obra i servei 
a contracte d’indefinit no fix, i que tant aviat com sigui possible la voluntat és la 
de passar-los a interins, per que tingui aquesta estabilitat amb el seu treball. 
 
Només informar per que ja sortirà en el proper Ple, però si veuen aquest Decret 
justament és això, iniciar el tràmit per regular aquesta situació i volia aprofitar 
que donàvem compte del decret per explicar-ho. 
 
11.- ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS DE CREACIÓ 
D’UNA ESCOLA BRESSOL PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL. 
 
Atès que l’article 103.3  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 exposa 
que “l'ordre del dia de les sessions ordinàries, en cas d'urgència, pot ésser 
ampliat si el ple o la comissió ho acorden per majoria absoluta, a proposta del 
president o presidenta, d'una quarta part dels membres o d'algun dels 
portaveus. Quan la proposta es presenta en el ple l'apreciació de la urgència 
eximeix del tràmit de dictamen o informe de la comissió informativa respectiva.” 
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Atès que aquesta urgència ve determinada ja que amb data d’avui, dijous 3 de 
maig de 2012, ha tingut entrada a l’ajuntament dels Pallaresos, via correu 
electrònic (registrat d’entrada amb número 1549/2012) la proposta, per part del 
Servei de Règim Econòmic i Administratiu de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament  de la Generalitat de Catalunya, la signatura del qual és 
imprescindible per rebre la corresponent subvenció per part de l’ esmentada 
administració, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- L’ampliació de l’ordre del dia de la sessió ordinària de l’ajuntament 
dels Pallaresos, amb data de 3 de maig de 2012, incloent al mateix el punt nº 
11 relatiu acord d’aprovació del conveni entre l’administració de la generalitat 
de Catalunya, mitjançant el departament d'ensenyament, i l’ajuntament dels 
pallaresos de creació d’una escola bressol pública de titularitat municipal. 
 
Segon.- Procedir a la lectura, debat i  votació del punt anteriorment esmentat. 
 
Intervencions: 
 
Sr. Domínguez- Això és simplement amb poques paraules el que ha dit el 
Secretari, avui després d’uns mesos d’esperar que des de la Generalitat ens 
arribés la proposta de conveni, que és el que fa que a partir d’aquest moment 
garantim que es podrà obrir, garantint que tindrem la subvenció, crec que no 
era de rebut esperar al proper Ple, per que llavors corria el risc de que no es 
pogués obrir la guarderia municipal al setembre. 
 
Per això proposem com a mesura d’urgència, em sembla que s’ha de votar, 
l’admissió d’aquest punt en l’ordre del dia.  
 
Explicar que ens ha entrat avui, si ens hagués entrar abans us haguéssim 
informat i hagués estat dins de l’ordre del dia, està registrat en data d’avui, és 
simplement això. Creiem que és suficientment important com per que entri dins 
de l’ordre del dia per que això pot fer: 
 
Primer- Que comenci a córrer el temps per rebre la subvenció per la 
construcció. 
 
Segon.- Garantir que en la mesura que la Generalitat doni els diners per la 
plaça ocupada sigui més o menys, ja la tinguem. 
 
Tercer.- Obrir el mes de setembre, que si no perdríem la totalitat de la 
subvenció. 
 
S’aprova l’ampliació de l’ordre del dia per unanimitat dels onze  membres 
assistents, procedint a la lectura, debat i  votació del punt nº11. 
 



11.- ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT 
D'ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS DE CREACIÓ 
D’UNA ESCOLA BRESSOL PÚBLICA DE TITULARITAT MUNICIPAL. 
 
La Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació regula, al títol IV, del Servei 
d’Educació de Catalunya, determina el seu abast i sosteniment i atribueix al 
Departament d’Ensenyament, la competència per determinar, mitjançant la 
programació de l’oferta educativa, les necessitats d’escolarització que ha de 
satisfer. Per la seva banda, l’article 159.2 atribueix als ens locals competència 
per crear centres propis, per mitjà de conveni amb el Departament, d’acord 
amb la programació. 
 
Per la seva banda la Llei orgànica 2/2006 de 3 de maig, d’educació al capítol I 
del Títol I estableix l’educació infantil com l’etapa educativa de caràcter 
voluntari que s’adreça a infants menors de sis anys i s’ordena en dos cicles el 
primer dels quals comprèn fins als tres anys d’edat. 
 
El finançament d’aquesta etapa educativa el determina l’article 198 de la Llei 
12/2009 quan s’estableix que s’efectuarà d’acord amb la programació i els 
requisits que s’hagin establert prèviament i preferentment per satisfer 
l’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desafavorits i en 
zones rurals. 
 
En aquest marc Ajuntament dels Pallaresos ha sol·licitat, d’acord amb la 
competència que li atribueix l’article 159.2 de la Llei 12/2009, la creació d’una 
escola bressol pública de titularitat municipal la qual s’ubicarà a Carrer Gregal, 
2-4, 43151 Els Pallaresos (Tarragonès). 
 
L'Ajuntament, com a titular del centre, manifesta: 
a) Que disposa d’un títol jurídic suficient que li atribueix el dret d’us sobre 
l’edifici i les instal·lacions que configuren el centre. 
 
b) Que l’edifici i les instal·lacions que integren el centre compleixen els requisits 
de funcionalitat d’utilització i d’accessibilitat, seguretat estructural i en cas 
d’incendi, prevenció d’accidents, habitabilitat, higiene i salubritat, protecció 
davant del soroll i d’estalvi energètic exigits per la normativa vigent, disposa de 
la documentació que ho acredita i es compromet a mantenir-ne el 
compliment durant la vigència de l’activitat. 
 
c) Que la distribució i l’ús dels espais del centre és el que consta en els plànols 
que formen part, com annex, de la Resolució del director general de Centres 
Públics de 21 d'abril de 2008 d’aprovació del projecte de centre. 
 
Per la seva banda el Departament d’Ensenyament, com administració 
educativa competent, manifesta: 
 
a) Que la configuració dels espais i les instal·lacions que s’indiquen a la  
manifestació 5.c, compleixen els requisits, que com a mínims, concreta el 
Decret 282/2006 de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació 
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infantil i els requisits dels centres (DOGC de 6.7.2006), modificat pel Decret 
101/2010, de 3 d’agost (DOGC de 5.8.2010). 
 
b) Que de conformitat amb el que determina l’article 44.4 de la Llei 12/2009 
d’educació, la oferta de llocs escolars i ensenyaments que comporta la creació 
d’aquest centre es correspon amb la programació de la oferta educativa vigent. 
 
c) Que el sosteniment del centre s’efectuarà, pel que respecta a l’administració 
de la Generalitat, de conformitat amb l’article 42.3 de la Llei 12/2009, segons el 
que estableixi, per cada any, el seu pressupost i, si s’escau, els convenis 
subscrits entre aquesta i l’Administració local. 
Pels motius manifestats, i d’acord amb les articles 45.1 i 159.2 de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, ambdues administracions acorden 
subscriure aquest conveni de col·laboració amb subjecció als següents, 
 
PACTES 
 
1. Es crea el centre de primer cicle d’educació infantil que s’assenyala, el qual 
té les característiques que s’indiquen, 
 
Codi de centre: 43012563 
Denominació genèrica: Escola bressol pública 
“ específica: Els Pallaresos 
Ubicació: Carrer Gregal, 2-4, 43151 Els Pallaresos (Tarragonès) 
Titular: Ajuntament dels Pallaresos 
NIF del titular: P4310200C 
Ensenyaments autoritzats: Primer cicle d’educació infantil. 
Capacitat màxima simultània: 6 aules i 94 alumnes, sense perjudici que el 
centre estableixi una distribució diferent, d’acord amb l’article 12.2 del Decret 
282/2006, respectant en tot cas, les superfícies per alumne que preveu l’article 
13 del mateix Decret. 
 
L' ens titular comunicarà al Departament d'Ensenyament, als efectes de la seva 
anotació en el Registre de centres docents, qualsevol modificació en la 
denominació del centre o en la seva adreça, sempre que aquesta no provingui 
d’una modificació de la ubicació. El trasllat del centre en tot cas, o la 
modificació de la seva configuració, si aquesta afecta als espais que regula el 
Decret 282/2006, modificat pel Decret 101/201, o als ensenyaments que 
imparteix, comportaran la modificació del present conveni. 
 
L’admissió d’alumnes al centre s’efectuarà d’acord amb la normativa que 
determini el Departament d’Ensenyament. 
 



El personal docent i tècnic del centre ha de disposar de les titulacions 
acadèmiques requerides en la normativa vigent per als centres de primer cicle 
de l’educació infantil. 
 
Amb independència que la prestació del servei el gestioni l’Ajuntament 
directament o indirecta, aquesta entitat es responsabilitza del compliment de 
totes les obligacions inherents al titular d’un centre educatiu de titularitat 
pública. 
 
El que disposa aquest conveni s’inscriurà en el Registre de centres docents. 
La vigència d’aquest conveni és des de la data de la seva signatura, amb 
efectes que són des de l' inici del curs escolar 2012-2013. La durada és 
indefinida. 
 
Són causes de resolució d’aquest conveni les següents: 
a) El mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) La denúncia per incompliment d’alguna de les parts. 
c) La impossibilitat sobrevinguda per causes no imputables a cap de les parts, 
sorgides de circumstàncies imprevistes. 
d) Les causes generals establertes per la legislació vigent. 
 
Les qüestions litigioses sobre interpretació, modificació, resolució i els efectes 
d’aquest conveni que no es puguin resoldre de mutu acord les ha de resoldre la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Per tot l’ anteriorment exposa’t es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l’administració de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant el departament d'ensenyament, i l’ajuntament dels 
pallaresos, de creació d’una escola bressol pública de titularitat municipal. 
 
Segon.- Facultar al  senyor Alcalde per les signatures necessàries en 
compliment de l’ acordat. 
 
Tercer.- Trametre a l’ esmentat acord al  Servei de Règim Econòmic i 
Administratiu de Centres Públics del Departament d’Ensenyament  de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
12- PRECS I PREGUNTES 
 
Sra. Asensio- Fa un any que estic asseguda aquí i és molt injust estar 
asseguda aquí i sentir unes coses que no són adients. 
 
A veure, jo no puc estar escoltant contínuament que nosaltres no col·laborem 
per que no ens dona la gana, o per que no volem! O no puc estar sentint que 
està amenaçant dient: “Si canvien d’actitud potser col·laboraran!”. Perdona, és 
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una amenaça! O una amenaça dient: “ I si no, doncs no fem comissions 
informatives!”. Doncs no les fem si no vol, però si les fem, fem-les bé!. 
 
Llavors el que no es pot estar dient, és que nosaltres no col·laborem quan a 
nosaltres se’ns convoca a una comissió informativa, anem allà, no sabem res, 
no se’ns dona la documentació, i al cap de tres o quatre dies quan se’ns fa 
arribar, com aquest cas que ha estat el dilluns, no tenim temps de mirar-nos 
aquesta informació. Arribem a un Ple i demanem, precisament per que volem 
col·laborar, demanem que aquests dos punts s’ajornin per a poder mirar-ho 
entre tots i col·laborar, i aportar idees, i com sempre es tira pel dret. 
 
Jo ja se que això no toca, i no és manera de fer les coses, però és que és molt 
dur estar aquí sentint aquestes coses, és a dir, sentint coses que no es diu la 
veritat!. No, no. Jo entenc que potser per que hi ha gent, algú es vulgui crèixer, 
però les coses pel seu nom! 
 
Sr. Domínguez- Si va per mi, no em vull créixer.  
 
Sr. Asensio- A mi em dol, eh? 
 
Sr. Domínguez- A mi també em dol segons quines actituds. Vull dir, tothom te 
la seva percepció de la manera de doldre les coses, vull dir, escolti’m des del 
primer dia hem dit que volíem que col·laboressin i això és un fet. Hem fet mans 
i mànigues per una comissió que no estava creada, crear-la, tot això comporta 
que hem d’intentar tenir tots els assumptes de Ple amb bastant més temps del 
d’això, quan moltes coses acaben sortint a última hora, com ho saben vostès la 
majoria que han estat en l’anterior mandat, això ha implicat que el Secretari o a  
nosaltres en aquest cas, se’ns ha acusat de manipular informació, quan tot just 
el contrari, el que preteníem és que la tinguessin. Aquesta informació que a 
vostès se’ls modificava, també se’ns modificava a nosaltres, per que si a última 
hora entra una cosa, que hem de fer?  No entrar-la? Home ho hem de parlar!. 
 
La dinàmica, l’espiral en la que ha anat l’evolució del tracte govern-oposició no 
l’hem buscat nosaltres. 
 
Sra. Asensio- Nosaltres tampoc, eh? 
 
Sr. Domínguez- Miri, doncs potser la culpa és de tots!  
 
Sra. Asensio- Estant manant vostès, no nosaltres! 
 
Sr. Domínguez- Escolti’m, si , és molt fàcil dir que qui mana te la culpa, però la 
culpa sempre acaba essent repartida entre les dues parts. 
El buscar, i crec que no toca, no és el debat per fer-ho en un Ple. 
 



Sra. Asensio- Es que després d’un any és molt reiteratiu, eh? 
 
Sr. Domínguez- Sra. Asensio, però el fet de voler dividir a la ciutadania, com 
s’ha intentat dividir, no ho se! Entre tots! Si vol entre tots! Entre diferents 
formacions polítiques! A qui no ajuda segur, és al poble! 
 
Sra. Asensio- D’acord! 
 
Sr. Domínguez- La voluntat de crear una comissió informativa quan això no 
s’estava fent, vull dir, per que nosaltres, jo, el Sr. Marcos, el senyor Vidal, hem 
estat patint, si em permet la paraula, un tancament total a la informació. 
Escolti’m, nosaltres rebíem la informació 48 hores abans. 
 
Sra. Asensio- Perdoni, jo m’he llegit els Plens, m’he llegit els Plens d’aquests 
quatre anys enrere, i s’ha de tenir memòria! 
 
Sr. Domínguez- Si? De qué? 
 
Sra. Asensio- Del que s’ha dit als Plens, eh? No pot dir segons quines coses! 
 
Sr. Domínguez- Que he dit? 
 
Sra. Asensio- Jo me’ls he llegit aquest Plens! 
 
Sr. Domínguez- Però qui ha dit que no sigui veritat! 
 
Sr. Domínguez- Vostè està dient que se li amagava informació! Jo m’ha llegit 
els Plens... 
 
Sr. Domínguez- No, no, que no tenia la facilitat per accedir a la informació. 
Escolti’m a mi m’han tingut esperant a localitzar a la Sra. Alcaldessa per si 
podia fer-me una fotocòpia per que posava un nom! I esperant, per que no la 
trobaven, o per que si estava dinant, o per que si estava no se qué... 
 
Vull dir, quan les directrius que hi ha ara és, tot el que va a ple, llevat dades 
personals, tenen tota la informació del món! 
 
Sra. Asensio- Sr. Domínguez si vol tenir la raó, potser te raó, però ja que vostè 
predicava el contrari, faci el contrari! 
 
Sr. Domíguez- Vostè a dir que els estem amenaçant! A mi la paraula em 
sembla molt forta, la veritat. 
 
Sra. Asensio- A veure, és que potser és forta. Però si vostè diu que estem fent 
comissions informatives però potser deixarem de fer-les...Escolta! Faci el que 
vulgui, però si les fa, faci-les bé! 
 
 
 
 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

 
Sr. Domínguez- Sra. Asensio, vostès ens han acusat de manipular informació, 
ens han acusat de moltíssimes coses. És veritat o no que els hem fet arribar 
tota l’explicació dels punts en una setmana amb les comissions, no aquesta! En 
plens anteriors. No és veritat? Menteixo! Tinc els mails eh? 
 
Sra. Asensio- Els punts de l’ordre del dia, però si la informació no la tenim! A 
veure, vostè ens deixa la informació el dilluns al matí al despatx 
 
Sr. Domínguez- Avui! 
 
Sra. Asensio- El dilluns! Dimarts era festa! Amb una pila de Decrets així! 
Nosaltres demanem si podem veure els decrets el dijous, i ens diuen: “Els 
decrets estan preparats, però per ordre del Sr. Alcalde no els podeu veure fins 
el dilluns!” 
 
Sr. Domínguez- Correcte! 
 
Sra. Asensio- Això és col·laboració? Perdoni! 
 
Sr. Domínguez- Això és sentit comú! 
 
Sra. Asensio- Ah, per què? Vostè que tant que deia que fa les coses millor! 
Faci-les! 
 
Sr. Domínguez- Deixi’m que li expliqui! Per que jo no li puc donar els decrets 
que passen a Ple, i això ho hauria de saber la seva companya de grup! Fins 
que no es fa el decret de convocatòria de Ple, que és el moment que es 
tanquen els decrets que van a Ple!. Com no s’havia fet el decret de 
convocatòria de Ple, jo no li puc fer arribar aquests decrets, no li puc fer arribar! 
 
Sra. Asensio- No! I en canvi ens fa arribar una informació al despatx, i el dia 
abans dir: “És que estava equivocada, ara la canvio i en poso una altra”. 
 
Sr. Domínguez- Jo no canvio la informació, la informació la fan els funcionaris, 
la fa el Secretari. 
 
Sra. Asensio- Això si que es pot modificar, això si que es pot modificar, i en 
canvi els decrets no ens els pot deixar per que els veiem? 
 
Sr. Domínguez- Sr. Secretari tinc raó o no tinc raó de que no es tanca l’ordre 
del dia amb el decret de convocatòria del ple? 
 
Sra. Asensio- No és qüestió de raó. Jo per la meva part ho acabo. 
 



Sr. Domínguez- Doncs acabi-ho! Acabi-ho! 
 
Sra. Asensio. Jo per la meva part volia deixar clar que em molesta que sempre 
estiguem traient coses del passat, ara som unes altres persones, estem fent 
altres coses. 
 
Sr. Domínguez- La responsabilitat del que ens trobem no es pot eximir dient 
que jo no estava! 
 
Sra. Asensio- No, no,no, no, i la responsabilitat del que un ha anat venent 
tampoc no es pot eximir! Eh? 
 
Sr. Domínguez- Jo no amago res del que he anat venent! Ho he defensat! I la 
majoria de les propostes que vaig presentar aquí les estic intentant tirar 
endavant amb la companyia de socis de govern que tinc. 
 
Sra. Asensio- Perdoni, per que seria el comte de mai acabar, per que aniríem 
retraient coses que no toca. 
 
Sr. Domínguez- Li torno a dir! És que no és un prec això! És un debat de fora 
de ple! 
 
Sra. Asensio- Vale, vale, molt bé. Però bé, ho havia de dir. 
 
Sr. Domínguez- Estem a precs i preguntes, algun grup vol fer algun prec o  
pregunta? 
 
Sr. Marcos- Prego a tots els assistents, i sobretot al senyor Secretari, que 
escoltin bé les meves paraules. 
 
Sr. Secretari, en referència a les manifestacions efectuades per aquest regidor 
en nom de tots els membres de l’oposició en el darrer Ple del mes de març, 
voldria puntualitzar el següent: 
 
Les paraules textuals que jo vaig llegir varem ser: “...i el més greu és que la 
documentació que se’ns proporciona pels Plens de vegades es modificada, i 
d’altres errònia o falsa, cosa que dificulta més la nostra feina”. 
 
Potser que la paraula “falsa” no fos la més indicada, però dir que és falsa o 
errònia, segons com es presenti la mateixa, pot tenir una semblança 
lingüísticament parlant similar.  
 
Evidentment que les interpretacions que se li donin són totalment personals, 
per la qual cosa, pot quedar en entredit la seriositat i la professionalitat de la 
persona al·ludida.  
 
Tots el membres de l’oposició, com a mínim estant jo present un cop, i jo 
personalment en més d’una ocasió, li hem manifestat tot el nostre suport i 
confiança, tot i reiterant-li que dins el joc polític podrien donar-se situacions 
com la que ara ens trobem, i que mai, i repeteixo, mai, és de manera 
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intencionada una acusació directa contra la seva persona ni contra la seva 
feina, a no ser que directament així ho féssim constar, cosa que fins ara no ha 
passat. Moltes gràcies. 
 
Sr. Secretari- Bé, Sr. Marcos i a tota l’oposició, voldria agrair-li les seves 
paraules, respecte l’aclariment, de totes formes, ja no vaig manifestar cap 
opinió al Ple on es va fer aquesta expressió, el que primer volia, era parlar amb 
vostès directament, i així ho vaig fer. Li agreixo l’ interès i que 24 hores només 
després de produir-se aquestes declaracions, vinguessin a parlar amb mi.  
 
Jo, com vostès, faig errades de vegades, sóc el primer en reconèixer les coses, 
alguna vegada he comés alguna errada, de totes formes els he manifestat que 
qualsevol cosa que trobin que no sigui coherent amb la documentació, que hi 
hagi contradiccions, etc... m’ofereixo per aclarir qualsevol punt que tinguin a la 
documentació preparatòria per al Ple el més aviat possible, i això ho faré i ho 
seguiré fent, no en un Ple puntual si no sempre. 
 
L’única cosa que sempre pretendré fer les coses bé i mai hi haurà cap intenció 
de falsejar cap documentació, i de fet, si tinc notícia de qualsevol actuació en 
aquest sentit, seré el primer en prendre mesures. Però bé, simplement aclarir 
que jo com tothom podem cometre errades, però d’ahí a una falsedat 
documental, és un món. De totes formes gràcies per l’aclariment. 
 
Sr. Marcos- Gràcies a vostè. 
 
Sra. Ramos- En primer lloc volíem fer una pregunta al senyor Néstor. 
 
Pregunta:  
 
Senyor Néstor, veient que en la convocatòria d’aquest Ple ordinari de maig de 
2012 no s’ha presentat la informació econòmica del 1er trimestre de l’exercici, i 
estant molt interessats en la situació econòmica del nostre Ajuntament per tal 
de poder controlar la despesa i poder fer una fiscalització adient, voldríem 
preguntar-li quins són els motius pels quals no s’ha donat compte de la 
Informació Econòmica en aquest Ple? 
 

Sr. Cañete- Per que no està tancada encara, simplement, quan estigui tancat i 

és pugui fer el balanç de grau d’execució pressupostària del primer trimestre i 

la situació de romanent de tresoreria, doncs, com sempre es fa, es presentarà 

aquesta informació, probablement en el proper Ple. 

 

 



 

 

 

Sra. Ramos- Ara faré un prec. 

Prec:  

El Grup de CIU Els Pallaresos, vol manifestar la queixa d’alguns veïns que 
viuen al voltant del Casal en la que estan totalment molestos pels sorolls 
provinents dels actes privats que es munten al Casal, sobre tot volen deixar clar 
que son única i exclusivament els actes privats, que comprenen i entenen els 
actes i festes que puguin muntar l’Ajuntament o Entitats per a festes del poble o 
per festes concretes del calendari. 

Els veïns es queixen dels sorolls de veus i cotxes, per les conductes incíviques 
d’alguns veïns jugant a pilota o trucant als timbres de les vivendes del voltant, i 
sobre tot pel fort soroll de la música a altes hores de la matinada. 

Però sobre tot es queixen i estan molt molestos per la poca comprensió 
dedicada a les queixes formulades verbalment a l’Ajuntament, diuen que no 
se’ls escolta i que no es fiquen solucions al respecte. 

CIU Els Pallaresos anima a l’Ajuntament que gestioni adequadament aquesta 
situació i prengui mesures adients al conflicte. Nosaltres ens fiquem a 
disposició de l’Ajuntament per a que escolti les nostres idees i puguem entre 
tots ficar solució al problema. Nosaltres creiem que tenim la ubicació adient per 
a poder situar a les Entitats i Associacions del nostre poble, però sobre tot la 
ubicació de les festes particulars que molesten a una gran quantitat de veïns, i 
cada vegada són més les festes,  i que el nou Casal d’Hostalets podria ser la 
solució per la seva ubicació i la seva estructura. 

Tot i això, per tal de tenir el lloc adient en el nostre municipi, creiem fermament 
en la construcció d’un Poliesportiu o Sala Polivalent que finalitzi els problemes 
d’espai de les Entitats i pugui substituir definitivament la sala del Casal, que 
tants i tants problemes està causant als nostres vilatans i als veïns que viuen al 
voltant del Casal, tant per la seva ubicació, per la seva no insonorització o per l’ 
incompliment de les normatives vigents de seguretat, d’accés de minusvàlids, 
etc... 

Sr. Domínguez- Crec, crec, si no estic equivocat, que per registre d’entrada no 
hi ha cap queixa respecte del soroll... 

Sra. Ramos- He dit verbal 

Sr. Domínguez- Deixi’m acabar, si us plau. Ha dit que des de l’Ajuntament no 
se’ls escolta, no és cert, a mi personalment veïns de la zona m’han fer arribar el 
seu malestar pel soroll de l’última festa, que havia d’haver acabat en un horari 
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molt més adient, i va acabar per sobre de les 4 del matí. Queixa que he 
traslladat als impulsors de l’acte, i no tingui cap mena de dubte que des de la 
Corporació prendrem mesures per que aquests tipus d’actes, no se si no es 
tornaran a repetir, però com a mínim es repeteixin el menys possible, per que el 
que no volem és que per una festa particular es molestin a tercers. 

Recullo la seva petició de que també ens agradaria fer una sala polivalent, però 
per poder fer una sala polivalent, el primer pas és reendreçar l’economia 
municipal, la malmesa economia municipal. 

Aprofito aquest prec que em fa, per que d’ entre altres coses em vaig 
comprometre amb vostè a explicar en aquest Ple a explicar factures d’anys 
passats que havien estat sortint, per dir que el volum total de factures entre el 
2008,2009 i 2010 i 2011 en el seu mandat, estem parlant de gener, febrer i 
març, més el 75% d’una factura d’un projecte fet l’any 2010 que es va pagar 
quan varem entrar nosaltres, ascendeixen a 214.870,04€. Si tenim present 
també que tenim una demanda que l’advocat que tenia l’ajuntament no es va 
presentar, per més de 3.000€. Si tenim present de que a dia d’avui encara 
estan arribant factures de proveïdors que ens reclamen factures del 2010 per 
valor de 11.901,69€. Doncs home! tindríem una situació econòmica millor, 
bastant millor, tindríem una mica més de líquid, probablement no estaríem amb 
el pla de sanejament, o estaríem amb possibilitats de sortir amb molta més 
facilitat, i ens podríem plantejar aquestes grans inversions que a tothom ens 
agrada, que tothom les portem al programa però que costen molts diners, però 
això passa per molt bona gestió econòmica que vostè no feia. Pot continuar si 
vol. 

Sra. Ramos- Eh? No, ja parlaré del tema de les factures. 

Sr. Domínguez- Vol que li relacioni?  

Sra. Ramos- Sí, jo el que tinc no em puja això. 

Sr. Domínguez-  

28/02/2011 – INVALL, no diré quantitats,  
01/04/2011- SALVAT 
CONSELL COMARCAL- Segon semestre 2010. Aquesta si que la puc dir per 
que està per decret: 169.816€ (això vostès no van voler pagar) 
CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS- Setmana Santa 2009 
CONSELL ESPORTIU DEL TARRAGONÈS- Servei de manteniment de la 
piscina 2009 
EMATSA 2010 
PROSEGUR 2010- Alarma Centre Jujol 
PROSEGUR alarma Ajuntament 2010. 



Julio Cadena 2009 
SGAE- Festa estiu 2010 
SOLANELL ARQUITECTURA, que és la que he dit del 75%. 
JOSE GALLARDO 2008 
Total: 214.870,04€ 
 
ENDESA ENERGIA ha presentat ahir una llista que suma la totalitat de les 
factures totes del 2010, menys l’última que és del 17-05-2011, aquesta la 
podríem descomptar si vol, de 11.901,69 €. 
 
Més que res per que quan dic dades, sàpiguen de quines dades estem parlant. 
 
Sra. Ramos- Molt bé, avanço el prec aquest. Aquest prec el tenia per l’últim 
però com ha sortit el tema ja el tenia preparat, per que és molt interessant que 
quedin les coses molt i molt clares. 
 
El passat Ple vostè va dir Sr. Domínguez, em va al·ludir directament referint-se 
a una sèrie de factures que s’havien trobat de serveis prestats de 2008, 2009 i 
2010, que no estaven autoritzades per l’anterior equip de govern, factures que 
no apareixien, que no hi havia un control, que havia fet una mala gestió, i a més 
el Sr. Vidal va dir que: “ jo era responsable, la que daba los vistos buenos, o no 
se lo que hacía”, paraules textuals. 
 
Si Sr. Jaime Vidal, yo era la responsable, però no ens oblidem també que el 
Secretari-Interventor feia la seva feina, feia la intervenció, aquesta persona que 
va estar al servei de l’Ajuntament 40 anys. 
 
Jo vaig preguntar si sortirien aquestes factures a aquest Ple i he vist els decrets 
i ja les tinc. Parlem del D. 166 del Consell Esportiu 1.190,21€ de gestió de 
piscina i 836€ de l’Escola de Setmana Santa de l’any 2009, al mateix Decret 
tenim una explicació, l’empresa no va carregar l’ import al banc tal i com s’havia 
quedat, quan la reclamat? Doncs suposo ara fa poc, que és quan el Consell no 
te ni un duro, no te cales. 
 
D. 167/2012, factura d’ EMATSA de l’any 2010 per dues analítiques de piscina. 
En el seu moment es va creure que era una duplicitat la factura per un import 
molt semblant, per unes mesures crec que del mateix mes de la piscina. Ells 
han demostrat que eren dues analítiques diferents i sembla ser que les han 
reclamat ara.  
 
D. 168/2012, factura de PROSEGUR d’alarma de l’Ajuntament nou i del Casal 
dels jubilats. Molt fàcil, PROSEGUR tenia una obligació de facturar 
mensualment el servei, així estava establert, el que va fer a l’any 2010 és 
passar la factura del servei de tot l’any per avançat, llavors no varem estar 
d’acord ni jo, ni el Sr. Secretari, per que sempre s’havia pagat mensualment. 
No es va pagar, no recordo, bé si varen reclamar alguna vegada els varem dir 
que nosaltres volíem pagar mensualment, i ara suposo que quan s’ha 
renegociat el tema dels contractes amb Prosegur doncs estava aquesta factura 
pendent, i és ara quan s’ha pagat. 
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D. 169/2012, factura d’un tècnic pel projecte d’enllumenat de Pallaresos Park 
de 1874,56€ de l’any 2009, obra inclosa i pagada al 100% pel primer FEIL del 
Sr. Zapatero. Aquest projecte estava subvencionat per Diputació, que va tenir 
un munt de problemes per poder fer front a totes les peticions que feien els 
Ajuntaments, per que volien fer els projectes a temps per a poder arribar a la 
subvenció, per a poder presentar-les. Se que hi va haver una sèrie de 
problemes a la Diputació amb aquest tema, però Diputació la subvencionava, el 
Secretari va quedar verbalment amb el tècnic que se li abonaria la factura quan 
rebéssim la subvenció, i sembla ser que ha arribat ara. 
 
D. 171/2012, la factura de la SGAE de l’any 2010, aquesta l’explicarà la meva 
companya regidora d’Iniciativa, quan jo finalitzi la meva intervenció. 
 
D. 174/2012, factura del projecte d’activitat elèctric del Casal d’Hostalets de 
2008: 9.623,28€. Tinc entès que hi havia un informe desfavorable del nostre 
tècnic municipal, i segur que algun problema més. Ara l’han reclamat 
verbalment, sembla ser, i vostè l’ha pagat. Sembla ser que ja està tot correcte i 
m’agradaria comprovar el projecte per que jo encara no l’he vist. 
 
Sr. Domínguez- Si em permet, si que és cert que en una primera instància hi 
havia un informe desfavorable, no dels tècnics de la casa si no dels tècnics el 
CCT del Departament de Medi Ambient, però va arribar una resolució que era 
idoni i suficient, entrada per registre núm. 929 del 04/03/2009 a les 8:16:55 
hores. Del 04/03/2009 vostè tenia coneixement de que aquest projecte complia, 
i aquesta factura que era un dret reconegut s’havia de pagar, de fet la factura 
autoritzada pel regidor d’Hisenda i per vostè mateixa, i quan un autoritza el 
pagament d’una factura no pot estar dos anys en no pagar-la. 
 
Sra. Ramos- Però no estava amagada, estava a Secretaria, les factures. 
 
Sr. Domínguez- Jo no he dit amagades. 
 
Sra. Ramos- Jo vull que entengui que si estava autoritzada pel tresorer, si 
estava autoritzada per mi, per alguna cosa el Secretari-Interventor no va fer 
front a aquesta factura. Puc continuar? Gràcies. 
 
Jo a tot això crec que queda molt clar, la d’INVALL no se quina és, la de 
SALVAT, un constructor per que no es poden dir noms disculpin, no se quina 
és per que no l’he vist, no se si era el tema de la pèrgola del Centre Jujol o una 
cosa així, no ho se. I bé, jo crec que queda molt clar que no hi ha res fosc,  
il·legal, res de res. És tant fàcil com donar les explicacions, estan als decrets 
mateix quasi totes, que vostè ja coneixia totes aquestes explicacions entenc 
que vostè ja les coneixia. 
 



Sr. Domínguez- Hem permet, per que crec que això va bé per vostè que pugui 
explicar-ho, per que si ho dic jo igual dirà que manipulo i tot això. Ja aprofitant 
que està explicant el per què no es pagaven segons quines factures, torno a 
dir, la del tècnic del Casal d’Hostalets estava amb l’informe favorable des de 
març de 2009, va tenir temps suficient per pagar-la, després ha estat parlant 
d’una sèrie de factures que pugen relativament poc. A mi el que m’interessa, i 
als veïns el que els interessa és saber per que no van pagar els 169.000€ de la 
brossa, per exemple, per exemple. I ja posats, per que no està en aquesta 
relació, hi ha una factura del 2008 que era per polir el terra de l’ajuntament que 
tampoc està pagada, si m’ho pot explicar...No, per que està aquí a l’ajuntament 
encara per pagar. 
 
Sr. Domínguez- No està la factura? 
 
Sra. Ramos- Si, si, la factura hi és. 
 
Sr. Domínguez- De totes maneres el procediment...no, és que és important per 
vostè que és la que havia estat d’alcaldessa i tenia una de les màximes 
responsabilitats compartida amb la del secretari, que pogués explicar, no però 
les notes de reparació també serveixen per alguna cosa, que pogués explicar si 
el procediment habitual quan una persona no està conforme con la factura és 
no pagar-la i no fer res. 
 
Sra. Ramos- Vostè no sap si s’ha fet res o no s’ha fet res. 
 
Sr. Domínguez- Si s’hagués fet alguna cosa, hauria una constància dins de 
l’ajuntament, i no hi havia res. Una factura, a més una factura autoritzada, està 
signada per vostè i per l’anterior regidor d’hisenda, que són les dues persones 
que autoritzen les factures, per que després amb el regidor d’hisenda, el 
Secretari i l’alcalde són els que signen la transferència per fer el pagament de 
la factura.  Vull dir, el procediment habitual quan, en l’administració, reben una 
factura i no estan conformes en la forma de pagament o el que sigui ¿és no 
pagarla durante un año? 
 
Sra. Ramos- És mirar de fer, tramitar o buscar la manera de que les coses es 
facin bé, si el CCT no fa el càrrec al banc d’una cosa que se li deu i no reclama, 
és problema del CCT, no és problema nostre! És així! Sí, és així! 
 
Sr. Domínguez- No! El fet de que el CCT no faci el càrrec al banc és 
responsabilitat de vostè, per que vostè ha contractat un servei que ha de pagar, 
i si hagués fet les coses com Déu mana, totes aquestes qüestions que són 
previngudes, s’hagués fet la reserva pressupostària per a bloquejar aquests 
diners, i saber que arribi d’aquí un mes, arribi d’aquí cinc o arribi d’aquí cinc 
anys, vostè ja te aquesta previsió de fons, cosa que no feia. 
 
Insisteixo, no em parli de les minúcies, no em parli de les factures de 200€, de 
800€, parli’m de les factures importants, que fa que el total del que vostè en el 
seu mandat ens ha deixat d’herència pugi més 200.000€! Perque això crec que 
ens importa, ens importa per que estem arrossegant, per que aquestes factures 
estan totes pagades, les hem pagat nosaltres.  
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Això ens ha mermat la capacitat líquida per poder fer altres coses que havíem 
de fer, o que teníem previstes i ens està alentint , i encara així continuem fent 
coses, però crec que és important què ens expliqui coses que no sabem. No 
sabem per exemple, el per què no es va pagar la brossa del segon semestre, i 
per que el CCT estava en disposició de denunciar a l’Ajuntament per 
incompliment, i per què la SGAE, això si de cas ja m’ho explicarà la regidora en 
qüestió, amb les tarifes, tal com estaven, per que la informació tal com ens 
havia arribat era la que l’ajuntament li havia fet arribar del que costava les 
festes, i en base als paràmetres que tenen emeten la factura, per què no 
estaven conformes?, això també ens interessa, i sobretot insisteixo, la factura 
del polir, la factura de l’ajuntament, per que aquesta factura la tenim aquí! Hem 
de saber que fem amb ella! Per què no es va pagar aquesta factura? 
 
Sra. Ramos- Començo per aquesta que és la més petita, aquesta factura com 
ja li he explicat al senyor Secretari que va venir a parlar amb mi, i com li va 
explicar  una secretària també, que era coneixedora del tema, el senyor 
Secretari era coneixedor del tema també. Aquesta factura la va emetre 
Gulinves per error, i la va enviar aquí per error. El senyor Secretari com no 
amagava res, aquesta factura la va deixar aquí sense pagar per que no s’havia 
de pagar, per que aquesta feina la van oferir l’empresa Gulinves, es va oferir a 
fer el poliment de l’ajuntament per la seva inauguració, com una mica 
compensació per les entrades d’aigua que havia hagut i les reparacions que 
havia hagut de fer quan varem estrenar el nou edifici. Va ser un error i va 
arribar, no és així! I això ha estat parlant amb l’anterior Secretari! Pel que sigui 
aquesta gent van emetre aquesta factura, jo els vaig dir que havíem quedat 
verbalment que aquesta feina no es cobrava. 
 
Sr. Domínguez- La feina la van fer? 
 
Sra. Ramos- Sí, clar! La factura està conformada 
 
Sr. Domínguez- Perdoni, per que jo m’entengui, l’empresa fa la prestació del 
servei a canvi com a contraprestació de no reparar els desperfectes que tenia 
l’ajuntament. 
 
Sra. Ramos- No he dit això, nosaltres estàvem descontents per que hi havia 
molts desperfectes, havia entrat aigua, s’havien malmès moltes coses, varen 
fer la reparació, i havent-li dit que el terra estava molt malmès, em va dir doncs 
que polimentaven el terra, i va polir el terra per la inauguració, i ja està! 
 
Sr. Domínguez- I un abonament de la factura per que quedés constància de 
que aquest servei no s’havia de fer, per que nosaltres ara tenim una factura i no 
tenim un abonament, tenim una factura acceptada amb un pressupost tancat, i 
que si la cosa tira per aquí nosaltres tenim de pagar! 



 
Sra. Ramos- Està reclamada aquesta factura? 
 
Sr. Domínguez- Sra. Ramos no és una qüestió de si està reclamada o no, és 
una qüestió de fer les coses ben fetes. Qualsevol persona pot portar una 
factura al registre de l’ajuntament i entrar-la, això vol dir que tenim l’obligació de 
pagar-ho? Que entre d’altres coses pot ser que no, potser que el servei no 
s’hagi prestat, no? Bé, però des de l’administració tenim l’obligació de que 
aquesta factura vagi enrere, i aquesta factura no ha anat enrere, s’ha guardat! 
És veritat o no? Per que al final demà en ve una persona em presenta 50.000€ 
en factures, i com les hem registrat es comptabilitzen, i com es comptabilitzen 
diem: !No valen! !No hay que pagarlas! Com no hem de pagar-les el problema 
ve pel Secretari, per que si algú li reclama com podem justificar que aquest 
serveis no s’ha fet, o no s’ha de pagar. 
 
Sra. Ramos- Està comptabilitzada aquesta factura? Està comptabilitzada 
aquesta factura? 
 
Sr. Secretari- No 
 
Sra. Ramos- D’acord, gràcies. 
 
Sr. Secretari- L’única cosa si és que necessitaríem un document justificatiu 
conforme ha estat un error de factura, per tenir constància, per que ara avui en 
dia és un problema amb Decret Llei 4/2012, que ens exigeix la presentació de 
totes les factures pendents de pagament a 31 de desembre de 2011. Que fem 
si no tenim un justificant davant de l’Administració de l’Estat amb l’anulació 
d’aquesta factura? És que no podem justificar-ho de cap forma si no tenim un 
document, simplement. 
 
Sra. Ramos- És que no està comptabilitzada!  
 
Sr. Secretari- Si fan una auditoria de documentació, per que jo se que s’està 
fent també als ajuntaments, i agafen per exemple aquesta factura i no tenim 
cap document que faci l’abonament i tancar aquesta qüestió, quedaria com una 
factura pendent, i damunt ens exigirien que estès comptabilitzada, és que és 
per tancar el tema. 
 
Sr. Cañete- Secretari si us plau, jo si em permeteu, eh? Si em permet el Sr. 
Alcalde, però vull dir, buscar la documentació necessària per tramitar 
adequadament una factura endarrerida jo crec que ja es pot fer fora del plenari, 
I és un tràmit que cal fer, investigar-ho i saber si s’ha de pagar o no, etc... 
 
La clau és que nosaltres també voldríem fer un poliesportiu, i també volíem fer 
moltes coses, i fins que no regularitzem la situació econòmica de l’ajuntament 
doncs ens serà molt més difícil fer-ho. El que avui es presentava simplement 
era aquestes despeses no previstes, per que corresponen a altres exercicis, 
ralentitzen la capacitat inversora d’aquest ajuntament per construir 
instal·lacions que reverteixin en tots els veïns, simplement. 
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Sra. Ramos- Molt bon criteri, jo solament volia defensar-me. 
 
Sr. Cañete- Però no cal, no és una acusació, o sigui, volíem manifestar el fet 
dels 212.000€, no tant por que si por que no, per que ja ho preguntarem. 
 
Sra. Ramos- Jo agraeixo la seva actitud, però no semblava aquesta l’actitud del 
passat Ple. 
 
Sra. Asensio- Crec que era més fàcil abans d’arribar al Ple, agafar-la a ella, 
seure els dos, i dir: Que passa amb aquestes factures Ana? Les coses es 
col·laboren així. 
 
Sra. Ramos- El senyor Secretari va venir a preguntar per la factura de 
Gulinves, em va preguntar i jo li vaig donar l’explicació. 
 
Sra. Ramos-. 
 
Prec: Des de CIU Els Pallaresos, volem encoratjar als membres del govern del 
nostre ajuntament a que modifiquin la visió generalitzada que hi ha dins i fora 
del nostre municipi de que l’Ajuntament està més a prop de semblar-se a una 
Entitat o Associació, en la que es dedica molt més temps a confeccionar actes, 
festes o trobades, que a la de una Administració Local que centra els seus 
esforços, temps, dedicació i diners en l’arranjament dels carrers dels nostre 
municipi o el mobiliari urbà. 
 
Atès a les queixes d’alguns veïns en el que ens diuen, que tot i que tenen els 
carrers en males condicions, tot i que ja han comunicat als responsables el 
deteriorament del paviment dels seus carrers, l’Ajuntament dedica els seus 
esforços a fer altres coses, abans d’arreglar els carrers Cometa, Major, Raval o 
Prolongació Raval entre d’altres, o a pintar els bancs públics del nostre poble 
que es troben en condicions molt precàries o moltes de les voreres en males 
condicions i que necessiten urgentment la seva reparació. 
 
CIU Els Pallaresos no es nega en cap moment a fer les exposicions, les 
xerrades i les festes que calgui, i totes les que es pugui,  però que a l’hora es 
conjugui la festa amb els arranjaments de les zones malmeses del nostre 
poble. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Jo voldria només dir una cosa, jo crec que pel que a mi em 
pertany, a les meves àrees no m’ha de dir si no tinc que fer activitats o no tinc 
de fer festes. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Encara que és la meva obligació, donat que les regidories 
que porto m’hi obliguen, i el que he de fer és intentar-les fer amb els menys 
diners possibles, aquest és el meu esforç, és la meva voluntat, i crec que 



Pallaresos i la gent de Pallaresos mereix poder sortir al carrer a gaudir de totes 
les activitats que siguin possibles, però no em digui que per arreglar una cosa 
no fem l’altra, vull dir, no m’estigui a mi ara quartant la meva llibertat d’actuació. 
 
Sra. Ramos- No he dit això! He dit que facin les dues coses! Només això! Ho 
he dit molt clar, m’he parat i he dit la paraula, que molt bé les festes, les 
activitats molt bé, però feu també les altres coses i ja està, no m’estava ficant 
amb vostè especialment. És la visió general de que es fan moltes coses, però 
no s’està fent feina de carrer, solament això he dit. 
 
Sr. Domínguez- No és cert, no és cert, si que és cert que hi ha carrers que 
tenen mancances de paviment, etc, etc...Qüestions que poc a poc les anem 
treballant per que entre d’altres coses, a diferència del que ens hagués agradat 
no tenim durant aquest temps el personal del SOC que ens hagués donat 
aquesta facilitat per poder tirar endavant segons quines qüestions. Com així si 
que és cert dir, i aprofito i ja ho vaig fer amb el butlletí fent el reconeixement 
d’una part de la brigada, i aniré fent-la amb tothom per que la veritat és que 
hem de dir que estem molt contents amb la seva predisposició i amb la seva 
feina, que en la qüestió de les dues persones de paleteria diàriament estant 
fent moltíssimes petites reparacions, potser algunes no les han vist, altres com 
és per exemple és el carrer Mas del Frare? 
 
Sr. Domènech- No, Camí dels Plans 
 
Sr. Domínguez- Camí dels Plans! Que no se si sabien que fa uns quants anys 
estaven malmesos i això ja s’ha reparat, vull dir, no és cert de que no es fan 
petites reparacions, i que una cosa no va lligada amb l’altra, es poden fer totes 
les qüestions. Per que enriquir el poble amb una activitat festiva o cultural és 
molt bo, i a més sent activitats pràcticament a cost zero. 
 
Si no al final les partides de cultura i festes estan més o menys igual o una 
mica menys del que estaven, i torno a dir, i crec que aquest discurs és una 
mica el que ja hem mantingut. Una cosa és el que diu la partida i una altra 
l’execució, la despesa final. A final d’any haurem de fer el balanç de que 
aquesta despesa final s’ajusta a la partida o no, estic convençut que s’ajustarà! 
Per que estem fent festes de “low cost”. Però no és cert que no es vagin fent 
coses, s’estan fent coses però dues persones per un municipi tant gran costa 
que es vagin veient, anem actuacions a tot arreu. Hi ha partes de totes les 
seccions de la brigada en el qual es pot corroborar tot el que estic dient, que 
s’estan fent reparacions ens molts carrers, que s’està mirant de millorar, que 
voreres, que pintar, etc, etc... 
 
També hem de ser conscients que amb les obres de canalització del gas estem 
una mica el poble potes en l’aire. El gas s’ha compromès amb l’ajuntament a 
una vegada finalitzades les obres les senyalitzacions oportunes d’aparcaments 
i de tot això, però hem de també ser una mica curosos amb aquest tema.  
 
No és normal que estigui tot el poble, per que molts veïns volen gaudir del gas, 
i llavors implica que vagin obrint rases per fer tot això. També una mica de 
paciència els demano als veïns per que al final és una millora pel municipi, i per 
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ells personalment, tant a nivell de comoditat com econòmic, per que si no, no 
ho farien, entre d’altres coses. 
 
Però no és cert que no es facin tasques de la brigada. És cert que arriben 
queixes? Sí, per que el municipi és molt gran. El municipi tenia molts llocs 
malmesos des de fa molt de temps, i que s’està fent petits parches. Al final, a 
curt termini es podran veure aquestes actuacions? Home, si no les volem veure 
no les veurem mai! A mig termini entenc que es veuran, i a llarg termini crec 
que es veuran molt més, per que el dia a dia fa que aquestes qüestions es 
vagin fent poc a poc, per que som els que som, però s’aniran fent. 
 
Sra. Ramos- Però crec que es podria fer una miqueta més. 
 
Sr. Vidal Álvarez- També seria molt important la col·laboració dels veïns no 
malmetent part del mobiliari o part dons de l’arbrada. Si es fixa, al carrer que 
baixa el camp de futbol s’han escapçat dos arbres totalment, o sigui, no han 
deixat cap branca. Aquestes actuacions són les que hem de lluitar doncs no sol 
l’ajuntament si no els veïns, i la col·laboració dels veïns és molt important, per 
que aquestes actes i aquesta gent que fan aquests actes vandàlics deixin de 
fer-ho. 
 
Sra. Ramos- Amb sancions 
 
Sr. Vidal Álvarez- Si es troba, s’ha de saber qui és clar, s’ha de saber qui és. 
Vull dir, això és important. Només com a petit detall, coses només, coses 
d’aquestes petites feines que és el que ha dit l’alcalde, que qui les vol veure les 
veu i el que no les vol veure no les veu, i ara potser no ho hauria de dir jo, però 
és igual, ho dic jo, l’abocador l’ha vist de com estava a com està. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Ara això és una feinada, eh? Però creiem que era molt 
important. A l’entrada del fons de Jardins Imperi hi havia dos pilons d’entrada 
que feia tres anys que estaven allà terra, ara ja no hi són. La tanca de la pista 
poliesportiva de l’11 de setembre s’ha ficat el trocet de tanca que faltava. Són 
petites coses, qui les vol veure les veu i el que no les vol veure no les veu, però 
crec que és una feina que és difícil, no hi ha recursos i no hi ha personal, 
llavors ens hem d’acostumar a que les coses no són tan ràpides i que hauran 
de ser molt més lentes, però hem de tenir aquesta confiança de que es vagin 
fent, hem de valorar lo poc que puguem anar tenint, per que hem d’oblidar-nos 
de “Viva la Pepa!”, no! S’ acabat això!  
 
Nosaltres hem de ser conscients de que el pocs recursos s’han d’administrar i 
s’han de valorar tots els fets i tots el gestos, és molt important, i crec que s’està 
intentant ficar solucions, tant per part del responsable de la brigada com per 
part del regidor d’urbanisme. 
 



Sra. Ramos- A veure, l’expressió “Viva la Pepa”! No se que vol dir lo de “Viva la 
Pepa!”. Potser seria qüestió de valorar si realment dues persones en paleteria 
són suficients per l’extensió de poble que tenim, seria una qüestió de fer a la 
gent una mica més multifuncional, a lo millor si estava l’empresa fent la poda i 
la neteja i tot el que estava fent, doncs potser podia haver gent que estès fent 
unes altres coses, jo no dic que no s’estiguin fent coses, però crec que es 
podria fer una mica més, solament he dit això. 
 
Sr. Domínguez- Sra. Ramos és que els seus companys volen intervenir i això ja 
no és un debat, són precs i preguntes.  
 
Al final si es podria fer una mica més o una mica menys és el seu criteri, 
nosaltres també tenim el nostre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un altre prec. 
 
Prec:  
 
Vist l’estat de deteriorament en que es troba la “senyera” col·locada al màstil 
exterior del nostre Ajuntament i atès que, un signe de la nostra identitat es trobi 
en aquest estat tan lamentable vers les altres banderes, proposem en aquest 
Ple que quan la situació econòmica ho permeti, sigui substituïda lo més aviat 
possible, conjuntament amb la de la Comunitat Econòmica Europea que també 
es troba molt malament, tal i com es va fer fa uns mesos amb la bandera 
d’Espanya i la del nostre municipi dels Pallaresos. 
 
Sr. Domínguez- Ho tenim present, i no cal la puntilla, per que per unes 
banderes encara arribem. 
 
Sra. Ramos- Jo ho dic per que porta dies així. 
 
Sr. Domínguez- No, que em refereixo que jo d’ironia també en se, jo crec que 
ens la podem estalviar. És veritat que hi ha dues banderes que estan amb més 
estat de deteriorament, per que anteriorment les que estaven més deteriorades 
les varem canviar, i ara en breu intentarem canviar aquestes dues, però no és 
una qüestió de fer la ironia de si “quan la situació econòmica ho permeti”. 
 
Sra. Ramos- Jo no he usat to irònic de cap manera. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Si per mi fos li asseguro que si quedessin cent pessetes al 
calaix de l’ajuntament no me’ls gastaria en les banderes, i ha altres necessitats 
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i altres prioritats que si fossin les últimes que quedessin, li asseguro que no 
serien tot banderes, això li asseguro jo, per molt que m’estimi la meva terra i el 
meu país. 
 
Sra. Ramos- Una pregunta. 
 
Pregunta:  
 
Atès l’escrit d’entrada de una Pirotècnia en la que demana la ubicació d’una 
caseta per a la venda de petards, i atès que encara no hi ha resposta per part 
de l’Ajuntament, se’ns podria explicar com es troba la situació en aquest 
moments? 
 
Sembla ser que des de l’octubre que va tenir entrada aquesta sol·licitud i 
desprès de moltes trucades, males informacions, reunions i escrits, encara 
s’està esperant resposta de si concedeix o no ubicar la caseta per a la venda 
d’aquests petards. 
 
Sr. Domínguez- Com tota la vida depèn de l’informe del tècnic municipal. 
L’informe va ser desfavorable atès a la seva primera ubicació, els motius els 
posa el tècnic al seu informe, no són polítics són tècnics, i crec que va ser avui 
o ahir, dimecres o dijous que ja ha fet l’informe favorable en funció de l’última 
petició que ha fet, i se li farà trasllat tant aviat sigui necessari, tant aviat el 
funcionari ho pugui fer, favorable l’última petició que ha fet. 
 
 
Sra. Ramos- La contestació era desfavorable. 
 
Sr. Domínguez- El primer va ser desfavorable atès al lloc on ho feia, per que la 
normativa en el tema pirotècnies estableix una sèrie de condicions, que el 
mateix arquitecte municipal, el tècnic municipal, li va traslladar a aquesta 
persona. Aquesta persona va proposar un altre lloc alternatiu, que el tècnic ha 
valorat i un cop valorat, i a més el seu informe que ho ha fet aquesta setmana, 
entre demà i la setmana que ve se li farà trasllat de l’informe positiu. 
 
Sra. Ramos- Un altre prec. 
 
Prec:  Li recordem i li volem transmetre el malestar d’una sèrie de veïns del 
carrer d’en Mas d’en Frare, que estan una mica farts d’uns contenidors que hi 
ha al carrer on viuen i que no pertanyen al nostre municipi. 
 
Nosaltres, el Grup municipal de CiU Els Pallaresos vam preguntar en el Ple de 
01 de setembre de 2011 com estava la situació i se’ns va dir que no coneixien 
la informació i que quan tinguessin dades se’ns enviarien. 
 



El 28 d’octubre varem rebre una notificació en la que se’n s comunicava que no 
es veia molt de problema per que els contenidors tot just ocupaven el lloc d’un 
cotxe, però que es reprendrien  converses amb l’Ajuntament de Tarragona per 
trobar una solució conjunta al problema. 
 
Sembla ser que encara no s’ha trobat la solució conjunta, i fins i tot desprès de 
tant de temps, potser no s’ha volgut trobar. El cas és que avui per avui desprès 
de mig any, no s’ha fet cap actuació i els veïns dels Pallaresos tenen ocupat un 
carril de circulació del carrer on viuen, del seu poble dels Pallaresos, amb uns 
contenidors que pertanyent a l’Ajuntament de Tarragona, i que molesten 
excessivament a l’hora de passar amb els seus vehicles i sobretot la manca de 
visibilitat que hi ha al trànsit. 
 
Sr. Domènech- Aquest contenidors de Mas del Frare, sabem que fa molts anys, 
molts, que existeixen allí, més ben dit, abans existien aquests  i els altres els 
soterrats, que només hi ha uns que és al final, aquests no existien. 
 
Aquest tema de contenidors que són propietat de l’Ajuntament de Tarragona, 
sabem positivament que, s’ha parlat moltes vegades, de fer diguéssim una 
recollida comú diguéssim dels contenidors, tant els de Pallaresos com d’això, i 
mai hem pogut arribar a una acord, i el tema està aquest. Primerament que els 
contenidors que hi ha allí col·locats, que no se si són tres separats, les voreres 
són molt estretes, que la gent no pot passar per aquelles voreres, si tinguessin 
unes voreres adequades faríem una dent i es col·locarien diguéssim el més 
arramblat possible a les façanes, com això no es pot fer, doncs hem de tenir 
aquest contenidors allí. Com la majoria de gent afectada per la pavimentació, 
diguéssim que no està pavimentat, que és un tema que s’ha de posar d’acord 
l’ajuntament amb el veïns, per poder posar els serveis com corresponen, 
soterrats i no aeris com hi ha, allò sembla un altre mon, i així estem. 
 
Sra. Ramos- Jo el que deia és per que no es van ubicar al mateix lloc on 
estaven abans, que saps perfectament que estaven al descampat que hi 
havia... 
 
Sr. Domínguez- Però perdoni, aquesta pregunta se l’hauria de fer vostè! Per 
que el van ubicar estant vostè! 
 
Sra. Ramos- D’acord, jo me’ls vaig trobar i em vaig queixar. 
 
Sr. Domínguez- És que em fa una pregunta quan era vostè la que estava 
governant! I diu: !Como es posible que los pusieran allá! !Ostras però si estaba 
yo! 
 
Sra. Ramos- Si, si, ho va posar l’ajuntament de Tarragona, i em vaig queixar... 
 
Sr. Domínguez- De totes maneres totes aquestes queixes... 
 
Sra. Ramos- Em vaig queixar!  
 
Sr. Domínguez- I bé, li van fer cas?  
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Sra. Ramos- Estava la tramitació, quan va entrar vostè a governar! 
 
Sr. Domínguez- Curiosament, ara sis mesos és molt de temps, estem en 
tràmits amb l’Ajuntament de Tarragona per buscar solucions alternatives, però 
vostè el que no ha pogut fer un quatre anys no ens ho demani en sis mesos! 
 
Sra. Ramos- No digui en quatre anys! Aquests contenidors se’ls varem trobar al 
final de la legislatura, de la nit al dia estaven allí col·locats. 
 
Sr. Domínguez- Com és possible que els posessin allà? Home, però si estava 
vostè! 
 
Sra. Ramos- No em faci quedar per tonta, que no és així!  
 
Sr. Domínguez- No estava vostè quan els van posar! 
 
Sra. Ramos- Si, i li estic dient el que hi ha, que va ser al final de la legislatura 
ens els varem trobar de la nit al dia els contenidors allí posats, i ens varem 
queixar al dia següent. 
 
Sr. Domínguez- Em passa el mateix que a la Sra. Asensio, crec que moltes 
d’aquestes preguntes es podrien parlar fora de ple, i que venim aquí a allargar 
els plens fins a les dotze de la nit. Hi ha qüestions que són de Ple, hi ha que 
són del dia a dia. Aquesta és una pregunta que podria ser del dia a dia, 
l’anterior era una pregunta del dia a dia, em passa una mica la mateixa 
sensació. Si volem allargar els Plens per avorrir a la gent, els avorrim, però 
primer, les preguntes han de ser clares i concises, les podem adornar les 
d’això, jo no vull quedar de res, cadascú  que quedi com sàpiga o com vulgui, 
però em fa una pregunta i em diu: ¿Como es posible?, o sigui, em limito a 
contestar: ¿Como es posible que los contenedores se pusieran allí? Oiga 
estava usted, si desprès quan es va queixar va fer el canvi de govern i 
nosaltres estem intentant buscar fórmules amb l’Ajuntament de Tarragona per 
intentar buscar una altra solució que no sigui aquesta. Que ho aconseguirem? 
No ho se, és un altre ajuntament, no ho se, és un altre ajuntament. 
Lo difícil és quan algo ja està, és canviar-ho, el que és més fàcil és que abans 
que es posi buscar alternatives, però podrem aconseguir-ho? El temps ho dirà! 
 
Sra. Ramos- Encara queda, és que sembla que li molesti contestar les 
preguntes, vostè no em pot dir que puc preguntar que no puc preguntar en un 
Ple. 
 
Sr. Domínguez- Jo ho he dit el que pot preguntar, jo he dit que no pot haver 
una doble moral. La Sra. Asensio em diu que moltes d’aquestes coses les 
podem tractar fora, i jo dic, i aquestes no? 



 
Sra. Ramos- Però això ja va sortir en l’anterior Ple. 
 
Sr. Domínguez- Torno a dir, hi ha alguna pregunta,salvo d’alguna que necessiti 
una informació tècnica que digui: “En el próximo pleno”, a que no? La majoria 
les contestem totes aquí, no és una qüestió de que vulgui contestar o no, a mi 
m’és igual fins a les 12 i el que se queda fuera ya vendrá al próximo pleno, pero 
es aburrir a gent amb preguntes que dius: ¿Por que no salen los cisnes? Por 
que estaban rotos! ¿Pero esto es una pregunta de Pleno? No! Això m’ho pot 
preguntar el dia que ens veiem aquí.  
Volem allargar els Plens en excés? No, jo crec no, si vostès creuen que si 
tenen el seu dret, jo no els nego el dret a fer les preguntes que vulguin, però 
recullo el seu guant, hi ha qüestions que es poden tractar fora de Ple, per que 
no són tema de gran interès general, per que tens al regidor d’Iniciativa i al 
regidor d’IP dient “a ver cuando me toca”. 
 
Pregunta:  
 
El Grup Municipal de CIU Els Pallaresos, arrel de la denúncia presentada pel 
Sr. Alcalde relativa a la protecció de dades, hem pogut assabentar-nos, de que 
l’Ajuntament té que complir amb un protocol de protecció de dades. 
Ens agradaria saber si aquest protocol, contemplat en l’article 88 de l’Agència 
de Protecció de Dades s’està complint en el nostre Ajuntament, volem saber si 
tot document, paper, expedient, ordinador, tablet o altres que surti de 
l’Ajuntament està complint aquest Protocol? 
 
Sr. Domínguez- Aquest protocol que no és d’aquest any, que és de fa molts 
anys i que l’anterior mandat no havia complert mai s’està tramitant. 
 
Sr. Domínguez- No l’han complert mai, eh? Al menys en l’anterior mandat, no 
se si als passat, i l’altre dia va venir un tècnic que estem treballant el tema per 
posar dia que li podrà informar una mica més el senyor Secretari. 
 
Sra. Ramos- Això és la seva opinió. 
 
Sr. Secretari-  Es tracta de l’empresa Conversia que prestava els serveis al seu 
dia al CCT, jo he estat mirant el tema per que clar no podem estar sense una 
protecció de dades, demanant des de l’Ajuntament als demés una protecció de 
dades y l’Ajuntament no complir amb les seves obligacions. 
 
M’he posat en antecedents i he parlat amb el Secretari del CCT també, varem 
acordar que l’empresa aquesta el servei del CCT no va funcionar, es va deixar 
de prestar el servei i el tema estava aturat. 
 
Jo m’he posat en contacte amb ells, ells han vingut a ofertar els seus serveis 
però m’ha dit que em passaran un pressupost, jo he demanat el pressupost a 
Conversia i he parlat amb l’empresa que s’encarrega del manteniment 
informàtic aquí l’Ajuntament per a que ells també presentin un altre pressupost, 
i en funció de quin preu sigui més interessant econòmicament per l’Ajuntament, 
doncs ja es triarà un o altre per posar al dia tota aquesta informació, per que es 
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poden perdre dades importants i no tenim la seguretat d’una protecció com Déu 
mana. 
 
Sra. Ramos- Un altre prec. 
 
Prec:   
 
Al començament de la legislatura una de les primeres coses que vostè, Sr. 
Domínguez va fer, va ser canviar a tot el personal administratiu de lloc, i els hi 
va canviar les tasques gaire bé a tots, vostè deia que ho feia per fer més àgil el 
funcionament de l’Ajuntament, tot i que nosaltres ja li vam dir que consideràvem 
que si tots els treballadors feien be la seva feina…. El fet de que vostè els hi 
canvies significaria un retard. 
 
Després d’un any de legislatura tots ens hem donat compte de que això no 
funciona, el que va pensar aquests canvis es va equivocar. 
 
Tenim treballadors molt competents, però que no donen abast amb la feina que 
tenen i això repercuteix amb que el registre porta un retard de 4 ó 5 dies, que 
mai havia passat en aquest ajuntament, i no ens podem permetre que si el que 
volem es una Ajuntament àgil, això no pot ser. 
 
Creiem que no es culpa del personal, donat que fan tot el que poden, també es 
va fer fora una administrativa per motius econòmics i per motius laborals, 
econòmics ja vam veure el ple passat que no ho eren donat el tancament  
presentats per vostès, i ara veiem que laborals tampoc ho eren donat que hi ha 
força feina. 
 
Per tant, creiem que el problema ve donat per el mal plantejament fet, i a la 
mala redistribució de feines feta per el responsable de personal, degut 
segurament a la falta d’experiència, però com que quasi tot te solució ens 
agradaria una rectificació, tornar a replantejar les feines que fa cadascú i si és 
necessari, que nosaltres creiem que si, doncs posar-hi remei, però no podem 
deixar que la feina s’endarrereixi més. 
 
Sr. Domínguez- No estic conforme, una vegada més falta a la veritat! I fixis, per 
exemple, la setmana que ve tenim tancat el primer trimestre, vostè això no ho 
podia haver dir, per exemple. És la mateixa persona, eh? 
 
Sra. Ramos- Que te a veure l’anterior al que li estic jo dient? 
 
Sr. Domínguez- Li torno a explicar. Si a lo que ve a referir-se és que per un fet 
puntual, per un fet puntual, el registre d’entrada ha tingut un retard de quatre 
dies, quan no és veritat que no hagués passat mai, no és veritat que no hagués 
passat mai!  



 
Sra. Ramos- M’han assegurat que és veritat. 
 
Sr. Domínguez- No és veritat! És que perdoni a vostè no li han d’assegurar! És 
que a vostè no li han d’assegurar!. “!Me parece super fuerte!” No, és que no li 
han d’assegurar! Vostè era l’alcaldessa, senyora Ramos vostè era l’alcaldessa i 
em diu: “A mi me han asegurado que nunca havia un retardo de cuatro días” 
 
Sra. Ramos- Un respecte li demano, si us plau. 
 
Sr. Domínguez- Quin respecte? En que li he faltat al respecte?  
 
Sra. Ramos- A l’expressió que està fent m’està faltant al respecte. 
 
Sr. Domínguez- A mi me parece super fuerte aquesta afirmació de dir que mai 
havia passat, a mi me parece super fuerte! Eh? I si no li agrada li dic, crec que 
està faltant a la veritat Sra. Ramos, crec que està faltant a la veritat.  
 
Aquest registre d’entrada tal com s’està portant pràcticament va al dia durant 
tots els dies, per un increment de tasques puntuals ha hagut durant una 
setmana com a molt, com a molt. No mentida, jo menteixo, acostuma a fer 
sempre el mateix, carregar la culpa en els funcionaris. 
 
Sr. Domínguez- Si, l’Ajuntament funciona molt millor. 
 
Sra. Ramos- No, no, no, no....No tergiversi les paraules, no, jo no he dit això. Si 
una persona no pot fer la seva feina és per que porta molta feina al damunt, és 
així. 
 
Sr. Domíguez- Hi ha alguna que no tingui molta feina, digui-m’ho que la 
saturaré de feina. 
 
Sra. Ramos- No, estan totes saturades. 
 
Sr. Domínguez- Llavors això és bo no? 
 
Sra. Ramos- Si, si. 
 
Sr. Domínguez- Treballen, tenen molta feina, és bo, i per un moment puntual 
que ens interessa avançar una tasca es retardi el registre d’entrada quatre dies 
em sembla una afirmació que la veritat jo no li vull fer quedar de cap manera, 
però em sembla que no s’ajusta a la realitat. 
 
Sra. Ramos- Es reafirma en que això ha passat més vegades? 
 
Sr. Domínguez- Totalment! 
 
Sra. Ramos- D’acord, molt bé, molt bé. 
 
Sr. Domínguez- Però que m’està amenaçant? 
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Sra. Ramos- No, solament he dit “molt bé”. Això és una amenaça?  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint-i-dos hores i vint minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 


