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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 11/2012 
 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Novembre. 
Data: 8 de Novembre de 2012  
Horari: 20:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruíz 
Néstor Cañete García 
María Jesús Coronado Fuentes 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Claudi Domènech Bonachi 
Joan Pere Vidal Álvarez 
Ana María Ramos Castro 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
 
Secretari: 
 
Vicente Vayá Morte 
 
Essent les 20:00 hores hores el Sr. President declara oberta la sessió. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 4 
d’octubre de 2012. 
2.- Aprovació del Conveni Col·lectiu personal Laboral i pacte de Condicions de 
l’Ajuntament dels Pallaresos. 
3.- Acord del ple d’inici de formulació de la modificació del text refòs de la 
revisió de les normes subsidiàries del planejament del terme municipal de Els 
Pallaresos. 
4.- Informació Econòmica tercer trimestre 2012. 
5.- Acord d’Aprovació Inicial del pressupost així com de la plantilla orgànica i 
relació de llocs de treball de l’any 2013. 
6.- Proposta de declaració d’un crèdit com  no disponible.  
7.- Acord d’aprovació d’annex al contracte de cessió d’ús per implantació 
d’estacions operadores del servei de telefonia mòbil. 
8.- Aprovació de l’Expedient d’Un Contracte Menor d’Obres Complementari. 

9.- Moció presentada pels grups municipals unim-psc-pm, ppc, gp i els verds-

gve-acp per l’organització de la campanya municipal contra la pobresa. 

10.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
11.- Precs i Preguntes. 
 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 
 
 
 
Els Pallaresos,  2 de Novembre de 2012. 
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 4 D’OCTUBRE DE 2012 
 
 
(El Senyor Alcalde obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència 
del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió) 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió 
ordinària, per haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha cap 
esmena al respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
2.- APROVACIÓ DEL CONVENI COL·LECTIU PERSONAL LABORAL DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
 
PROPOSTA D'ACORD 
 
Vist l'expedient relatiu a l'aprovació del conveni col · lectiu del personal laboral i 
pacte de condicions de l'Ajuntament dels Pallaresos 2012-2013, procedeix la 
formulació de la proposta en base als antecedents de fet i fonaments de dret 
que es relacionen a continuació, 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
Primer. – A la present anualitat 2012 es va iniciar la negociació del Conveni 
Col·lectiu del personal laboral i pacte de condicions de l'Ajuntament dels 
Pallaresos 2012-2013, constituint-se la Mesa General de Negociació composta 
per l'assessor de CCOO, el representant de la central sindical present en la 
Mesa, junt amb els seus assessors i els representants de la Corporació 
Municipal. 
 
Segon. - Amb data 8 d’octubre de 2012, es va signar pels representants 
sindicals i municipals l' esmentat conveni col · lectiu amb vigència des de l’1 de 
gener de 2012 al 31 de desembre de 2013, essent prorrogable per períodes 
successius anuals, llevat dels apartats referents al calendari laboral. 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONAMENTS DE DRET 
 
Primer. - La legislació aplicable és: 
- Articles 89 a 91 de l'Estatut dels Treballadors, aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 1/1995, de 24 de març (en endavant ET). 
- Articles 34 a 38, de la Llei 7/2007, de 12 d'abril, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
Públic (en endavant EBEP). 
- Article 22.2. i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim 
local (en endavant LRBRL). 
 
Segon. - De conformitat amb el que disposa l'article 90 del ET... 
 
 "1. Els convenis col · lectius a què es refereix aquesta Llei s'han de fer per 
escrit, sota sanció de nul·litat.  
 
2. Els convenis s'han de presentar davant l'autoritat laboral competent, als 
efectes de registre, dins el termini de quinze dies a partir del moment en què 
les parts negociadores el signin. Un cop registrat, s'ha de trametre a l'òrgan 
públic de mediació, arbitratge i conciliació competent per dipositar.  
 
3. En el termini màxim de deu dies des de la presentació del conveni en el 
registre, es disposarà per part de l'autoritat laboral, la seva publicació 
obligatòria i gratuïta en al" Butlletí Oficial "de la província de Tarragona.  
 
4. El conveni entrarà en vigor en la data en què acordin les parts.  
 
5. Si l'autoritat laboral considera que algun conveni conculca la legalitat vigent, 
o lesiona greument l' interès de tercers, s'ha d'adreçar d'ofici a la jurisdicció 
competent, la qual ha d'adoptar les mesures que siguin procedents per corregir 
les suposades anomalies, amb l'audiència prèvia de les parts. " 
 
Tercer. - La competència per a l'aprovació del Conveni Col · lectiu li correspon 
al Ple de conformitat amb el que disposa l'article 22.2. i) de la LRBRL. 
 
Per tot això, vistos els antecedents, fonaments de dret i altres normes de 
pertinent i general aplicació, es proposa l'adopció del següent, 
 
ACORD 
 
Primer. - Aprovar el Conveni Col · lectiu del personal laboral i pacte de 
condicions de l'Ajuntament dels Pallaresos amb vigència des de l’1 de gener de 
2012 al 31 de desembre de 2013, i serà prorrogable per períodes successius 
anuals, llevat dels apartats referents al calendari laboral, signat pels 
representants sindicals i municipals, que s'adjunta com a annex a aquesta 
proposta. 
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Segon. - Remetre el conveni col · lectiu i la resta dels documents que formen 
l'expedient administratiu a l'autoritat laboral al seu coneixement i efectes 
oportuns i per procedir a la seva publicació obligatòria i gratuïta al Butlletí 
Oficial de la província de Tarragona. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
quatre (4) en contra, els dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio i Sánchez, i 
una (1) abstenció, la del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords.  
 
EXPLICACIO DE VOT 

Sra. Ramos- No podem aprovar aquest conveni col·lectiu que ara ens presenta 

l’actual equip de govern dels Pallaresos perquè el considerem una continuació 

al Real Decreto-Ley 20/2012 de 13 de juliol, i que pensem que és un atac a les 

condicions de treball del personal de l’Administració pública, sense 

contemplacions ni respecte. 

Dit això, no podem aprovar aquest conveni perquè el considerem un pas enrere 

en les condicions de treball dels treballadors de la nostra Administració, 

empitjorant el conveni en lloc de millorar-lo. 

El nostre Grup, entén que el que tenien que haver fet els dirigents del nostre 

Ajuntament, és preocupar-se una mica més pel personal de la nostra 

Administració i suplementar el que empitjora el Real Decreto-Ley 20/2012 del 

Sr. Rajoy i del PP, i així garantir en els nostres treballadors tinguin un benestar 

en les seves condicions laborals, en les seves prestacions,  en les seves 

retribucions o en les seves incapacitats. 

A més que creiem que, potser, no han estat degudament informats tots els 

treballadors. 

Sr. Sánchez- El nostre vot ha estat “no” per que entenem que la negociació 
d’aquest conveni amb els treballadors no ha estat l’adequada, ja que després 
d’haver parlat amb la majoria de treballadors, només han estat informats del 
conveni, i s’han fet moltes modificacions al final, i els treballadors entenem 
nosaltres que s’havia de fer una negociació més col·lectiva. 
 
 
 
 
 



 
Sr. Cañete- Els sistemes de negociació d’aquest conveni com de qualsevol 
altre, estan en mans de les parts negociadores que són les que fixa la Llei 
Orgànica de Llibertat Sindical i a l’Estatut dels Treballadors. El conveni ha estat 
negociat amb el representant sindical dels treballadors, que ha vingut a 
assessorar el que ha cregut convenient, i els treballadors jo crec que si han 
estat informats, això per una banda. 
 
Clar que vosaltres voteu en contra! Per que creieu que aquest conveni no 
respecta els seus drets, quan els que són titulars dels drets, que vosaltres dieu 
que no es respecten, l’han votat a favor, em sembla una mica estrany. Això per 
una banda. 
 
Per l’altre banda, respecte l’aplicació d’aquest conveni Decret 20/2012 de 13 de 
juliol, que és el famós decret aquest que modifica els drets dels treballadors, de 
tots els treballadors públics de totes les administracions públiques, aquest 
decret famós de Rajoy que tanta polseguera està generant. Aquest conveni no 
només no recull allò fixat en el Reial Decret, és que no te per que fer-ho, aquest 
conveni s’ha de valorar en el seu contingut, i no és que agafem allò previst en 
el RD. 20/2012 i el posem en un conveni col·lectiu, per que no te res a veure. 
De fet, si no s’hagués aprovat un nou conveni col·lectiu, el Decret 20/2012, 
amb els termes que allà s’hi estableixen, s’hagués hagut d’aplicar de la mateixa 
manera. 
 
El que si que és real és que des del 2008 fins ara, si no m’equivoco de dates,  
funcionava aquest ajuntament amb un conveni prorrogat, caducat, 2008-2012. I 
el que ara tenim és un conveni aprovat i signat pels representant dels 
treballadors. I tindrà la vigència que s’hi estableix, i si després s’ha de prorrogar 
es prorrogarà. Durant el període de vigència d’aquest conveni potser que 
aquest Decret al que us referíeu perdi la seva vigència, desaparegui, sigui 
substituït per un altre decret, i? 
 
(El senyor Tenorio parla fora de micro) 
 
Sr. Cañete- No, és que no funciona així, el conveni és una norma que regeix 
les relacions laborals entre l’administració i el treballador de l’administració. No 
és l’única norma que regeix les relacions laborals entre l’administració i els 
treballadors de l’administració, evidentment hi ha més normes, Estatut dels 
Treballadors, l’Estatut bàsic de l’empleat públic, en fi, el Decret 20/2012, la Llei 
de pressupostos, etc, etc... 
 
I el que no canvia és el conveni col·lectiu durant el temps de la seva vigència, i 
s’ha de valorar en el seu conjunt, no per les parts que es recullen, m’estranya i 
és el primer cop, el primer cop eh!, i en això us asseguro que tinc experiència, 
que el Ple o una part, un grup polític del ple voti en contra del que els 
treballadors han votat a favor! Quan es tracta d’un conveni col·lectiu!. I si 
l’argument és que aquest conveni recull del Decret 20/2012, és un argument 
erroni, per que no és veritat! Recull el que ha de recollir, que és el fruit de la 
negociació col·lectiva que s’ha portat amb els treballadors i ja està. 
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Sra. Ramos- No, no és així. 
 
Sr. Domínguez- Així que el que entenc que volíeu que es tragués la clàusula de 
deia que no serien efectius els decrets llei?. Demostreu que no heu llegit el 
conveni. 
 
(S’estableix debat entre els Srs. Domínguez i Tenorio) 
 
Sr. Domínguez- Ah!. “Els treballadors no han estat informats”. Han hagut dues 
assemblees, les dues assemblees que han demanat els treballadors. En 
l’última, que va ser previ a la signatura del conveni se’ls va fer arribar, per part 
del representant sindical, a tots els treballadors un esborrany del conveni 
col·lectiu, van haver tres aportacions, les quals es van recollir íntegrament. No 
és veritat que els treballadors no estiguessin informats i al corrent. 
 
Evidentment, com ha dit el regidor, jo no se la vostra experiència en signar 
convenis, em sembla que és nul·la! Em sembla que és nul·la!. El Nèstor n’ha 
signat per l’administració i jo n’he signat pels treballadors, i us puc garantir que 
els representants sindicals tenen la potestat per decidir o no.  
 
En tot cas, el que esteu fent amb el vostre vot és desacreditar lo que els 
treballadors amb el seu representant han signat. 
 
Hem preocupa senyora Ramos com és de costum, la seva falta de memòria, 
quan li preocupa “garantir el benestar laboral dels treballadors de l’ajuntament”. 
Va tenir un percentatge superior al 60% dels treballadors, pràcticament la 
totalitat dels treballadors indefinits-no fixes amb situació irregular durant els 
seus quatre anys. 
 
Sra. Ramos- Ja hi eren! 
 
Sr. Domínguez- Els ha mantingut durant els quatre anys! 
 
Sra. Ramos- No cal que em cridi que l’escolto molt bé. 
 
Sr. Domínguez- No li crido, no li crido. I vostè...si no estem fent un debat! Vostè 
explica jo callo, jo explico i vostè calla, eh! 
 
Nosaltres el primer any ja els hem reconegut aquest dret per garantir el 
benestar laboral d’aquests treballadors, vull dir, s’ha de tenir un dosi 
d’hipocresia molt gran per arribar a fer aquests tipus d’afirmacions!. 
 
Sra. Ramos- Però jo almenys no he fet fora a ningú.  
 
Sr. Domínguez- Senyor German Encinas. 



 
Sra. Ramos- Se li va acabar el contracte. 
 
Sra. Sánchez- Jo, si ha escoltat la meva explicació, jo no he donat la culpa a 
ningú de vosaltres, jo simplement després de parlar amb els treballadors, hi ha 
alguns que en moltes parts, com vostès diu que no he llegit si que he llegit, no 
hi estan d’acord, i d’una altra part de treballadors no estan d’acord 
concretament amb l’article 14.2 i amb el 26.14, simplement per això jo he votat 
en contra. 
 
Evidentment jo se que vosaltres no teniu la culpa, si aquest conveni està signat 
pel representant dels treballadors, evidentment que és un conveni que és 
efectiu, però jo abans de votar en contra he parlat amb els treballadors, i l’únic 
que faig és recollir la seva opinió. 
 
Sr. Domínguez- Aquest conveni es va parlar amb els treballadors de que 
continuaven posant que els drets que tenien garantits “aún a sabiendas” de que 
el Decret llei estava per sobre.  
 
Per exemple, aquest conveni estableix els 9 dies que tenen d’assumptes propis  
que actualment tenen, que per l’any que ve són 3. I en la signatura dels dos 
anys de conveni s’han mantingut els 9 dies, exactament igual. És cert que hi ha 
la “coletilla” que encara que no es posi és d’aplicació directe, que qualsevol 
decret llei, el senyor Secretari ho podrà reafirmar o desmentir les meves 
paraules, està per sobre de qualsevol conveni. Com també em consta que 
l’anterior govern, que tant es preocupava per aquest benestar, van intentar 
signar i al final no van arribar a cap acord!. Vull dir, si una cosa hem de 
reconèixer d’aquest conveni és la voluntat dels treballadors per posar en solfa 
un conveni que des del 2008 estava caducat. 
 
Que és cert que han perdut coses? Però no ve pel conveni en sí. Que es 
mantenen coses? Home! Molts aspectes socials, molts drets, molts permisos 
retribuïts. S’han guanyat altres coses, algun tipus de flexibilitat. El paquet global 
és millor. Que em dius que s’ha congelat o s’ha rebaixat el salari? Això no ve 
pel conveni, això ve per la llei de pressupostos. 
 
Començar a parlar de dir: “En aquest conveni anem a parlar d’increments 
salarials!”. Ja saps que no! Ja t’han avisat de que “no”. Anem a parlar de 
jornada! Ja sap que la jornada be marcada. Vull dir, anem a parlar de 
condicions socials bàsicament, i de posar un conveni en ordre. Per que 
vosaltres sabeu que aquest conveni, barrejava un munt de capítols i estava 
desordenat, ara tenim un conveni tot ben estructurat per diverses fases. 
Sempre és millorable! Però com a mínim tenim un conveni que les dues parts 
ens hem posat d’acord.  
 
Això m’ho va dir el regidor Xavier Marcos, que si los trabajadores votan que “sí” 
yo no votaré que “no”. Li agreixo l’abstenció, m’hagués agradat més un “sí”, 
però li agraeixo l’abstenció, és un exercici de responsabilitat.  
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És evident que en un conveni, quan tens 25 ó 30 treballadors sempre hi haurà 
un o dos que no estaran d’acord. 
 
Sr. Cañete- Només dos articles. Normal, per que el conveni s’ha de valorar en 
el seu conjunt, quan es valora en el seu conjunt si reben el vot favorable de la 
representació sindical i de la part patronal, o de la part de l’administració, doncs 
bé, això és el que avala la qualitat de l’acord pres.  
 
3.- ACORD D’INICI DE FORMULACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL TEXT 
REFÒS DE LA REVISIÓ DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL 
PLANEJAMENT DEL TERME MUNICIPAL DE ELS PALLARESOS. 
 

El municipi de Els Pallaresos compta amb un text refós de revisió de les 
normes subsidiàries del planejament, que va ser aprovat definitivament per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en data 8 de maig de 2002 i 
publicat al DOGC núm. 3830, de data 25 de febrer de 2003. 
 
En data 2 de desembre de 2011 te entrada al registre general de l’ajuntament 
“Informe acerca de la inclusión de las servidumbres aeronáuticas del 
aeropuerto de Reus en el planeamiento urbano de Els Pallaresos (Tarragona)” 
emès per part de la Direcció General d’Aviació Civil depenent del Ministeri de 
Foment.  
 
Aquest informe constata que no s’aprecia risc de que les edificacions existents 
al municipi i les propostes al seu planejament puguen sobrepassar les 
Servituds Aeronàutiques a que està sotmesa la zona. 
 
No obstant realitza una sèrie d’indicacions per a que, per part d’aquesta 
corporació local, s’incorporin al Planejament municipal. 
 
És per això que és considera necessari la modificació de les NNSS del terme 
municipal de Els Pallaresos. 
 

Per Decret de l’Alcaldia núm. 567 de data 11 d’octubre de 2012, es va iniciar 
l’expedient de redacció i aprovació de la modificació i es va sol·licitar al 
secretari interventor l’emissió d’un informe jurídic sobre la legislació aplicable i 
la tramitació a seguir.  

En data 22 d’octubre de 2012 el tècnic al servei de l’Ajuntament dels Pallaresos 
ha emès un informe relatiu a la no procedència d’acordar la suspensió 
potestativa de llicències. 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament que adopti, per Majoria Absoluta 
els següents Acords: 



1r. Iniciar el procés de modificació de les NNSS, atès els antecedents 
esmentats. 
 

2n. No suspendre la tramitació i l’atorgament de llicències de cap àmbit del 
territori, ja que segons l’informe tècnic anteriorment citat de 22 d’octubre, no hi 
ha risc de que les edificacions existents i les propostes de creixement del 
planejament vigent sobrepassin les Servituds Aeronàutiques que afecten al 
municipi. 

3r. Sol·licitar, si es el cas, els informes sectorials previs a l’aprovació inicial de 
la modificació. 
 
4t. Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu 
de tràmit qualificat, es pot interposar recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a 
comptar des del dia següent de la seva notificació. 
 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició 
davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del 
dia següent de la seva notificació. 
 
Contra la resta d’acords, per tractar-se d’actes administratius de tràmit no 
qualificats, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, cinc 
(5) abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i 
Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  

Sra. Ramos- Ens em abstingut en aquest punt ja que el nostre grup municipal 

desconeix o no sap el que el Sr. Dominguez ha fet o farà amb el tema dels 

avions, ja que estem en aquest tema, si s’ha negociat el treure’ls com vostè 

deia algun dia. 

S’ha passat quatre anys demanant i obligant al nostre Ajuntament que els 

avions passin per un altre lloc, i tot el poble espera això, i ara que té l’opció de 

negociar alguna cosa, doncs oidà ho aconsegueixi!. 

Sr. Marcos- Nosaltres ens hem abstingut. L’aplicació d’aquest punt era gairebé 

obligada, però l’abstenció ha vingut donada per que creiem també que s’ha 

perdut una ocasió molt important per poder arribar a un altre tipus d’acord que 

reforcés precisament les demandes que tant vostè com jo fèiem en l’anterior 

legislatura. 
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4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA TERCER TRIMESTRE 2012. 
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 del  TRLHL, de 
l’execució pressupost municipal de l’any 2012, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 3r.  trimestre de 2012 s’ha executat: 
 
Pressupost Inicial Despeses                                            3.093.457,06  €       
Modificacions                                                                  584.136,36  €                                   
Crèdits definitius                                               3.677.593,42  €  
Obligacions reconegudes Netes                                   2.342.759,45  € 
Pagaments realitzats                                          1.912.761,84  € 
Pressupost Inicial Ingressos  3.104.029,60  € 
Drets reconeguts Nets                                               1.999.306,69  € 
Drets anul·lats                                                                       0,00  € 
Recaptació neta                                                                   1.999.306,69  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial  115.188,13 €                           
Cobraments                                                          2.667.398,07 €      
Pagaments                                                            2.238.126,74 €         
Formalització                                                                    0,00 €  
Existència final                                                       544.459,46 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                          544.459,46 € 
Drets pendents de cobrament                               917.062,24 € 
Cobraments pendents d’aplicació                         0,00 € 
Obligacions pendents de pagaments                 1.104.624,58 € 
Pagaments pendents d’aplicació                            130.843,72 € 
Romanent de tresoreria total                             356.897,12 € 
Saldos de dubtós cobrament                                     115.332,36 €   
Excés de finançament afectat                                           0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals          241.564,76 € 
 
 
 
 
 
 



 
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagament mensual del capítol 
1 de personal i d‘altres despeses d’exigència obligatòria (llum, telèfon, correus 
etc), es prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de Cooperació i 
les consensuades amb BASE, que fins el 2n trimestre eren de de 46.066,22 € i 
84.280,74 € respectivament, i tenint en compte que aquestes s’han vist 
reduïdes degut a la liquidació del padró de l’Impost que grava els vehicles de 
tracció mecànica, el qual va concloure el seu període de pagament en 
voluntària el darrer 31 de maig de 2012, o la que es realitzarà properament per 
part de BASE, en concepte de la Taxa d’Escombreries.  
 
Cal al mateix temps, tornar a posar de manifest l’advertiment sobre la 
Resolució emesa per BASE (Organisme Autònom de Recaptació) respecte el 
Recurs de Reposició interposat per la Secuita contra la matrícula de l’IAE del 
municipi dels Pallaresos dels exercicis 2011 i 2012, i les seves repercussions 
envers la liquidació final del principal d’aquest padró, la qual experimentarà una 
disminució molt notable, al haver-se donat de baixa les matrícules a nom de 
SILVALAC SA. per donar-les d’alta a la matrícula del municipi de La Secuita. 
 
Aquest fet ja va comportar que el total del padró de l’IAE, aprovat a la sessió de 
10 de juliol d’aquest any fos de 8.245,11€, quantia substancialment inferior a la 
que es venia disposant per aquest concepte, tot i que l’Ajuntament en tot cas 
haurà de defensar els seus interessos envers del Conveni signat amb el citat 
municipi, el qual li atorga el dret al 50% de la quota tributària a liquidar per 
SILVALAC SA per aquest concepte, el qual suposa, segons la mateixa 
resolució de BASE de data 11 de Juny de 2012, una quantia de 38.370,48 €. 
 
En altre sentit, fer referència, com ja es va fer a la informació donada en relació 
amb el primer i segon trimestre de l’any, als drets pendents de cobrament, en el 
sentit que el resultat dels mateixos, es modifica respecte d’exercicis anteriors, 
segons instruccions donades pel SAM de la Diputació de Tarragona, procedint 
a comptabilitzar les bestretes ordinàries de BASE (Organisme Autònom de la 
Diputació encarregat de la recaptació de tributs) com a Ingressos Directes, i no 
com a “cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva”, ja que, en primer 
lloc, és un ingrés directe amb periodicitat mensual, i en segon lloc no desvirtua 
el resultat obtingut al Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals.  
 
Referent a les obligacions pendents de pagament (Pressupost corrent, tancats i 
operacions no pressupostàries), que al tercer trimestre son 1.104.624,58 €, han 
experimentat una reducció de 329.348,85 €, respecte l’anterior trimestre, les 
quals eren 1.433.973,43 €, tenint en compte al mateix temps els pagaments 
realitzats pendents d’aplicació definitiva (130.843,72 €), els quals no han 
experimentat variació alguna respecte al primer i segon trimestre. 
 
Aquesta situació és la que fa i comporta que el Romanent de Tresoreria Total 
sigui d’una xifra positiva de 356.897,12 €, tot i que, aquesta es veu reduïda pels 
Saldos de Dubtós Cobrament, els quals suposen una xifra de 115.332,36 €, 
donant lloc a un Romanent de Tresoreria al final d’aquest trimestre per a 
Despeses Generals de 241.564,76 €. 
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Recordar que aquest saldo de dubtós cobrament s’obté en funció dels 
percentatges aplicats pel SAM de la Diputació de Tarragona al tancament del 
darrer exercici econòmic, calculat en funció dels anys de demora en el 
pagament dels deutors de les seves obligacions econòmiques amb 
l’ajuntament, i suposant el 32,31% de l’ esmentada quantia del Romanent de 
Tresoreria Total. 
 
Es manté la tendència actual envers la recaptació, la qual comporta que els 
ingressos i despeses ordinàries continuen equilibrant-se, i prova d’això és l’ 
increment produït a la Tresoreria Municipal per import de 429.271,33 € respecte 
l’u de gener de d’aquest any, i un augment de 238.811,80 € respecte al 
tancament del segon trimestre. 
 
Tot i això aquesta Secretaria-Intervenció ha de deixar constància de la 
necessitat de continuar amb aquesta recuperació, més encara si advertim 
l’augment assumit per l’Ajuntament a la càrrega financera que haurà de 
suportar, com a conseqüència del préstec signat amb el Banc Sabadell, 
formalitzat amb data 31 de juliol de 2012, en compliment d’allò establert al Reial 
Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer pel qual es determinen obligacions 
d'informació i procediments necessaris per establir un mecanisme de 
finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, en relació amb 
el 7/2012 de 9 de març. 
 
La quantia de l’ esmentat préstec és de 319.322,21€ (derivada del total de 
certificacions de l’obra de l’Escola Bressol Municipal, pendents de pagament a 
data 31 de desembre de 2012) a retornar en un termini de 10 anys, amb una 
carència inicial de dos anys i un tipus d’interès actual de 5’736%   
 
Informar i alertar que d’acord amb el següent quadre de romanents, el dèficit 
continua amb una dinàmica positiva de reducció, tal i com s’exposa al quadre 
adjunt:  
 
Romanent de tresoreria negatiu  3r trim.  2009,   -   576.015,46 €. 
Romanent de tresoreria negatiu  3r trim.  2010,   -   763.924,32 €. 
Romanent de tresoreria negatiu  3r trim.  2011,   -   354.839,62 €. 
Romanent de tresoreria Positiu 3r trim.  2012,   +  241.564,76 €.  
 
Davant d’aquesta situació d’actual re direcció de la precedent desproporció 
generalitzada, es fa necessari una continuïtat amb el control d’eficàcia  
exhaustiu mitjançant memòria justificativa del cost i rendiment d’alguns serveis 
pel desequilibri que comporten, es recomana un estudi de totes i cadascuna de 
les partides pressupostàries seguint com a guia el Pla d’Ajust aprovat pel Ple 
de data 27 de Març de 2012 i informat favorablement pel Ministeri d’Economia i 
Hisenda el 30 d’Abril d’aquest mateix any. 
 



Execució Pressupostària indica que tant el Pressupost de Despeses com 
d’Ingressos s’executen amb normalitat, encara que, si be es cert que el 
Resultat Pressupostari és encara negatiu a data 30 de setembre ( - 339.621,28 

, el mateix experimenta una evolució positiva respecte l’anterior exercici, la 
qual en aquest mateix període, les Obligacions Reconegudes Netes superaven 

als Drets en 360.770,18 €.  
 
Altre símptoma clarificant d’aquesta millora és l’absència, al tancament del 
tercer trimestre, de factures a la partida 4130 (Creditors per operacions 
pendents d’aplicar a pressupost de despeses corrents), la qual, ja es va vore 
afectada l’any passat, a partir del 31 de març, per obligacions que ja no podien 
esser susceptibles d’absorció al pressupost 2011 i que començarien a 
condicionar el present.  
 
Per últim, també cal informar de que el compte 560 de fiances a curt termini, 
amb un import de 244.873,79 €, és i serà exigible en tot moment. 
 
En conclusió, manifesten tots els assistents restar assabentats de la situació 
econòmica de l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat 
pressupostària a data 30 de setembre de 2012.  
 
5.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST AIXÍ COM DE LA 
PLANTILLA ORGÀNICA I RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’ANY 
2013. 
 

ANTECEDENTS 

 
L’alcalde de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2013. 

 

El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a 
l’expedient. 

El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al 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 adaptació a l’Ordre EHA /3565 /2008, de 3 
de desembre que estableix la nova estructura dels pressupostos de les entitats 
locals. 
 
La Informació Econòmica va ser tramesa al conjunt de partits representats de la 
voluntat ciutadana a la Comissió Especial de Comptes del 25 d’Octubre de 
2012. 
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FONAMENTS DE DRET 

 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits  per la 
legislació vigent, i de manera especial el contingut de la renovació del Pla de 
sanejament confeccionat pel SAM de la Diputació i aprovat anteriorment en el 
punt núm. 6 pel Ple de l’Ajuntament, sessió de data  4 de novembre de 2010. 

La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 a 171 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; els articles 2 
a 23 del RD 500/90, i el Reial Decret Legislatiu 2 / 2007, de 28 de desembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei general d'estabilitat pressupostària. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament, 
 
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2013, el 
qual, resumit per capítols, és el següent: 
 

INGRESSOS: 
 

 

A) OPERACIONS CORRENTS   
1 Impostos directes           1.066.834,09 €      
2 Impostos indirectes               37.094,63 €      
3 Taxes i altres ingressos              530.745,80 €      
4 Transferències corrents              898.264,80 €      
5 Ingressos patrimonials               28.855,92 €      
  
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
7 Transferències de capital               21.549,65 € 
  
TOTALS INGRESSOS 2.583.344,89 € 
  
DESPESES:  
  
A) OPERACIONS CORRENTS  

     1 Despeses de personal  935.163,89 € 
     2 Despeses en bens corrents i de  
        serveis 1.318.431,75 € 
     3 Interessos  30.201,14 € 
     4 Transferències corrents 76.720,00 € 

  
B) OPERACIONS DE CAPITAL  
6 Inversions reals 191.741,74 € 
9 Passius financers 31.086,37 € 
  
TOTALS DESPESES 2.583.344,89 € 

 



Segon. Aprovar la plantilla de personal i la Relació de Llocs de Treball que s’ha 
detallat amb totes les modificacions que comporta respecte l’any passat, 
incorporada com annex al lloc de treball. 
 
Tercer. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
Quart. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de 
la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació i web municipals, durant el 
termini de quinze dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi 
reclamacions. 
 
Cinquè. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, un 
(1) en contra, el del senyor Marcos, i quatre (4) abstencions, les dels 
senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament  aprova 
en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
EXPLICACIO DE VOT 

Sra. Ramos- Ja se que hem dirà que he tingut la informació del Ple els temps 

reglamentari, etc, etc… Nosaltres no podem votar a favor del pressupost del 

2013 atès que no tenim la informació sol·licitada per a poder aprovar un 

pressupost, que econòmicament parlant, és molt complicat com el que es 

preveu sigui el de l’exercici 2013 i conseqüentment, ni hem pogut estudiar,  ni 

fiscalitzar, ni mesurar el pressupost de l’exercici 2013, que avui es porta a la 

seva aprovació. 

Ens comprometem a que quan tinguem la informació sol·licitada dels 

pressupostos passats, presents i futurs i dels Estats dels pressupostos corrents 

i tancats, estudiar-la i buscar alternatives perquè en el cas que pugui, poder fer 

la nostra aportació, com hem fet altres vegades, amb el fi de millorar el 

Pressupost que avui aprovem inicialment. 

Sr. Marcos- El nostre vot és negatiu simplement per que no trobem explicació a 

diversos punts d’aquest pressupost, i no solament això,  si no que a més no 

creiem en certs punts d’aquest pressupost. 

Vostès ens parlen d’una sèrie de subvencions que teòricament hem de rebre 

per part de diversos organismes, però per cap lloc es veu l’aplicació de la part 

que nosaltres haurem de pagar. 
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Les subvencions van lligades a projectes, nosaltres no tenim coneixement de 

cap projecte relacionat amb aquestes subvencions, quin projectes són i on 

estan. Si realment hi són per que no els coneixem? 

Vostès parlen en línies generals d’arreglar parcs i jardins. Però quins parcs i 

quins jardins? El projecte on està?. 

Vostès parlen d’arreglar carrers. Quins carrers? I el projecte on està? 

Per un altre costat, la nova zona esportiva amb la gespa posada tindrà un 

sobre cost de manteniment i sobre tot de consum, o sigui de despesa d’aigua, 

molt superior a la que tenim fins ara. On està reflectit l’augment d’aquesta 

partida per fer front a aquesta despesa d’aigua i de llum a la zona esportiva? Jo 

no l’ha trobat. 

En el cas de que ara apareguin aquest projectes, potser que si, si sumem tots 

els imports de les subvencions puja molts calers, noranta mil euros per un 

costat, quaranta dos mil euros per un altre, etc... Si tenim en compte que la 

Diputació o la Generalitat no solen atorgar més enllà d’un 50% de les 

subvencions, vol dir que nosaltres haurem de ficar o pagar la resta, l’altre 50%. 

On estan reflectits aquests diners? Això sembla més una presumpte inflada 

d’ingressos per no poder demostrar despesa que no pas un pressupost real, 

sota el nostre parer. 

Que jo recordi ni en l’època de mandat de CiU aquest ajuntament ha rebut mai 

una subvenció d’aquesta mena i d’aquest import, i vostès ens diuen que ara 

amb la que “está cayendo”, i amb un partit totalment oposat al que està 

actualment manant a Barcelona i a la Diputació de Tarragona, ens faran aquest 

regal, em costa de creure. 

Sr. Alcalde- Senyor Marcos perdoni que li talli però estic una mica 

desconcertat. Quin és l’ import que és tant gran que no, o sigui, quina és la 

subvenció que li sobta que no tinguem la justificació?  

Sr. Marcos- Escolti’m vostè abans li ha dit a la senyora Ramos, ara parlo jo, 

vostè calla i a l’ inrevés. Llavors jo li explico i vostè aporti el que vulgui. 

Sr. Domínguez- Si, si, perfecte, gràcies. 



Sr. Marcos- Que jo recordi ni en l’època de mandat de CiU aquest ajuntament 

ha rebut mai una subvenció d’aquesta mena i d’aquest import, i vostès ens 

diuen que ara amb la que “está cayendo” , i amb un partit totalment oposat al 

que està actualment mana a Barcelona i a la Diputació de Tarragona, ens faran 

aquest regal, em costa de creure. Però bé, sent generosos i somniadors i 

acceptant que ens els donin, nosaltres d’ on traurem aquests calers? 

Per un altre costat tenim el tema de la brossa, varem ser com aquells qui diu 

els primers en soterrar part dels contenidors, fan anys que els estem pagant, en 

teoria cada vegada la gent recicla més i els costos de la brossa haurien d’haver 

disminuït, per la qual cosa la càrrega financera que suporten els nostres veïns 

hauria de minvar, i tot el contrari, pugem la brossa, com ho justifiquem això? 

Tots sabem o imaginem que les institucions en general a dia d’avui no tenen ni 

un duro, nosaltres tampoc. Des d’Independents dels Pallaresos ens costa de 

creure que aquests diners arribin a l’ajuntament, el que voldrà dir que, aquest 

exercici ens trobarem amb sorpreses desagradables que no volem pas que 

arribin. 

De totes maneres espero que vostès ens expliquin amb tot detall d’ on sortiran 

aquests cèntims, ja que sigui per màgia financera o per gràcia de l’Esperit Sant, 

cosa que dubto, no sortirem. Particularment jo tinc clar quina serà la seva 

resposta i el to que faran servir, però diguin el que diguin això són faves 

comptades, i tard o d’hora sortiran els números vermells i segurament serà 

culpa de l’oposició però ja estem acostumats. Gràcies. 

Sr. Domínguez- Senyor Marcos, ara li puc preguntar quin és aquest import que 

diu que és tan gran i que no sap d’ on el traurem?  

Sr. Marcos- Jo no he dit que no se d’ on el traurem, he dit que aquí em marca 

subvencions. Per exemple, “subvenció diputació: 91.665,98€”, vostès diuen que 

faran parcs i jardins, si això suposa un màxim dels 50% del que hem de 

demanar... 

Sr. Domínguez- No, no. 

Sr. Marcos- On està l’altre 50% ? 

Sr. Domínguez- No. Això és el que passa quan fem reunions i no pregunta. 

Nosaltres li fem una comissió especial de comptes, li donem les dades del 

pressupost, diem si hi ha alguna pregunta, diu que “no” i se’n va! Vale! Això 

passa! 

Sr. Marcos- Perdoni això no és correcte! 
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Sr. Domínguez- No va dir res a la comissió especial de comptes! No va dir res! 

Ara estic jo! Calla vostè i acabo jo!. Jo l’he tallat, m’ha corregit, he callat, ha 

continuat! Vale! Bien! 

Subvencions Generalitat: 21.549,65€ , si? Bé! Consta en ingressos, Capítol VII, 

transferències de capital, subvencions Generalitat: 21.549,65€ està en 

ingressos. Ens anem a despeses, amb inversions reals “Pavimentació sistema 

viari”: 23.944,06€. Aquesta informació que ha estat entrada per registre des de 

fa un munt de temps correspon al PUOSC 2012. 

Sra. Ramos- Està al registre? 

Sr. Domínguez- Si, si, està al registre! Com no venen quan tenen l’hora! 

Sra. Ramos- No, no, com no ens ho deixa veure! Com no ens el deixa veure! 

Sr. Domínguez- Sr. Marcos això correspon al PUOSC 2012, i aquestes dades 

el senyor secretari te el certificat, i estan en el registre d’entrada. Ens el que 

ens diu el que tenim de pagar, ens costa 23 i ens donen 21, està reflexat. 

Anem a la partida de Consell Comarcal-Camins: 7.690,77€, hi ha concessió 

d’una subvenció per camins que hem demanat que es pugui prorrogar pel 

2013, i en principi ens han dit que no hi ha problema, per això passem 

d’exercici per que aquest exercici és complicat, i està concedida. És el que 

tenim. 

Subvencions Diputació: El Pla d’Acció Municipal estableix que per Pallaresos 

tenim seixanta-vuit mil i algo euros, hi ha una anualitat fins el 2016, i tenim la 

informació de que són 68.000€ per any. 

A banda de totes aquestes, l’any que ve començaran a entrar totes les que 

tenim ara com, aires condicionats, fira ecològica, etc, etc...Que són les que 

hem contemplat. 

Hi ha una altra, que és de “subvencions Generalitat”, en Capítol IV, aquí també 

era el ACA i alguna altra cosa més. 

Vull dir, totes les subvencions han estat amb informes de pes que acrediten 

que tenim aquestes subvencions, !no hemos inflado nada!. 

 



 

Ara bé, si la tònica és la de sempre, anem a votar que “no” per sistema, 

hablamos de la oposición, somos muy malos, que no se que...Vostè no ha estat 

mai al govern, mai he criticat la seva gestió, eh! Mai! Però vostè, com jo, quan 

estàvem a l’oposició criticàvem a l’anterior govern per inflar els capítols d’obres, 

que era el que va fer el 2008, tenint un pressupost de més de cinc milions que 

deixessin l’herència que estem mantenint a dia d’avui. 

Vull dir, en impostos sobre construccions tenim trenta-set mil, i ve també en 

funció del que hem estat ingressant aquest any i de les previsions en base a les 

obres que s’han de fer, com és la continuació del gas que està paralitzat fins 

l’any que ve, les quals s’estan ralentitzant per l’any que ve, estan acabant els 

compromisos que tenen. 

Vull dir, que no s’ha inflat! Però aquestes qüestions si s’hagués mirat els 

ingressos i després ens ho hagués preguntat, se li hagués explicat que en cap 

cas està inflat. Però m’està parlant d’unes qüestions enormes quan tenim un 

pressupost que és quasi un 20% menys de l’any passat! Que era un dels més 

reals! 

Jo no puc culpar a l’oposició de que el pressupost no surti, aquest és el meu, el 

nostre, no puc culpar!. La nostra l’obligació és que surti, i la prova amb les 

informacions econòmiques és que la gestió que s’està portant és correcta, al 

menys en la part que ens contempla a nosaltres, que és el tema de despeses, 

però no hi ha cap ingrés que estigui inflat! Digui’m quin! Per que no li se veure 

cap ingrés, tots estan amb informes que justifiquin les subvencions, si no no 

s’hagués tirat endavant això! 

Si hagués volgut inflar no hagués posat cinc cents mil euros menys, hagués 

deixat els tres milions! Estan senzill com això! Si no es vol veure, bé continuem 

amb aquest debat, intentant dividir el poble, intentant enrarir l’ambient i de venir 

aquí a discutir. És el pressupost més real que hi ha hagut!.  

Parla de la brossa! No hem pujat la brossa! I vostè sap que no hem pujat la 

brossa! La brossa puja un 3% pel tema el 21%, sobre tres-cents i pico mil que 

hi ha. Quan es va fer el càlcul de la brossa s’ha de contemplar, i no està 

contemplat l’amortització de contenidors que tenim préstec fins el 2015. Està 

contemplat el cost de l’eliminació, el cost de la poda que són uns vuitanta mil 

euros l’any, està contemplat la incineradora, i entre d’altres coses, aquell acord 

del “pacto d’alcaldes” d’acceptar el xantatge que ens van fer de Foment per 

pagar! Que jo no entenc encara com una alcaldessa pot passar per sobre d’un 

conveni! Escolti’m si jo tinc un preu, que he signat un conveni, el problema és 

de l’empresa amb el Consell Comarcal i Fomento! Si, si, van ser tots! 
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(S’estableix una discursió entre el Sr. Domínguez i la Sra. Ramos) 

Sr. Marcos- Jo tenia la intenció de contestar-li punt per punt, però escolti’m 

vostè mateix acaba de contestar. 

Sr. Cañete- Només un aclariment, és impossible com vostè diu inflar la previsió 

d’ingressos per que no es pot fer, hi ha un principi de formulació pressupostària 

que és el de la certesa amb l’ ingrés , és el que després et genera la possibilitat 

de distribuir la despesa. Primer determines quan d’ingrés tindràs, i desprès el 

mateix import en despesa. Si, si surt!  

El que passa és que sovint confonem el que és el pressupost amb el destí i 

amb la finalitat de la despesa. Aquí està agrupat per partides, evidentment! No 

han de sortir els projectes, no han de sortir per que no tenen per que sortir, això 

és l’aprovació inicial d’un pressupost! En que et gastaràs, les coses, els diners 

que en una partida li assignes és el que decideixes durant l’execució del 

pressupost. El que passa que en el moment de pressupostar suposes allò que 

et gastaràs en cada partida, això és un pressupost. I mentre això i el conjunt de 

partides de despesa no superi les previsions d’ingressos, i les previsions 

d’ingressos siguin justificades per les subvencions de tots els capítols, així és 

com es formula un pressupost. 

En definitiva, aquí el que tenim és un pressupost de dos milions cinc-cents mil 

euros que s’ha de valorar en termes relatius respecte als pressupostos 

anteriors, així són com s’han de valorar. Si voleu, però com estem en 

l’aprovació inicial jo crec que no és el moment, si han de tenir més temps per 

mirar i comparar, el que jo creuria adequat és comparar Capítol per Capítol i 

mirar les modificacions!  

Sra. Asensio- Ah! Necessitem més temps.... 

Sr. Cañete- Jo crec que no, però bé... si vostès diuen, estem en l’aprovació 

inicial i hi ha un termini d’al·legacions i de preguntes, i facin el que creguin 

convenient, per que per això és una aprovació inicial, per això està previst 

l’aprovació inicial. 

 

 



 

Llavors quan comences a comparar els ingressos, o sigui, el que no es pot fer 

és dir que cobraràs més de taxes per obres del que cobraves l’any passat, per 

que han disminuït el nombre de llicències d’activitat, o per que... Llavors has 

d’aplicar un criteri el que sigui, el criteri que s’ha aplicat és un criteri 

proporcional, és a dir, quants diners hem cobrat fins setembre d’ enguany hem 

prorratejat fins el 31/12 i això és el que creiem que cobrarem l’any que ve. És 

un bon criteri, com qualsevol altre, és una manera de fer-ho. Llavors fet això 

amb els ingressos després redistribuïm la despesa, i clar, no pot haver aquí, Sr. 

Marcos, un projecte! És que és un pressupost! Jo li asseguro que em sembla 

que no l’he entès! 

Sr. Marcos- Normalment quan un demana subvencions van lligades a uns 

projectes, escola jo et demano això per fer allò! I a mi m’estan dient, per 

exemple, que ens donaran 91.665,98€ d’una subvenció per a fer qué? O em 

diuen, no! te los doy haz lo que quieras. Això no funciona així! Vull fer això i vull 

fer allò i necessito tant!  

Sr. Cañete- O per una branca d’activitat! O per via pública! O general! I no hi ha 

cap projecte de vía pública pública en concret per que et dona els diners per 

arreglar la via pública en general. 

Sr. Marcos- Però diga’m si tinc raó o no, ens donaran el 100% de l’import de 

l’obra? No, no ho fan! 

Sr. Cañete- Probablement no, però ens donaran el 100% de la partida 

pressupostada com a ingrés! 

Sr. Domínguez- Xavi, no et tallo, és que estàs dient una cosa...El Pla 

d’Actuació Municipal contempla que per inversions ens donen el 95%, i ho pots 

destinar per despesa corrent i et donen el 100%. 

Sr. Marcos- Vale, i tot va pel PAM totes les subvencions que hi ha?  

Sr. Domínguez- El 68.000 de los 91.000. I l’altre estan donant entre un 50 o 70 

o un 80%. 

Sr. Marcos- Vale, l’altre 50 o 60% que hem de ficar nosaltres jo per aquí no el 

veig! 

Sr. Domínguez- El vot en contra del pressupost és de 30.000/15.000. 

Sr. Marcos- No! D’una cosa que crec que està mal feta! Punto!. 
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Un altre tema, l’augment del sobrecost que portarà en aigua i electricitat on 

està? Per que tampoc l’he vist! I és el que he dit en la meva explicació! Ni he 

atacat a ningú, ni he fet quedar malament a ningú! Simplement he donat la 

meva opinió. 

Sr. Domínguez- La partida d’enllumenat, de llum, d’energia elèctrica, crec que 

ha passat de 100.000€ aquest any a 190.000€ o 180.000€. Home! No crec que 

el camp gasti 80.000€. 

Sr. Marcos- I l’aigua? 

Sr. Domínguez- L’aigua el que estem pagant no dona el 100% del capítol. Com 

pots quantificar quina despesa d’aigua tindràs si no saps la despesa que tens? 

Per que actualment amb el camp també es gasta aigua. 

Sr. Marcos- Si, per que el regues. Va per favor Jaume! 

Sr. Domínguez- Per una altra banda, ja que et preocupa tant l’aigua, no he vist 

que et preocupessis, vale? Per que això també és un estalvi important de cara 

al proper any, per la merma d’aigua de la piscina, per que amb l’actuació que 

s’ha fet aquest estiu, de perdre 14m3/ dia hem passat a 1 ó 2, que és la 

recirculació i l’evacuació. 

Per tant, totes aquestes coses també s’estan mirant, vull dir, s’han analitzat les 

partides una per una, sempre pots tenir alguna cosa, però al final, per això tens 

la vinculació en les partides, per poder jugar a corregir les possibles 

desviacions que tens. Vull dir, és tant senzill com això, si no ho volem veure 

doncs no volem veure. 

Però l’enllumenat s’ha adequat a la realitat, hem agafat la realitat, és cert que 

hem d’incrementar potència i haurà més despesa, és cert, però també és cert 

que es pensen fer actuacions en enllumenat per baixar consums. És cert, dins 

de les partides que s’han anat dissenyant dins de la redistribució dels ingressos 

està també per anar substituint vapor de mercuri i anar posant “alogenur”, que 

això també implica una rebaixa. 

Sr. Marcos- D’ això tampoc m’he preocupat jo. 

Sr. Domínguez- Perdona? 



Sr. Marcos- D’ això tampoc m’he preocupat jo. 

Sr. Domínguez- T’ho estic dient! Jo he dit que t’hagis preocupat o no? 

Sr. Marcos- No, abans m’has dit que jo no m’havia preocupat del tema de 

l’aigua. 

Sr. Domínguez- Que no havies preguntat! De l’aigua? Igual m’he expressat 

malament. He dit que “tant que et preocupes de la despesa de l’aigua del camp 

de futbol que fora bo fer in capeu en això”. De la piscina perdíem diàriament 

14m3, que hi havia una esquerda que anava d’una punta a l’altra i que amb 

l’actuació que es va fer aquesta esquerda hem pogut comprovar que no perd. 

Que em diràs: Això és una solució temporal! Perfecte! 

Sr. Marcos- No! No és una solució temporal! 

Sr. Domínguez- És temporal home, si que és temporal! Per que això lo seu 

seria treure tot i tornar a fer la vorada i tornar a fer el gressite! Però ja no són ni 

1.000 ni 2.000€, són bastants més diners i amb la situació econòmica si podem 

passar dos anys així mentre no perdi doncs perfecte! Però el que podem gastar 

per un costat ens ho estem estalviant també per un altre! No se si no em se 

explicar... 

Sr. Marcos- Si, si, perfecte, però en primer lloc ens estem desviant del tema, 

però bé és igual. El que no es pot dir que jo no em preocupo d’això, vaig ser el 

primer avalador i el primer en defensar quan manava la Sra. Ramos dels temes 

de la piscina, incorporant idees, sobretot maneres de com no tenir de llençar 

l’aigua barranc avall, i aquí està la Sra. Ramos que ho pot dir. Tú m’ho vas 

demanar també, no hi varem ser a temps, per que les persones que ho havien 

de fer ja no ho podien fer, però vaig donar idees. He estat damunt del tema i tu 

ho saps.  

En el tema de la llum, va ser el primer en la primera reunió de la comissió 

econòmica que vam fer a l’anterior legislatura, que vaig assistir jo, que vaig 

demanar set punts, i un d’ells era canviar tota la lluminària del municipi, o sigui, 

no es poden barrejar coses per que tots tenim memòria.  

El tema central, vosaltres teniu una idea dels pressupostos que heu aplicat, 

s’ha votat, esteu d’acord, però a mi la meva idea no em traieu d’aquí, no trobo 

explicació a això i punto! Qui la vulgui veure que la vegi i qui no que no la vegi, i 

punto! No cal remenar més coses per que no són veritat, !y hasta aquí llego!. 

Sr. Cañete- No, entesos, entesos. El pressupost és el principal instrument 

d’acció política de qualsevol consistori i de qualsevol administració, per tant, 

l’oposició és normal que el voti en contra. 
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Sr. Vidal Álvarez- Jo només vull dir una cosa, que em sembla molt greu i és la 

segona vegada que l’escolto, crec que ningú ho te en compte i que ningú ho ha 

reflexionat. És la segona vegada que ho sento, una vegada ho vaig veure 

escrit, ara ho he escoltat, que el fet de que això que aquest ajuntament estigui 

governat per uns grups polítics fa que altres institucions el puguin menysprear o 

el puguin marginar a l’hora de donar subvencions. Això és molt greu! 

Sra. Ramos- Qui ha dit això? 

Sr. Vidal Álvarez- Espero que reflexionin sobre el que han dit! 

Sra. Ramos- Qui ha dit això?  

Sr. Vidal Álvarez- Espero que reflexionin sobre el que han dit, per que això és 

una acusació molt greu! I es la segona vegada que ho sento! 

Sra. Ramos- Qui ho ha dit? Que digui qui ho ha dit! 

Sr. Tenorio- Però és que no ho entenc! Qui ho ha dit? Qui ho ha dit? 

Sr. Vidal Álvarez- Escoltant la gravació sortirà no s’amoïnin, a la gravació 

sortirà i ja està! 

Sra. Ramos- Que fort! No se que escolta aquest home! 

Sr. Tenorio- És molt greu el que dius! És molt greu el que estàs dient! 

Sr. Alcalde-  Tenorio! Joan Pere prou! Joan Pere prou! 

Sr. Vidal Álvarez- No, si estic tranquil! 

Sr. Alcalde- No si tranquilo, no, prou!  

Sra. Ramos- Si és l’únic que ho ha escoltat! 

Sr. Domínguez- Escolteu una cosa a veure, si s’ha dit o no s’ha dit quedarà 

reflectit en l’acta, i en la propera sessió es debatrà si cal. Si us plau, tots prou!. 

Continuem... 

 
 



 
6.- PROPOSTA DE DECLARACIÓ D’UN CRÈDIT COM  NO DISPONIBLE  
 
Expedient número 1/2012, referent a la declaració d’un crèdit com no disponible 

ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 25 d’Octubre de 2012 s’inicia l’expedient de 
declaració d’un crèdit com no disponible. 

2. Atès els articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012, s’immobilitza1  la totalitat del 
saldo del crèdit de la següents partides del pressupost de Despeses vigent, per 
import de 38.655,82€, amb el següent detall: 
 

Article 12 - Personal funcionari 
  920 12001 Sous Grup A1  
 

3.502,47€ 

920 12004 Sous Grup C2 (Aux. funcionaris) 3.851,28€ 

920 12005 
Sous Grup AP 
(Vigilants) 

 
3.226,96€ 

920 12006 Triennis  
  

247,96€ 

     Article 13 - Personal laboral 
  920 13000 Retribució personal laboral fix 12.380,81€ 

920 13100 
Retribució personal laboral 
temporal 11.913,48€ 

     Article 15 - Productivitat i gratificacions 
 920 15000 Productivitat 

  
3.532,86€ 

TOTAL 
   

38.655,82€ 

 
3. El secretari interventor han emès informe favorable. 

FONAMENTS DE DRET 

1. Article 30 i ss. del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el Capítol Primer del Títol Sisè, de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals. 
 
2. Articles 2 del RD Llei 20/2012, de mesures per a garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, i 22 de la Llei 2/2012, de 
Pressupostos generals de l’Estat per al 2012. 

                                            
1 Segons la normativa de referència, s’estableix l’obligació d’immobilitzar a l’exercici 2012, els 

crèdits previstos per l’abonament de la paga extraordinària de nadal i afectar aquests crèdits a 
plans de pensions o similars, sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en el present 
exercici ni en exercicis futurs. Amb la finalitat de declarar com no disponible aquests crèdits, les 
Entitats Locals hauran de dictar, per l’import corresponent, un acord de no disponibilitat però 
sense que es pugui incorporar aquest import a l’exercici següent ja que fins que una norma així 
ho autoritzi, restaran pendents d’incorporació. 
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Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 
 
1. Aprovar la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari de les 
partides referenciades amb anterioritat per import de 38.655,82€, quedant els 
ingressos afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes 
d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica 2/2012, d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera, i en els termes i abast que es 
determini en les corresponents Lleis de pressupostos. 

2. Donar compte del present acord a Intervenció per a que procedeixi a portar a 
terme les anotacions comptables i pressupostàries corresponents. 

Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, cinc 
(5) abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i 
Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
EXPLICACIO DE VOT 

Sra. Ramos- No podem votar a favor per que naturalment estem en contra del 

Reial Decret. 

7.- ACORD D’APROVACIO D’ANNEX AL CONTRACTE DE CESSIÓ D’ÚS 
PER IMPLANTACIÓ D’ESTACIONS OPERADORES DEL SERVEI DE 
TELEFONIA MÒBIL. 
 
Atès que en data 12 d’agost de 1999 es va atorgar, mitjançant Decret d’Alcaldia 
nº 3/99, llicència d’ocupació temporal de la parcel·la del Pla Parcial PP-4, a 
l’empresa “Retevisión Móvil SA” (actual France Telecom-Orange)  per la 
instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil de la xarxa de “Retevisión 
Movil”, plasmada al contracte de cessió del referit ús. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, en sessió ordinària de data 2 
de setembre de 1999, va aprovar en tots els seus punts el referit contracte de 
cessió d’ús, facultant al mateix temps a l’Alcaldia per la seva signatura. 
 
Atès que el referit contracte continua en vigor, segons allò exposat a la seva 
clàusula tercera relativa a la “Vigència” del mateix. 
 
I Atesa la sol·licitud realitzada per France Telecom-Orange d’aprovació d’un 
Annex al contracte esmentat que modifica al mateix en diversos punts, tot i 
mantenint les estipulacions relatives a la seva vigència.  
 



Primer.- Aprovar l’Annex proposat al Contracte de cessió d’ús per implantació 
d’estacions operadores del servei de telefonia mòbil signat amb data 12 d’agost 
de 1999 amb “Retevisión Móvil SA” (actual France Telecom-Orange) amb 
efectes d’u d’Octubre de 2012. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per la signatura del mateix en execució del 
present acord. 
 
Tercer.- Donar publicitat a l’esmentada modificació tant al tauló d’edictes com la 
web municipals.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Sánchez i Marcos, i tres (3) abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio, 
Tenorio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
EXPLICACIÓ DE VOT 

Sra. Ramos- No hem pogut votar a favor d’aquest punt per la mala gestió que 

l’Ajuntament ha fet amb aquest conveni, i per la nul·la capacitat negociadora 

que ha mostrat per garantir un benefici econòmic, encara que sigui molt poquet, 

però és el que li corresponia al nostre municipi.  

És del tot incomprensible que com, malgrat que el número d’abonats a 

companyies de telefonia mòbil no para d’augmentar (amb el conseqüent 

augment dels guanys obtinguts per aquestes companyies), els responsables 

del nostre Ajuntament acceptin renegociar a la baixa l’ import que aquestes 

companyies abonen pel dret de tenir les seves instal·lacions implantades en 

terrenys municipals. 

I no em digui que aquesta gent volia marxar, per que sempre diuen el mateix i 

al final és un farol, i mai marxen. I a més no he pogut valorar tot, i no he vist la 

documentació, si hi ha hagut algun tipus de documentació, per que com no he 

vist el registre per que no ens el deixa veure, o ens el deixa a l’hora de feina. 

Sr. Domínguez- Si, hi ha una rebaixa. És interpretable el que negocio malament 

els convenis, és interpretable, és el seu punt de vista, el meu és un altre. 

Sra. Ramos- Estic parlant d’aquest conveni. 

Sr. Domínguez- Correcte, i jo li parlaré d’aquest conveni. Bé, si vol podem 

parlar dels demés també! 

Sra. Ramos- No, no, ara estem parlant d’aquest conveni. 
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Sr. Domínguez- Tenim tot ganes de no estirar el d’això...Resulta que tenim un 

conveni que es pot finiquitar per una de les dues parts d’aquí dos anys, i que va 

lligat amb dos annexes, amb dos ampliacions de cinc anys més, en total estem 

parlant de la possibilitat de dotze anys més de conveni. 

Resulta que actualment France Telecom o Orange, no se com es diuen 

Retevisión movil, paguen 5.100€/any i que ara ens donaran 4.080€ més el 21% 

de l’IVA 4.936,80€. L’ajuntament o aquesta pèssima gestió davant el dubte de 

que si d’aquí dos anys se’n van prefereix per 163€/any garantir un acord amb 

l’altre part i que estiguin els dotze anys, per que el que entenc que deixarà 

d’ingressar l’ajuntament en dotze anys, si els meus números no fallen, i no 

acostumen a fallar, 1.958,40€.  

Davant la hipotètica possibilitat de que una empresa per 163€/any se’n vagi 

d’aquí dos anys, i que l’ajuntament en dos anys només ingressi 10.000€, 

10.200€ per ser exactes, o la possibilitat de que es quedin els 12 anys i 

ingressem 59.241€, negocio malament i prefereixo acceptar això. 

Escolti’m 1.958,40€/any en dotze anys, o sigui, l’equivalent al que vostè es 

gastava en cafès en un any. 

(S’estableix un debat entre el Sr. Domínguez i les Sres. Ramos, Asensio i 

Sánchez) 

Sr. Domínguez- Si, negocio malament. Això ja que vostè no ho va fer i parlem 

de telefonia mòbil, hem passat d’una mitjana, estant vostè, de 600€/mes en 

mòbils, a no arribar a 200€. Negocio fatal! Així va acabar vostè el mandat i així 

pinta que va ara! 

Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres evidentment votem que si, per que per 163€/any 

1.900€ durant dotze anys, deixarem a la gent sense cobertura de Vodafone, no 

de Vodafone d’Orange.  

Llavors el que vostè es va gastar en un berenar de Carnaval el dia 9 de febrer 

de 2008, 1900€ més IVA, 2.033€, i això no cal anar a buscar, aquí està la 

prova, m’entén. Llavors vostè pagava berenars, nosaltres donem cobertura als 

telèfons. 

 



Sra. Ramos- Que vaig berenar jo sola i quatre? O eren totes les comparses que 

va pujar a fer el Carnaval del poble? Hi ha més de berenars de comparses. I 

estem parlant de telefonia, no estem parlant de berenars. 

Sr. Vidal Álvarez- Tinc berenars i regals per un valor de 28.220€, si vol li trec la 

que vulgui. 

Sr. Tenorio- En quatre anys? 

Sra. Ramos- Ostres! 

Sr. Vidal Álvarez- Si. Regals!. En tinc moltes més, eh!. Si, si , és la meva feina. 

Sra. Ramos- Denunciï-ho! 

Sr. Vidal Álvarez- Jo no he de denunciar, això no és denunciable, això és un 

malgasto i ja està simplement. No cal que denunciem, no denuncio per que 

vostè està acostumada a denunciar i després ja veu per on li surten els tiros! 

(S’estableix una discursió entre el Sr. Vidal i la Sra. Ramos) 

Sr. Domínguez- Senyor Vidal! Senyora Ramos! Els crido l’atenció a tots dos per 

primera vegada! Si al final no fan cas... continuen el debat... He dit Sr. Vidal i 

Sra. Ramos!. Continuem. 

8.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES 

COMPLEMENTARI. 

Atès que en Sessió Extraordinària-Urgent del Ple de l’Ajuntament dels 
Pallaresos de 17 d’Agost de 2012, es va adjudicar a l’empresa MONDO 
IBÉRICA SA. el contracte d’obres per la remodelació del camp de futbol 
municipal dels Pallaresos d’acord amb el plec de clàusules aprovat 
definitivament pel ple de l’ajuntament en sessió ordinària de data 10 de juliol de 
2012. 
 
Atès que la mercantil adjudicatària ja va iniciar l’execució de les obres 
adjudicades, essent la data de l’acta de comprovació i replanteig de l’obra el 5 
de setembre de 2012. 

 
Atès que aquest Ajuntament té inclosa aquesta obra al PUOSC, anualitat 2011, 
amb el títol “obres d’adequació de la zona esportiva dels Hostalets” amb les 
següents dades: 
 
Pressupost Executiu del Projecte    329.122,92€ 
Subvenció Programa 2011    230.386,05€ 
Aportació Municipal 98.736,87€ 
Pressupost d’Adjudicació (IVA 21%) 316.079,21€ 
Subvenció PUOSC                                                    221.255,79€ 
Aportació Municipal                                            94.823,81€      
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Atès que posteriorment a l’inici de les mateixes, el director facultatiu de l'obra 
considera necessària una modificació del projecte, amb les actuacions 
corresponents a: 

 

- Capítol 01: Enderrocs, Moviments de Terres i Fonaments 

- Capítol 04: Paviments 

- Capítol 05: Urbanització i Obra Civil 

- Capítol 09: Electricitat i Il·luminació 

 

Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos considera oportú l’aprofitament del 
romanent de crèdit existent per la baixa produïda al pressupost d’adjudicació de 
l’esmentada obra, incloent la despesa addicional de l’obra complementària a la 
subvenció assignada a les obres de d’adequació de la zona esportiva dels 
Hostalets abans esmentades.  
 
Atès que, segons es determina al TRLCSP, el director facultatiu haurà de 
demanar a l'òrgan de contractació l’adopció del corresponent acord per iniciar 
el corresponent expedient, que se substanciarà amb caràcter d'urgència amb 
les següents actuacions a l’expedient de modificació a tramitar figura: 
 

- proposta tècnica motivada efectuada pel director facultatiu de l'obra, on 
figura l'import aproximat de la modificació així com la descripció bàsica 
de les obres a realitzar amb data 26 d’octubre de 2012 prèvia audiència 
al contractista 

- Certificat d'existència de crèdit emès pel Secretari-Interventor en data 26 
d’Octubre de 2012. 

 
I atès que de forma addicional a la documentació referenciada, la qual ja ha 
estat aportada, i segons allò establert a l’article 234 del Decret Legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
contractes del sector públic, és necessària la conformitat de l'òrgan de 
contractació, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- Acordar l’Inici de l'expedient amb caràcter d'urgència d’un Contracte 
d’Obres menor Complementari del ja adjudicat pel ple de l’ajuntament en sessió 
ordinària de data 10 de juliol de 2012 i corresponent a “adequació de la zona 
esportiva Els Hostalets” per import de 14.817,10 €, (IVA exclòs). 
 
Segon.- Procedir a la seva aprovació segons la documentació aportada, i la de 
les despeses complementàries necessàries per procedir a la seva execució. 
 
Tercer.- Sol·licitar al Pla d’Obres i Serveis de Catalunya que el romanent 
resultant de la baixa en l’adjudicació de l’obra principal, per import de 9.130,26€ 
es destini a cobrir el cost del contracte complementari que ascendeix a 
17.928,69€ 



 
Quart.- Acordar la inclusió de la despesa corresponent a aquest Contracte 
Menor d’Obres Complementari al Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 
2011, d’acord amb la distribució realitzada a l’informe del tècnic director de 
l’obra amb data 26 d’octubre de 2012. 
 
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per procedir a la signatura i actuacions adients 
en execució del present acord. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Sánchez i Marcos, i tres (3) abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio, 
Tenorio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
EXPLICACIÓ DE VOT 

Sra. Ramos- No podem votar a favor d’aquest contracte menor d’obres 

Complementari perquè un altre cop, i ja en són molts, ens trobem davant una 

mala gestió i una manca de coherència administrativa. 

Tot just quan l’arquitecte contractat per fer el projecte de la gespa del camp de 

futbol ens va presentar el projecte, el nostre Grup Municipal ja va posar damunt 

la taula els inconvenients i les millores que avui es proposen per a la seva 

aprovació. Insistim que en aquell moment ni l’administració ni el propi arquitecte 

van voler valorar ni contemplar les  nostres aportacions, i el van aprovar sense 

més, sense comptar les nostres aportacions, com sempre. 

Ara se’ns presenta un informe tècnic i un nou projecte, que esperem no costi 

cap despesa per al nostre poble, que ens diu que s’han de fer unes millores 

que el nostre Grup Municipal ja va preveure. 

I ens diu l’arquitecte redactor del projecte que “considera que contribueix a una 

millora qualitativa del resultat final i garanteixen un millor manteniment de la 

instal·lació durant la seva vida útil”. El senyor arquitecte, el Sr. Alcalde i 

membres de l’equip de govern... no cal ser arquitecte per veure que el projecte 

que es va presentar era un projecte amb moltes mancances i que ara tots ens 

donen la raó. 

I tant que potser siguin adequades i oportunes aquestes millores efectuades pel 

Sr. arquitecte, com el nostre grup va dir en el seu dia, i potser econòmicament 

no impliquin cap despesa extra per l’Ajuntament, cosa que no és així, però la 

constant mala gestió i mala organització que duen a terme aquests governants, 

ens fan avui abstenir-nos per posar de relleu la seva manca de coherència. Tot 

esperant que aquests projecte sigui l’últim i tot esperant que una vegada 

finalitzat no sigui un “parche” i sigui un projecte adequat a les necessitats de la 
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zona esportiva. I finalment demanar que s’acabin unes obres que ja estan 

durant massa. 

Sr. Domínguez- Mala gestió! Venint de vostè és una afalagament!. En el primer 

anys de govern amb un ajuntament sense cap euro en caixa, fruit de la seva 

bona gestió, tirem endavant un projecte de més de 300.000€, tenint els diners 

al compte per pagar-ho. Mala gestió! 

 

Traiem un projecte d’ aproximadament 330.000€ i traiem un projecte d’acord 

amb un projecte que fa el tècnic redactor en la qual tenim una mínima baixa. A 

vostè que li encanta perdre subvencions, i ho dic irònicament, no ho dic 

literalment, per que no digui que l’acuso de perder subvenciones.  

 

Vull dir, el que plantegem és per no perdre aquesta part de subvenció que va al 

PUOSC, reinvertir-ho en aquestes qüestions o en aquestes millores que tal 

com es van fer les obres van sortint. Jo no em crec Sra. Ramos que vostè, no 

m’ho crec, i si cal traurem dades, que de projectes inicials no hi hagi hagut 

modificacions a l’alça. No m’ho crec!. La prova la tenim amb la guarderia, són 

modificacions, van sortint coses, i ara encara continuen sortint coses. No m’ho 

crec! 

 

I mala gestió és intentar re aprofitar la baixa per no perdre-la? Escolti’m ho 

gestionem fatal! 

  

Només una cosa, les obres s’estan allargant molt? Des de la signatura del 

conveni fins a la finalització de l’obra tenen tres mesos, no han passat els tres 

mesos.  

 

Quan parlem d’obres que s’allarguen molt, podríem parlar de l’obra de la 

guarderia, que va estar un any i pico! Por ejemplo... 

 

I no vull entrar en el tema del poliesportiu per que tindríem corda per estona. 

Tenim allí una corda llarga per estirar. 

 

(S’estableix una discursió entre el Sr. Domínguez i la Sra. Ramos) 

 

 

 

 



 

9.- MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UNIM-PSC-PM, PPC, 

GP I ELS VERDS-GVE-ACP PER L’ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA 

MUNICIPAL CONTRA LA POBRESA. 

 

MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS UNIM-PSC-PM, PPC, 

GP I ELS VERDS-GVE-ACP PER L’ORGANITZACIÓ DE LA CAMPANYA 

MUNICIPAL CONTRA LA POBRESA. 

 

Amb motiu de la commemoració del Dia Mundial de l’Alimentació i del Dia 

Mundial per l'Eradicació de la Pobresa els grups UNIM-PSC-PM, PPC, GP i 

ELS VERDS-GVE-ACP fem una crida a la societat civil dels Pallaresos 

demanant la seva participació activa en la lluita contra el malbaratament i la 

fam. El nostre missatge és el següent: 

 

Les Nacions Unides varen proclamar el 16 d’octubre com el Dia Mundial de 

l’Alimentació i el 17 d’octubre com el Dia Mundial d’Eradicació de la pobresa. 

Les Nacions Unides recorden així els dos problemes més importants del món. 

Són dos problemes que es troben íntimament lligats: amb una alimentació 

adequada es podrien solucionar en part els problemes de la pobresa. 

 

La crisi en la que ens trobem ha afectat especialment el preu dels aliments 

arreu del món. A més, a Catalunya hi ha uns elements addicionals que afecten 

a la pobresa: l’atur en creixement ha endurit especialment la situació, fent que 

hi hagi un milió i mig de gent necessitada que no tenen el suficient per a viure. 

Un altre element que afecta especialment a les llars és l’augment dels lloguers i 

dels serveis bàsics: aigua, gas i electricitat. 

 

Per altra part el model de la nostra societat de consum ha fet que creixi el 

malbaratament dels aliments en la cadena alimentària. La mateixa FAO ha 

presentat enguany l’estudi “Salvem els Aliments”, que demostra que si lluitem 

contra el malbaratament hi hauria suficients aliments per a tothom.  

 

És per això que des de l’Ajuntament volem fer una crida per lluitar contra el 

malbaratament, promovent la necessitat moral d’una renovada solidaritat de la 

societat envers els que pateixen fam. Per això volem impulsar una campanya a 

nivell municipal implicant a la classe política, a l’ajuntament i als ciutadans per 

la captació d’aliments. 

 

El Banc dels Aliments està preparant el Gran Recapte d’Aliments que se 

celebrarà el 30 de novembre i 01 de desembre del 2012. Ara és el moment de 

demostrar que la societat dels Pallaresos és solidària. 
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Així mateix, els grups polítics que presentem aquesta moció no podem estar 

indiferents davant del sector de població que més pateix la falta de diners de 

les famílies, els nens i nenes. Per la qual cosa, i tenint present la campanya 

que CREU ROJA realitza cada Nadal “CAP NEN SENSE JOGUINA”, i que 

pretén la recollida de joguines que es distribueixen entre els nens i nenes de 

famílies necessitades o nens i nenes malalts que es trobin ingressats a 

hospitals. 

 

Per la qual cosa, es proposa al ple de l’ajuntament 

 

PRIMER. Aprovar l’adhesió del municipi dels Pallaresos a la campanya “EL 

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS” que el Banc d’Aliments celebrarà els propers 

dies 25 i 26 de novembre, i a la campanya “CAP NEN SENSE JOGUINA” 

 

SEGON. Organitzar recollida a nivell ciutadà a fi d’implicar en dit objectiu a 

associacions, escoles, empreses i famílies del municipi dels Pallaresos 

 

TERCER. Destinar la quantitat de 50€ del salari mensual dels regidors dels 

partits que recolzen aquesta moció per l’adquisició d’aliments i joguines, i 

proposar al ple que es destinin a aquesta campanya 1.000€ de la partida 

pressupostària de 233 48000 Atencions Benèfiques. 

 

QUART. Proposar al ple que de la recaptació econòmica total el 50% es destini 

a l’adquisició d’aliments i l’altre 50% a la compra de joguines. Fent arribar els 

aliments recaptats al Banc d’Aliments i les joguines recollides a Creu Roja. 

 

Sr. Secretari- Intervencions? 

 

Sra. Sánchez- Nosaltres abans de passar a aquesta votació voldríem demanar 

una modificació dels acords si és possible, ja que entenem que l’any passat 

quan es va presentar la mateixa moció no existia el grup de Càritas Parroquial 

Els Pallaresos, però ara en aquest moment si que existeix. És un grup de 

persones que desinteressadament volen ajudar en allò que sigui possible a la 

gent del nostre municipi.  

 

Per això demanem que aquesta aportació es faci a Càritas per tal que la gent 

que està col·laborant en aquesta organització tinguin recursos per ajudar a la 

gent del nostre municipi. 

 



Sr. Vidal Guiamet- Nosotros habíamos pensado que esos mil euros que van a 

la Cruz Roja y al Banco de Alimentos, ampliarlo a otros quinientos euros para 

Caritas del municipio. 

 

Se trata de una moción, o sea, esta moción el ayuntamiento ya tiene unas 

partidas para problemas propios del ayuntamiento, esta moción de solidaridad 

lo que es la provincia, lo que es la comarca. O sea, Els Pallaresos además de 

salir en la prensa y de estar presente por artículos diversos, que también salga 

con artículo que se le conozca por la solidaridad. 

 

Entonces bueno, invertir quinientos euros en la Cruz Roja, quinientos euros en 

el Banco de Alimentos, y otros quinientos euros en Caritas de aquí. 

 

Sr. Domínguez- En definitiva hi ha dues campanyes que són a nivell 

institucional, vull dir que son, la recollida d’aliments massiva que es fa a través 

del Banc d’aliments, que es fa el gran recapte el dia 30 de novembre i l’1 de 

desembre. 

 

Després que aquí no pots dir específicament que ho destines només per gent 

del municipi, encara que això no vol dir que la gent del municipi no es pugui 

beneficiar, per que el Banc d’aliments dona cobertura a tot Catalunya. 

 

Llavors per una altra banda tenim la campanya que es fa per “Cap nen sense 

joguina” que fa la Creu Roja, per evitar que els nens en dates nadalenques no 

tinguin joguines per les difícils situacions econòmiques. I recollint la petició de 

la regidora d’Iniciativa ampliaríem en la mateixa proporció cinc-cents euros més 

per cada campanya, vale? Per fer a Càritas dels Pallaresos.  

 

L’única qüestió que és el sentit de la moció en certa manera, és que com que 

volem que es reverteixi en els ciutadans del municipi també volem que els 

diners es quedin al municipi, per això ho vinculem en la compra en comerços 

locals. 

 

Sra. Sánchez- Em sembla correcte. 

 

Sr. Domínguez- Hi ha tres, quatre llocs que venen joguines, i es reparteix la 

partida de diners entre els tres o quatre llocs a parts proporcionals. 

 

Hi ha tres, o quatre, o cinc, o els llocs que hi hagi que es fan menjar, es 

reparteix. D’aquesta manera els diners que es donen als comerços d’aquí, es 

dona en aquestes tres bones causes, entenc. 
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Per tant, des de l’equip de govern acceptem, incloem aquesta modificació, i així 

si es vol sumar doncs benvinguts sigui, per que les coses bones s’han de 

recolzar. 

 

(S’estableix un debat entre els Srs. Tenorio, Vidal Guiamet i Domínguez) 

 

Sra. Sánchez- Nosaltres com Iniciativa ens adherim a la moció, si ens deixen. 

Sra. Ramos- Tot i estar d’acord i acceptar l’esmena presentada per la 

companya regidora d’ ICV: 

 El 10 d’octubre el Grup de els verds (Sr. Joan Pere Vidal) ens va 

demanar mitjançant escrit, la renuncia del 100% de les aportacions ha 

rebre a l’any 2013 dels Grups Polítics i que esperava una resposta de 

tots els Grups Municipals. 

 La nostra proposta va ser la renuncia de tots els càrrecs electes de 

l’Ajuntament del 100% dels seus salaris durant l’any 2013, i encara 

esperem resposta. 

 Ara se’ns presenta la moció de la campanya municipal contra la pobresa 

en la que es proposa destinar unes quantitats de les retribucions del 

regidors i destinar 1.500€ de la partida pressupostaria d’Atencions 

Benèfiques. 

Si entre tots aprovem la proposta presentada pel nostre Grup, aquesta moció 

no te cap sentit perquè estaríem parlant de moltes més aportacions i molts més 

recursos. 

I com no se’ns ha contestat res, i no se’ns ha dit res, no se que es va decidir en 

aquest sentit. 

Així doncs, el nostre Grup Municipal, proposa es retiri aquesta moció fins que 

tots els regidors donin resposta a la proposta presentada pel Grup Municipal de 

Convergència, i una vegada s’hagi donat resposta, es faci una moció conjunta 

amb els recursos resultants de totes les renuncies dels sous durant l’any 2013. 

Sr. Vidal Álvarez-  Vaig fer una proposta a qui es volgués afegir, res més, 

simplement, vaig dir a qui es volgués afegir, nosaltres ho farem, ja ho hem fet. 

Qui es vulgui afegir, no varem dir res més, no varem condicionar sobre res, que 

quedi això puntualitzat. Si, si, vaig dir a qui es volgués afegir. 

 



Sr. Domínguez- A veure, si vostès no presenten una moció al Ple, és lògic que 

això no vagi al Ple, això ho hauria de saber la que ha governat hauria de saber 

que les propostes... 

 

Sra. Ramos- Ho se, ho se perfectament. 

 

Sr. Domínguez- Doncs llavors entenc que està fora de lloc la seva petició.  

 

Sra. Ramos- No... 

 

Sr. Domínguez- Entenc que està fora de lloc la seva petició! Tot l’argumentari 

per que retirem la moció! No la retirem! Tirem endavant per que considerem 

una, el següent Ple serà a posteriori de les dues campanyes aquestes, i això 

les seves propostes si la volen portar a ple, jo estic encantat de presentar la 

moció del Grup municipal de CiU per la renuncia de salaris. Com també estaré 

encantat de contestar-li tot el que sigui necessari en aquesta proposta. 

 

El regidor dels Verds va fer una petició per si algú es volia sumar, i el regidor 

dels Verds ha renunciat al 100% del salari del grup municipal. Vull dir, no ho 

condiciona el fet que els demés es sumin.  

 

Vostès volen renunciar al 100%, jo ho trobo perfecte que vulguin renunciar al 

100% per millorar la situació econòmica de l’ajuntament, crec que posava, o 

per ajudar a les famílies, les dues em semblen perfectes. Escolti això no ho han 

de condicionar amb res! Per que quan algú ho vol fer, ho fa. El regidor del PP 

ho va fer , jo ho vaig voler fer i ho vaig fer, un any! 

 

Sra. Asensio- A l’octubre del 2010, eh! Les eleccions eren al maig. 

 

Sr. Domínguez- Deu mesos? Però no ho vaig vincular amb res, ho volia fer, ho 

vaig fer. El regidor ho va voler fer i ho va fer. Vull dir, vosaltres ho volen fer, 

només cal que presentin un escrit dient que a partir de demà mateix, bé de 

demà mateix no per que no cobren fins al gener. Però a partir del gener ho 

volen fer i ja està. 

 

Bé, no s’accepta la proposta del grup municipal de CiU, s’accepta la proposta 

del grup d’Iniciativa, si el senyor Marcos no te cap proposta, ho portem a 

votació? 

 

Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Sánchez i Marcos, i tres (3) abstencions, les dels senyors/res Ramos, Asensio, 
Tenorio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
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EXPLICACIO DE VOT 

Sra. Ramos- Entenem que tot i cada un dels recursos aportats pel nostre 

Municipi, que són importants, es tenen que destinar única i exclusivament al 

nostre municipi per que hi ha una taxa d’atur que cada vegada està pujant més, 

i ara que existeix la figura de Càritas a Pallaresos, creiem que si s’ha d’aportar 

alguna cosa, se’ls ha d’aportar a ells. I nosaltres com a grup municipal ja farem 

el que haguem de fer sense premsa ni publicitat. 

Sra. Sánchez- Nosaltres hem votat a favor, per que evidentment no podem 

tancar els ulls davant de la problemàtica que te la població, sigui d’on sigui. 

Però si que ens agradaria que de cara l’any vinent, ja que existeix aquest grup 

als Pallaresos, aquests 1.000€ es destinin completament a aquesta entitat que 

vol col·laborar.  

Evidentment Càritas dels Pallaresos sempre comprarà els aliments, les 

joguines, i el que es necessiti al municipi, per que si no no te cap sentit. 

I nosaltres els 50€ que em sembla que la moció posa que va a Creu Roja, 

nosaltres ho farem als Pallaresos enguany, directament a ells. 

Sr. Marcos- Total i absolutament d’acord amb el que acaba de dir la senyora 

Imma Sánchez. 

Sr. Vidal Guiamet- Yo lo que si quería añadir, como el año pasado hice, dedico 

dos mensualidades para esta finalidad, la paga completa del mes de octubre y 

de noviembre. 

Sr. Vidal Álvarez- Jo l’únic que vull dir és que estaré totalment d’acord també 

amb la teva postura, i per això a la part que ens ha pertocat a nosaltres a nivell 

de grup nostre ho decidim nosaltres i així ho hem fet, ho donem tot a Càritas, 

però és com a particular del nostre grup que solament podem decidir nosaltres i 

que doncs decidim lliurement. Són maneres de pensar com fas les coses, vull 

dir, si està al poble sempre és el poble el primer. Jo també t’agraeixo que 

t’hagis sumat, de veritat, sincerament. 

 
 
 
 



 
10.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA. 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes Setembre de 2012: 
Xifra Inicial: 4458 
Altes: 24 
Baixes 26 
Total Habitants: 4.456 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia: 
 
Del Decret nº521/12 al  nº620/12. 
 
------------- 
 
Sra. Coronado- A veure jo volia presentar una moció per urgència. Urgència 
motivada per que creiem que l’aprovació d’aquesta moció ha d’efectuar-se 
abans de les eleccions autonòmiques i en conseqüència abans de qualsevol 
canvi de govern de la Generalitat de Catalunya, ja que això implicaria un 
endarreriment del aconseguit en els objectius més immediats com és la 
implantació dels estudis de batxillerat a l’IES dels Pallaresos. Implicaria que es 
tornés a estudiar les condicions en que es troba aquest centre. 
 
Sr. Secretari- Es vota la urgència  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Ramos, Asensio, Tenorio i Sánchez, i un (1) en contra, les del senyor Marcos, 
Ple de l’Ajuntament  aprova la urgència i per tant la inclusió del punt a l’ordre 
del dia.  
 
Explicació de Vot: 
 
Sr. Marcos- Clara i senzilla. No hi ha govern actualment, està en funcions, 
d’acord?. No hi ha ningú. El que no veig és la urgència. Evidentment votaré “si”, 
jo també vull el batxillerat, el que no trobo correcte és que això aquesta moció 
es presenti ara d’urgència. Simplement això. 
 
Sra. Coronado- Dona lectura de la moció. 
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MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS UNIM-PSC-PM, PPC, 

GP I ELS VERDS-GVE-ACP PER TAL DE RECLAMAR AL GOVERN DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA LA IMPLANTACIÓ DELS ESTUDIS DE 

BATXILLERAT A L’IES ELS PALLARESOS.  

El creixement de la població escolar del nostre municipi en els darrers anys ha 

demanat solucions provisionals a l’escolarització de l’alumnat. L’Ajuntament 

dels Pallaresos té una llarga tradició en la col·laboració amb l’administració 

educativa del Govern de la Generalitat per tal d’aconseguir les millors solucions 

a fi d’atendre el dret a l’educació de la seva població.  

Així mateix la ciutadania ha demostrat, i continua demostrant, comprensió i 

paciència en el procés d’aconseguir les instal·lacions educatives definitives que 

deixin per la història els mòduls prefabricats i les seves incomoditats. Paciència 

i comprensió hagudes perquè els objectius i compromisos s’han anant complint. 

En el context actual de restriccions pressupostàries, és previsible un 

endarreriment dels compromisos d’inversió en les infraestructures pendents, 

però en cap cas fora admissible hipotecar la qualitat de l’educació incrementat 

la sobreocupació de l’Institut i/o la provisionalitat de les instal·lacions 

educatives de l’escola Pallaresos. 

Els representants dels grups municipals UNIM-PSC-PM, PPC, GP i Els Verds-

GVE-ACP de l’Ajuntament dels Pallaresos, en representació i defensa del dret 

a l’educació de qualitat dels ciutadans i ciutadanes del municipi, reclamem al 

Govern de la Generalitat: 

Primer. Que s’ofereixin els ensenyaments de Batxillerat a l’Institut Els 

Pallaresos el proper curs 2013-2014. Amb aquests nous ensenyaments, la 

ciutadania dels Pallaresos, La Secuita, Perafort i El Catllar, tindran al seu abast 

i sense caviar de centre, els mateixos ensenyaments de secundària que 

s’ofereixen en la resta d’instituts del territori. 

Segon. Que per part del Departament d’Educació de la Generalitat de 

Catalunya es doni una solució planificada i definitiva a la sobreocupació 

d’espais que es produeix al encabir quatre línies d’ESO en un centre 

dimensionat per tenir-ne tres. Sense que això comporti perdre espais 

importants i necessaris per l’educació dels nostres joves estudiants: la 

biblioteca, el laboratori, aules d’informàtica i aules per atendre la diversitat. 

 

 



Tercer. Sol·licitem que se’ns faciliti una previsió actualitzada de les inversions 

pendents: la construcció de l’edifici definitiu de l’Escola Pallaresos i  l’ampliació 

prevista de l’Institut Els Pallaresos per encabir el batxillerat amb normalitat i 

igualtat de condicions. 

Sotmès a votació, amb el resultat de onze (11) vots a favor, els dels 
senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal 
Àlvarez, Sánchez, Marcos, Ramos, Asensio i Tenorio, el Ple de l’Ajuntament  
aprova en tots els seus punts la moció.  
 
11.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Jo abans voldria facilitar una sèrie de documents que es van 
sol·licitar en els darrers plenaris, vaig dir que respondria i que aportaria la 
informació conforme s’havia fet una reunió amb les dues entitats que fan 
activitats esportives al camp de futbol, respecte a l’ordenança d’ús de les 
instal·lacions municipals. 
 
Llavors si el Sr. Secretari és tan amable i vol lliurar el document on el Sr. 
President de l’Escola Futbol Base i el Secretari del Club Esportiu van tenir una 
reunió amb mi, això ho signen ells abans se’ls lliuri, conforme jo em vaig reunir 
amb ells. 
 
Sr. Domínguez- Si no et sembla malament, jo crec que el més correcte és que 
fem un escrit i us adrecem l’escrit, per que les qüestions de caire administratiu, 
vull dir, de totes aquestes coses és a tenor de la pregunta feta en el Ple tal i 
que qual, els hi fem la tramesa... vull dir, fem tramesa d’això, jo crec que és el 
que més toca. Si us sembla bé. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Després una altra cosa Sr. Marcos, vostè estava força 
preocupat pel tema de l’arxiu municipal.  
 
Llavors em vaig prendre la molèstia i l’ interès en comprovar, segons marca les 
normes de conservació preventiva de museus, biblioteques i arxius històrics el 
que diu, li llegiré en castellà per no anar traduint i així anirem més ràpid: 
 
 “Mantenimiento de la humedad relativa y temperatura del aire en rangos de 
variación tolerable por los objetos y colecciones para las fluctuaciones en los 
ciclos diario y anual, en función de la sensibilidad de los materiales, el tipo de 
objetos y del estado de conservación de los mismos. Para las fluctuaciones en 
el ciclo diario, la capacidad de control del sistema debe permitir el 
mantenimiento de forma estable de la humedad relativa con una oscilación 
máxima de ±5-10%HR. El control de la temperatura debe garantizar una 
oscilación máxima de ±2-5ºC. Para las fluctuaciones estacionales a lo largo del 
ciclo anual, el sistema debe garantizar un control de la humedad relativa 
suficiente para que las oscilaciones no superen el 20% dentro del rango 30-
70%, y la temperatura no descienda de los 17ºC o supere los 27ºC en las salas 
de exhibición.” 
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Senyor Marcos, els dies de juliol: 27, 26, 30 i 31 de juliol, un funcionari, un 
treballador de l’ajuntament va prendre mesura de la humitat i la temperatura 
que teníem baix a la sala de l’arxiu, a les 8 del matí, a mig matí, i a l’última hora 
del matí, tenint en compte que juliol és un dels mesos que tenim més humitat. 
 
Els rangs ho diuen, en cap moment superem la temperatura dels 27º i en cap 
moment es supera el tant per cent d’humitat relativa que ens diu el Ministeri de 
Cultura en quan a la conservació.  
 
Per tant, per sort, li vull comunicar una cosa que crec que és bona per saber-
ho, l’arxiu municipal està en condicions. El que farem és implementar un 
sistema d’extracció d’aire per que es vagi renovant, que ara no hi és i que pot 
ajudar, tal com diu aquí, a que es pugui mantenir millor. 
 
Li lliuraré també les fotografies que ha fet un dels treballadors, i com a mínim 
podem tenir la garantia i la tranquil·litat de que l’arxiu està en concidicions. 
 
Sr. Marcos- Jo li agraeixo Sr. Joan Pere que s’hagi pres aquestes molèsties i 
interessos, que crec que són la seva obligació, vull dir que no hauríem de ser ni 
molèsties ni interessos... però tot i amb això, que ho considero correctíssim, 
m’agradaria que em confirmés si els aparells de mesura són homologats, 
espero i desitjo que si.  
 
Tot i amb això, estarà d’acord amb mi de que no són maneres d’estar! Hi ha un 
altre tema molt important! La pols acumulada. O sigui, no està en condicions 
l’arxiu, no està en condicions. Que podria estar pitjor? Evidentment que si! Però 
qui em digui a mi que això està en condicions...no!  
 
Que es pot millorar? Sí, Joan Pere. Que podria empitjorar? També!. Que s’està 
aguantant, vale! Però crec que és la memòria històrica del poble, i que aquí 
hauríem de tenir-ho en millor condicions. No entraré en un debat per això, el 
que volem tots és que allò s’arregli i punto! 
 
Sr. Vidal Álvarez- Senyor Marcos pols gairebé no hi ha, i li puc assegurar 
certament per que vaig pujar les factures dels darrers anys i les vaig estar 
revisant totes, i no vaig ficar-me ni una gota de pols a les mans. No està en cap 
condició greu senyor Marcos, de veritat. No exagerem una situació que no és 
crítica.  
 
L’únic problema que hi ha és que mancarien algunes prestatgeries, res més, 
però ple demès està correctament aquest arxiu, li aseguro. 
 
Sr. Domínguez- En definitiva el que es ve a dir és, que el problema que te 
aquest arxiu és que hi ha una mica de pols no? Bé! Ja està!.  
 



El major problema que poden tenir els documents és la humitat, i la humitat no 
n’hi ha a l’arxiu. Quan es pugui es farà el terra, es posaran prestatgeries, es 
pintarà i farem tot el que calgui per que estigui en les condicions que 
consideres adients. 
 
 
PREGUNTA 1 
 
Sr. Ramos- Voldríem saber, ja que ha sortit aquest tema del batxillerat, per que 
tots lluitem i estem d’acord que farem el que calgui. Quan s’ha demanat 
oficialment? (com no podem vore el registre) i si s’ha tingut algun tipus de 
reunió o el que sigui. El que més m’agradaria saber és quan s’ha demanat 
oficialment el batxillerat. 

 
PREGUNTA 2 
 
Sra. Ramos- Abans de la pregunta posarem en antecedents el fet.  
 
El Grup Municipal de CIU Els Pallaresos vol denunciar davant aquest Ple el 
sentit i les pràctiques antidemocràtiques, desinformatives i poc transparents del 
regidor de comunicació d’aquest Ajuntament.  
 
Després quan em contesti potser em dirà que estic equivocada. 
 
A la pàgina web del Consistori s’hi van penjant periòdicament unes enquestes, 
que van canviant amb el pas del temps, i que suposem pretenen adaptar-se a 
l’actualitat municipal de cada moment. 
 
Al voltant de mitjans de juliol s’hi va penjar la següent enquesta:  
 
“T’agrada la programació de la Festa Major 2012?” 
 
Hauria estat “una enquesta més”, si no s’haguessin detectat una sèrie 
d’irregularitats que tot seguit detallarem: 
 
L’enquesta va començar “regular”. 
A la gent no els agradaven gaire els actes previstos per a la seva festa major. 

Poc a poc, les respostes van anar empitjorant el resultat, fins al punt que a la 
tarda del 30 de Juliol al 95’69% dels votants (209 persones), no els agradava 
“GENS”. 
L’endemà, el matí del 31 de juliol, màgicament l’enquesta es va recuperar, 
només al 65’17% dels votants (333 persones) no els agradava “GENS” el 
programa d’actes previstos per a la Festa Major.  
 
Això va ser curiós, bastant curiós... Per el realment curiós va ser que quan 
arribà el dia 11 d’agost, “i per obra i gràcia de l’Esperit Sant”, desapareix 
l’enquesta publicada. No solament del panell principal d’enquestes, i si no 
també de tot l’històric de totes les enquestes fetes.  
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Va ser fulminant, com un cop de vent, com “un visto i no visto”, no en va quedar 
ni rastre d’ella! 
 
O si?, potser en va quedar alguna cosa  ens els històrics d’alguna web...? 
 

 Quins motius van provocar que es modifiqués l’enquesta d’aquesta  
forma? 

 Quins motius van provocar la desaparició fulminant d’aquesta enquesta? 

 Potser és que no li anava bé el resultat per algun motiu el resultat això 
va fer canviar les tornes?  

 Aquesta és la transparència a la qual el PSC-UNIM es referia al seu 
programa electoral, i de la qual contínuament vostè fa gala? 

 El mateix Sr. Joan Pere deia al seu programa que es farien enquestes 
en acabar la festa major i que valorarien els actes que s’havien fet, la 
qual cosa em sembla molt bé. 

 I per acabar, no se si vostès senyors regidors tenien constància 
d’aquests fets, per que de vegades sembla que algú no s’assabenta 
d’alguna cosa. Però el més greu és que la nostra pàgina  no només la 
llegim aquí Pallaresos, si no que la llegeixin fora, i això ha transcendit 
fora de les nostres fronteres. 

 Aquesta és la imatge que volem projectar del nostre poble? 
 
RESPOSTES 
 
Sra. Coronado- A veure jo li contestaré lo del batxiller. Del batxiller ja portem 
parlant amb Ensenyament des de juny, ja portem vàries converses des de juny. 
El que passa és que el batxiller estava així així, el que passa és que nosaltres 
el volem formalment, que ens ho signin formalment, per que des de juny tenim 
converses amb Ensenyament. 
 
Sra. Ramos- La meva pregunta és si ho vareu demanar. 
 
Sra. Coronado- Si, si, es va demanar. 
 
Sra. Ramos- Si per escrit i oficialment? 
 
Sra. Coronado- Es va demanar 
 
Sra. Ramos-  Si? Quan puguem veure el registre, ho veurem. 
 
Sr. Domínguez- No, no, por escrito no 
 
Sra. Ramos- Ah! No s’ha demanat oficialment? Nosaltres com ajuntament no 
hem demanat el batxillerat oficialment? 
 



Sr. Cañete- És que ja hi era! 
 
(S’estableix una discursió entre el Sr. Domínguez i la Sra. Ramos) 
 
Sr. Domínguez- No es va demanar oficialment per que amb les converses que 
hem tingut amb els Serveis Territorials del Departament d’Educació de la 
Generalitat, les paraules que ens van dir és que l’ Institut tindrà el batxillerat 
quan ell ho demani. Els hem dit que “si”, i ens han dit que acaba d’entrar un 
equip directiu nou, que s’ho volen prendre amb calma, i que quan ho tingui clar 
ho demanaran. 
 
Sra. Ramos- Això és així textual? 
 
Sr. Domínguez- Si. 
 
Sra. Ramos- No, no, si només volia saber això, ni estic donant voltes ni res, 
només volia saber això. 
 
Sr. Domínguez- Li estic contestant. El motiu de presentar una moció és per 
demanar-ho oficialment, i a partir d’aquí i a tenor de la conversa que hem 
mantingut aquest matí i una sèrie de problemes afegits que es preveuen pel 
següent curs, com hauria de saber, que és que tenim un Institut de tres línies 
que actualment ja van amb quatre, que els cursos van pujant amb quatre, i que 
si actualment s’hi estan sacrificant aules, per que no hi caben, el que no es vol 
és que això s’accentuï, i el mateix Institut ens ha dit que si que el volen.  
 
Doncs a tenor d’això, i la dificultat que podria suposar que el batxiller no 
arribes, per que si no arriba el batxiller no arribaran el mòduls prefabricats o 
com se li vulguin dir, la capacitat d’ocupació de les aules encara serà pitjor, i 
per això, per via d’urgència s’ha presentat la moció. Prèviament a la petició que 
ens fa el centre, que és el primer que ho ha de dir en el moment que et diuen: 
“Espérate, acabamos de entrar, cuando estemos situados ya lo pediremos”. 

 
Sra. Ramos- Puc fer un petit incís, si us plau?  
 
Sr. Domínguez- Si. 
 
Sra. Ramos- Per una vegada que diré una cosa bona no em deixi a mitges.  
El que no em pot dir és contestar-me amb bala, per que estic, sóc la primera, 
igual que ella i igual que qualsevol que volem el batxillerat, i m’estranyava 
que... 
 
(S’estableix una discursió entre el Sr. Domínguez i la Sra. Ramos) 
 
(Parla el Sr. Cañete fora de micro) 
 
Sra. Ramos- A la reunió de l’ AMPA no es va dir això! És que em sembla molt 
greu, eh! 
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Sr. Domínguez- Escolti’m, a veure, jo no vaig a les reunions de l’AMPA de 
l’Institut per que, entre d’altres coses, jo no hi tinc fills. Tinc la representant el 
Consell i jo se el que a mi m’ha dit, jo se el que m’ha dit l’adjunt de la directora 
dels Serveis, el Sr. Pasagaña, que va ser una conversa en un to col·loquial, 
que va dir – “Home, els hem dit que quan ells vulguin”, i m’han dit –“Doncs 
espera’t per que acabem d’entrar, ens volem situar, no volem precipitar-nos, i 
en el moment de que ho tinguem clar...”. Bé, han passat dos mesos, això va ser 
al setembre per que la direcció s’ha canviat ara, i arran d’això quan arribes en 
comptes d’afegir-te amb més problemes - en el bon sentit els problemes eh!- 
(més gent i tot això) “espera que ens situem...”, segurament si hagués estat la 
mateixa direcció que estava l’any passat, que ja estan més rodats, és més fàcil 
assolir aquest tipus de reptes. Però gent que entra nova i s’ho troben tot, doncs 
prefereixen estar un parell de mesos, situar-se i llavors anar-hi. Al final, al 
setembre no donava temps a començar, això implica que a l’estiu s’han de 
posar uns mòduls, es demana al novembre. No te massa més. 
 
Sr. Domínguez- I és que lo de la transparència de la web són interpretacions, jo 
no se que és el que li molesta, que anem canviant... 
 
Sra. Ramos- No, no, no, que desaparegui! 
 
Sr. Domínguez- Però és que desapareixen moltes notícies també! 
 
Sra. Ramos- No, les enquestes no! Estan totes! 
 
Sr. Domínguez- No, no, no estan totes! 
 
Sra. Ramos- Si... 
 
Sr. Domínguez- No, no estan totes! Home! Administro la web jo! Sabré si estan 
totes les enquestes? 
 
Sra. Sánchez- Estarà vostè confòs! Si administres tú i no estan totes! 
 
Sr. Domínguez- No, no, és com tot, vull dir, les notícies tampoc estan totes! 
Poso un exemple, imagina’t que poses que hi ha hagut un tall de llum, i la 
deixes allà i algú que repassa...i et dic tall de llum com puc dir semàfors, etc... 
Hi ha notícies que tenen una data de caducitat i el millor que podem fer és no 
aparèixer per no liar-la. 
 
El tema de les enquestes és tan senzill com que siguin visibles o no, no te res 
més. Per que si el que voleu dir és que volem tapar que la festa major no va ser 
bona, si ho hem dit!. No, pluralitzo Imma, no personalitzo amb tú.  
 



Si el que es vol dir és que la festa major no va ser bona, nosaltres hem dit ja 
per activa i per passiva que aquesta festa major, sobretot l’últim acte que és el 
que ha embrutat una majoria d’actes que estan bé. Vull dir, escolta’m quin 
sentit que tapem si en un butlletí demanem disculpes al veïns per aquest tema! 
Vull dir, no per favor! 
 
Sra. Ramos- No hem dit això. 
 
Sr. Domínguez- Vostè ha parlat de transparència, quina transparència vol...? 
 
Sra. Ramos- Que s’anul·li una enquesta!  
 
Sra. Asensio- Per que no donava bon resultat! 
 
Sra. Ramos- I ja està! Hi ha un històric d’enquestes que mira que és llarg, i a 
més quan un company de grup volia fer enquesta sobre la festa major. 
 
Sr. Domínguez- Sra. Ramos transparència potser a vostè li molesta quan 
aquesta enquesta o més d’una per que hi ha més dolentes, hi ha algunes 
bones, que desapareguin. No li veig major transcendència, vull dir, per que al 
final transparència és penjar el vídeos, penjar les actes, penjar les ordenances 
fiscals, que no s’havia fet mai, eh! El calendari del contribuent, penjar 
constantment notícies. Si vol mirem les notícies que es penjaven antigament i 
les que pengen ara. 
 
Sra. Ramos- Jo no administrava la web., jo com alcaldessa no administrava la 
web. 
 
Sr. Domínguez- Ja,  y tampoco la he culpado, lo hacía el regidor de 
comunicación o quién fuera. Jo no li he culpat de que vostè no pengés notícies! 
 
He dit que la transparència d’aquesta web és molt, molt més transparent del 
que havia estat fins ara, com a mínim més activa! 
 
Sra. Ramos- Més activa si! 
 
Sr. Domínguez- Es pengen més notícies, es pengem més links, és pengem 
més...vull dir, el reglament orgànic està penjat, el reglament de participació està 
penjat, el reglament de convivència ciutadana està penjat,  les normatives, les 
actes, el BOP. Totes aquestes coses que no s’estaven penjant, el link amb 
altres d’allò, es pengen fins i tot el link amb els grups municipals que han 
demanat que surtin! Bé, escolti’m, doncs si, és poc transparent! 
 
Sra. Coronado- Però ja varem parlar en l’últim ple de la festa major, no se quin 
sentit... 
 
Sra. Ramos- Jo no he parlat de la festa major! I dale! He parlat que ha 
desaparegut una enquesta de la pàgina web! Casualment aquesta! 
 
Sra. Coronado- Vostè estava dient... 
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Sra. Ramos- No, que casualment donava un resultat molt negatiu. 
 
Sra. Coronado- Per això et dic, que ja varem parlar de la festa major. 
 
Sra. Ramos- No hem parlat, no he tret per a res la festa major! 
 
Sra. Sánchez- Jo només faré dues preguntes: 
 
PREGUNTA 1 
 
Sra. Sánchez- Com és possible que un cotxe mig desguassat damunt de quatre 
totxanes, en un carrer amb un pendent important, amb el perill que això 
comporta als veïns, porti més de quatre mesos sense ser retirat? El nostre grup 
ho va denunciar a finals del mes de juliol mitjançant una instància, i un correu 
electrònic als regidors pertinents. 
 
PREGUNTA 2 
 
Sra. Sánchez- Existeix alguna mena d’acord amb l’empresa que està instal·lant 
el gas del municipi per realitzar talls puntuals dels carrers sense demanar cap 
permís? 
 
RESPOSTES 
 
Sr. Domínguez- Jo estic d’acord, amb la primera pregunta totalment d’acord. 
No tinc una resposta que donar-te per que avui quan una veïna m’ha fet el 
comentari, que estaves tú al costat, automàticament he trucat per veure el 
tema. Em comprometo a donar-te una resposta i a actuar per treure’l quan 
abans millor, per que està fora i més en les condicions que està. És 
imperdonable, tens tota la raó. 
 
I no hi ha cap acord amb la companyia instal·ladora del gas per fer això, i quan 
ens donem compte d’això actuem, o sigui, no tenim constància, la última que 
teníem constància no en recordo del carrer, també si vols t’ho diré, no és per no 
dir-t’ho és per que no em recordo, potser Claudi t’ho podrà dir millor que jo. 
 
Sr. Domènech- El que si et puc assegurar és que els agutzils que tenim 
automàticament es van presentar al lloc que estava tancat el carrer per 
demanar si tenien permís o no, i no tenien permís. Llavors se’ls va dir, que a 
més a més costa això eh!, hi ha una acta aixecada que consta que això no ho 
tornin a fer, vull dir, si ells  han de tancar un carrer lògicament han de demanar 
el permís municipal per poder tancar-lo.  
 
Això ja ho han fet moltes vegades i se’ls ha dit. 



 
Sra. Sánchez- És que és això, vull dir, no és aquest matí, tenia una relació de 
dies, un dia em vaig parar i els vaig demanar el permís expressament, per que 
el tracte no va ser correcte amb mi, bé no passa res, era jo però podia ser 
qualsevol veí, no tenien permís de tancament i em dir que ho havia de demanar 
a l’ajuntament. Vaig anotar el dia però l’he perdut. 
 
Sr. Domènech- Miró ha subcontractat una altra empresa, i aquesta empresa 
aquest tema se l’havia pres una mica lliberalment, fins que se’ls ha dit 
verbalment i per escrit que això no torni a succeir, per que ho havien fet vàries 
vegades. 
 
Sra. Sánchez- Per que no es la primera vegada que m’ho trobo, eh! 
 
Sr. Domínguez- T’ho agrairé, entre d’altres coses, per que és complicat en una 
superfície extensa com tenim i el poc personal, poder controlar on es tallen i on 
no es tallen.  
 
Imma és el mateix cas exactament que quan, és diferent cas però és el mateix, 
és com el tema dels actes incívics, si no hi ha col·laboració veïnal és complicat. 
Arriben on arriben i ho intentem fer per que no s’ho saltin i anem molt a sobre 
de totes aquestes qüestions, se’ns poden escapar coses? Evidentment amb el 
personal que tenim, i no ho dic en el sentit que siguin dolents, si no que són 
pocs i és complicat. Per això qualsevol notificació que ens pugueu fer ens 
ajudeu en aquest aspecte. 
 
Sra. Sánchez- Home jo ho dic per que són 42€ si no m’equivoco tancar un 
carrer, i això son calers cap a la butxaqueta. 
 
Sra. Ramos- Cada vegada que demanen un tall de carrer no se’ls facilita des 
de l’ajuntament un cartell que posen a la tanca d’autorització? Almenys abans 
es feia. 
 
(Es produeix una conversa entre el regidors fora de micròfon) 
 
Sr. Domínguez- Canviï l’empresa que te subcontracta doncs haurem d’anar a 
fer-ho.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint-i-dos hores, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


