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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 3/2012 
 
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes de març de 2012 
Data: 27 de març de 2012  
Horari: 21 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 Bonachí 
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 21 hores el Sr. President declara oberta la sessió. 
 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple 
municipal, duta a terme el dia 1 de Març del 2012. 
2- Donar compte al ple de la liquidació del pressupost 2011, de les factures 
pendents de pagament a data 31 del mateix any i aprovació del pla d’ajust en 
compliment de l’establer al RD-Llei 4/2012 de 24 de febrer. 
3- Acord d’aprovació de concessió demanial a la mercantil Gas Natural de 
Distribución, SDG. 
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4- Acord d’aprovació de l’expedient per a aprovar i comptabilitzar el 
reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2012. 
5- Acord d’aprovació de l’expedient de suplement de crèdit finançat amb el 
romanent de tresoreria positiu provinent de la liquidació del pressupost 2011. 
6- Acord d’aprovació inicial de l’ expedient   de   modificació de crèdits  en  el  
pressupost  de despeses mitjançant transferències de crèdits 
7- Acord d’aprovació inicial del plec de clàusules econòmico-administratives i 
tècniques particulars que han de regir  la contractació,  mitjançant  procediment 
obert, de la concessió de la gestió  del servei d’escola bressol municipal de 
l’ajuntament dels pallaresos. 
8- Acord d’aprovació d’una pròrroga sobre el termini de cessió de les finques 
destinades a equipaments escolars per la construcció del CEIP-2 al municipi 
dels Pallaresos. 
 
 

DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
  
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde justifica la urgència i manifesta la 
necessitat de la convocatòria d’aquest ple extraordinari, per aprovar els punts 
relacionats a l’ordre del dia,. 
 
1-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA D’1 DE MARÇ DE 2012 
 
(El Senyor Alcalde obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari l’existència 
del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió) 
 
Sr. Secretari- Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de 
l’ultima sessió, per haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha 
cap esmena al respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
2- DONAR COMPTE AL PLE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011, 
DE LES FACTURES PENDENTS DE PAGAMENT A DATA 31 DE 
DESEMBRE DEL MATEIX ANY I APROVACIÓ DEL PLA D’AJUST EN 
COMPLIMENT A ALLÒ ESTABLERT AL RD-LLEI 4/2012 DE 24 DE 
FEBRER. 
 
En primer lloc, es dona compte de la liquidació del pressupost corresponent a 
l’any 2011, la qual ha sigut posada a disposició de tots els regidors, atès allò 
establert als articles 191 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i 89 a 
105 del Reial Decret 500/90, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol 
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primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les 
hisendes locals, en matèria de pressupostos. 
 
En segon lloc i en compliment de l’ establert a l’article 3.2 del 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, es dona compte al Ple de 
l’Ajuntament dels Pallaresos de la relació certificada de totes les obligacions 
pendents de pagament que reuneixen els requisits establerts a l’article 2 de l’ 
esmentat Reial Decret, la qual ja ha estat posada a disposició de tots els 
regidors. 
 
Per altra banda, i atès les obligacions estipulades al mateix text legal, davant la 
impossibilitat  d’efectuar el pagament de les obligacions reconegudes, s’eleva 
al ple de la corporació local un pla d'ajust, en els termes previstos a l’article 7. 
 
El pla d'ajust s'estendrà durant el període d'amortització previst per a l'operació 
d'endeutament que estableix l'article 10, i els pressupostos generals anuals que 
s'aprovin durant el mateix, seran consistents amb el pla d'ajust. En tot cas, el 
contingut del pla ha de complir els requisits següents: 
 
Recollir ingressos corrents suficients per finançar les seves despeses corrents i 
l'amortització de les operacions d'endeutament, inclosa la que es formalitzi en 
el marc d'aquesta norma. 
 
Les previsions d'ingressos corrents que contingui han de ser consistents amb 
l'evolució dels ingressos efectivament obtinguts per la respectiva entitat local en 
els exercicis 2009 a 2011. 
 
Una adequat finançament dels serveis públics prestats mitjançant taxa o preus 
públics, per al que hauran d'incloure informació suficient del cost dels serveis 
públics i el seu finançament. 
 
Recollir la descripció i el calendari d'aplicació de les reformes estructurals que 
es vagin a implementar així com les mesures de reducció de càrregues 
administratives a ciutadans i empreses que s'hagin d'adoptar en els termes que 
s'estableixin per Acord de la Comissió Delegada del Govern per Assumptes 
Econòmics. 
 
Qualsevol altres requisits que s'estableixin per Acord de la Comissió Delegada 
del Govern per a Assumptes Econòmics i podrà incloure la modificació de 
l'organització de la corporació local. 
 
Per tot l’ anteriorment exposat es proposa al ple de la corporació 
 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

4 
 

Primer.- Aprovar el Pla d’Ajust per fer front a les obligacions pendents de 
pagament que reuneixen els requisits establerts a l’article 2 del 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. 
 
Segon.- Remetre’l a l'òrgan competent del Ministeri d'Hisenda i Administracions 
Públiques, per via telemàtica i amb signatura electrònica, que farà una 
valoració del mateix, i es la comunicarà a l'entitat local en un termini de 30 dies 
naturals a comptar de la recepció del pla.  
 
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, Tenorio, Asensio, Sánchez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció  la 
del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els 
anteriors acords.  
 
Explicació de Vot:  
 
Sr. Marcos- Bé, nosaltres l’explicació serà ben curta. Ens hem abstingut per 
una senzilla raó, vostès  ens donen a entendre que estem en un Ajuntament 
que està en unes condicions fatals, horribles! , que això igual comporta 
rescindir el contracte de treballadors de l’ajuntament.  
 
Per una altra banda, ens diuen que tenen un superàvit de romanent positiu de 
585.000€, i després es treuen del calaix doncs unes factures de 690.000€ que 
estan pendents de pagar. 
 
Creiem que és una manera molt especial d’interpretar aquesta liquidació , i no 
estem d’acord, i per això ens hem abstingut. Gràcies. 
 
Sr. Domínguez- Sr. Marcos no m’agradaria contrariar-lo, però el que s’explica 
aquí, el que es vota, no és la liquidació del pressupost, la liquidació del 
pressupost es dona compte. El que s’aprova del Pla d’ajust del R.D. 4, per les 
mesures que ens veiem forçats per que al no poder pagar totes les factures a 
31 de desembre, ens veiem obligats a tirar endavant aquest pla d’ajust, la 
liquidació es dona compte, vull dir, l’explicació no te res a veure amb el punt. 
 
Sr. Cañete- Jo no se quantes vegades ho haurem explicat ja, però el resultat 
pressupostari res te a veure amb les tensions de tresoreria que està patint 
aquest ajuntament, potser a mi em falta capacitat pedagògica, ho tornarem a 
explicar-ho una altra vegada. 
 
Sobre el resultat del Decret de liquidació del pressupost,  hem de dir que hem 
generat un superàvit pressupostari de 275.000€ , hem generat un romanent 
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positiu de tresoreria per a despeses generals de 585.000€, que tenim un 
resultat pressupostari ajustat de més 249.000€.  
 
Que a més hem estat molt més curosos que en cap altre moment, al menys de 
la legislatura anterior, amb la provisió de saldos de dubtós cobrament que hem 
passat dels 6.000€ als 111.000€. 
 
Els vull dir també, que 585.000€ de romanent positiu de tresoreria es faran 
servir per pagar això que vostè precisament diu que no ens ho traiem de la 
màniga, que no ens ho traiem de la màniga, que són les factures que van 
quedar pendents de pagar, per això hi ha els expedients de modificació de 
crèdit i de suplement de crèdit, que després passarem el següent punt de 
l’ordre del dia. 
 
Aquest pressupost que hem executat i que avui hem liquidat no el varem 
formular nosaltres. És un pressupost poc prudent amb els ingressos i molt 
compromès amb les despeses. I encara així hem aconseguit una cosa que 
vostès no varen aconseguir, que és complir el Pla de sanejament. Gràcies amb 
això és possible, i si tot segueix com està anant fins ara, que en breu temps 
puguem afrontar un pla d’inversions, això vostès no ho haguessin aconseguit. 
 
Per altra banda, vostès ho tornen a confondre,  la liquidació d’un pressupost 
amb la situació de tresoreria, confonen els ingressos reconeguts amb la 
recaptació, no te res a veure. Els ingressos reconeguts estan al pressupost, 
evidentment per que els hem de rebre tard o d’hora, però fins que no els rebem 
no podem estar tranquils de tenir diners al banc de tresoreria líquida per fer 
front als pagaments mensuals. 
 
Això només pot passar dues coses, o que vostès estiguin contínuament 
confosos respecte als termes administratius pressupostaris, lo qual ja 
m’estranyaria atès que hi porten uns anys treballant aquí, o simplement que 
vulguin contínuament confondre a tothom, lo qual encara és pitjor, i volen fer 
servir aquests micròfons per fer els seus mítings, vagin fent-lo. Volen fer servir 
aquesta esterada per fer els seus “teatrillos”, segueixin fent-ho, i poden fer 
servir això com una plaça de toros per apuntillar al que s’està trencant les 
banyes, als que ens estem trencant les banyes per a que això funcioni. Per que 
això està funcionant gràcies a l’esforç dels funcionaris, a l’esforç d’aquest equip 
de govern, en la reducció de les despeses corrents. Ja varem donar uns 
exemples, no se si vostès ja s’havien aixecat o no, quan ho va explicar el 
senyor alcalde a l’últim ple, però varem donar uns exemples de bona gestió, i 
que ara potser podem donar algun més. 
 
En tot cas, si us plau tinc jo el torn de paraula, després ja podrà parlar vostè.  
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En tot cas, jo potser dubto de la meva capacitat pedagògica, però el que no 
faran dubtar a aquest equip de govern que està fent les coses com Déu mana. 
I a més no és un tema d’opinió, és de números, és que està als informes, és 
que ho podem revisar, si no ho han fet convido a que ho facin, de que aquests 
comptes, aquest sanejament farà que probablement en un futur i seguint 
treballant de la manera que estem treballant, puguem fer moltes coses que 
aquest poble necessita, per això crec que ens hem de felicitar en comptes de 
fer profelitisme, demagògia política, com vostès han fet en cada ple. 
 
Sr. Domínguez- Si em permeten remato. M’he dedicat a mirar la liquidació dels 
últims quatre anys, els últims quatre anys, estan en tots, els tinc aquí, i hi havia 
sempre la mateixa frase: “ Factures que són carregades, pagades atesa la seva 
domiciliació bancària, i d’altres que arriben a aquesta secretaria-intervenció 
conformades per la senyora alcaldessa o pel regidor corresponent, per 
encàrrecs verbals, i aprovades per la senyora alcaldessa mitjançant decret pel 
seu pagament sense la corresponent fiscalització prèvia i control 
pressupostari”. 
 
En la mateixa liquidació dels pressupostos dels últims quatre anys es deia: “ És 
– i perdonin això ho votaven a favor- del tot necessària la pertinents mesures 
per tal d’evitar la formació del dèficit estructural permanent que pateix o en que 
es troba actualment l’ajuntament, i pel qual hi haurà moltes dificultats per fer 
front a tots els pagaments, de no donar-hi una contundent solució no es podrà 
fer front al pagament del dèficit”. 
 
Això ho deia l’anterior secretari, ho ha vingut dient a cada informació 
econòmica, a cada liquidació dels últims quatre anys.  
 
Ara, l’actual Secretari en el seu informe diu entre d’altres, això ja no ho diu!: 
“Destacar al mateix temps que el romanent de tresoreria positiu únicament 
denota una millora inicial que no s’ha de confondre amb la greu situació 
econòmica actual del consistori, ja que aquest permetrà eixugar gran part de 
les despeses sense consignació pressupostària de l’any 2011, però sense 
l’adopció de mesures estructurals urgents que possibilitin adequar les despeses 
ordinàries als ingressos corrents, l’ajuntament  tornarà a una situació de 
liquidesa  pressupostària negativa, i el que és més greu, ho farà sense la 
tresoreria que li permetrà afrontar els pagaments obligatoris”. 
 
Dintre de la liquidació que vostès han tingut a la seva disposició també deia: 
“Cal continuar millorant el control i fiscalització prèvia dels càrrecs de despesa 
per domiciliació bancària, igual que ja s’està fent amb la resta de les factures 
que arriben a l’ajuntament”.  
 
Això ho venim fent, ho vaig dir l’altre dia, continuem fent-ho, insisteixo en les 
assegurances un  25,71% d’estalvi, en les gestories un estalvi d’un 28,42%, en 
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les inspeccions dels edificis un 54%, en la seguretat un 52%, en l’aigua un 
75%, acabem de canviar d’empresa de prevenció i tenim un estalvi anual d’un 
21%.  
 
No acaba aquí, no acaba aquí, la tasca que te aquest equip de govern és 
gestionar bé els diners dels contribuents, ho estem fent, i això demostra només 
en sis mesos, amb un gran compromís de tots els regidors i dels funcionaris, de 
que l’estalvi sigui, de que la despesa sigui totalment controlada. Hem estat 
pràcticament controlant fins l’últim cèntim, i això implica de que quan varem 
entrar el 30 de juny amb l’informe del Secretari que deia que hi havia un 
romanent de tresoreria negatiu de -500.000€, que actualment la liquidació de 
2011 sigui positiva. Positiva no és que haguem acabat amb 500.000€  de 
positiu, per que quan nosaltres varem entrar ja teníem moltes d’aquestes 
partides que ja estaven esgotades i que ha anaven automàticament a la 4130. 
Això no és feina d’un any, és feina de 6 mesos, és feina d’un mandat, tenim la 
voluntat de si l’any vinent es pogués sanejar, tenir-ho sanejat, i això implicarà el 
que estem fent, molt control de la despesa, que actualment i per desgràcia és 
l’únic que podem fer, per que els ingressos, com vostès saben, han minvat en 
tots els ajuntaments. I ara si volen dir alguna cosa, tot seu... 
 
Sr. Marcos- Sr. Cañete l’he trobat un pel nerviós no cal arribar a aquest 
extrems, escolti’m sumar i restar encara arribo, i suposo que els meus 
companys de l’oposició també, i això és un sumar i restar. Estic d’acord amb 
part del que ha dit vostè, no ho nego, però reafirma les meves paraules.  
 
En lo que no estic d’acord en cap cas és en el tema que ha vingut a tocar sobre 
si demagògies, etc, etc...Vostè està rodejat d’autèntics experts en demagògia, 
que tots coneixem. I en el tema de propaganda política, no se si ho ha 
anomenat com a míting, escolti, acaben de fer ara un míting de 5 ó 6 minuts 
polític bastant important, no?.  Però això no en traurà, ni deixaré de pensar de 
que el que han fet vostès ha estat bé una manera molt especial d’interpretar 
una liquidació, i això vostè anomeni-ho com vulgui! D’acord? I no diré res més 
al respecte. 
 
Sr. Cañete- No, no estic nerviós, el que estic és enfadat! No estic nerviós, estic 
enfadat veient com s’està fent ús demagògic per part de l’oposició del resultat 
del pressupost, per criticar una mesura estructural que és... Estic parlant Sra. 
Ramos!. 
 
El que estic és enfadat per veure l’ús demagògic que fan vostès per criticar l’ 
adopció d’una mesura estructural dura, difícil, i molt complicada, que el que ha 
de permetre és equilibrar els ingressos corrents amb la despesa corrent.  Ara 
hem aconseguit que el pressupost del 2012 sigui net, és a dir, que estigui 
sanejat, que no arrosseguem deutes d’exercicis anteriors, que facin inaplicable 
el pressupost que és el que s’ha aprovat en aquest ple, el que es va aprovar en 
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el ple en el seu dia. Per això, i tal com ha dit el senyor Secretari-interventor en 
el seu informe que el que cal ara fer és un treball seriós i rigorós, seguir fent un 
treball seriós i rigorós de contenció de la despesa, per tal que els ingressos 
corrents i les despeses corrents s’equilibrin. 
 
Sra. Sánchez- Només vull fer un incís, de totes les factures que farem el 
reconeixement extrajudicial de crèdit, no hi ha cap que estigui vinculada a cap 
de les regidories que jo portava fins als moments que jo vaig acabar. 
 
Sr. Tenorio- Jo només volia dir quatre coses.  
 
Nèstor, “oposició”, nosaltres hem votat que “sí”, nosaltres estem d’acord. 
 
Sr. Cañete- No, és que com l’altre dia va actuar com a portaveu de l’oposició 
igual.... 
 
Sr. Tenorio- No són maneres, ni actes, ni és el moment, eh? 
 
Sr. Cañete- Vostès no crec que puguin parlar de maneres, però bé... 
 
Sr. Tenorio- De fet el que es tracta avui aquí no és el pressupost de l’any 
passat, ni el de fa deu anys, es tracta de la liquidació del 2011, i si molt 
m’apures de la liquidació del pressupost del 2012.  
 
Si hem de tirar endarrere o endavant, o podem fer de la manera que vulgueu, 
però es tracta d’aprovar una liquidació del 2011, en la qual estic d’acord, eh? 
Estic d’acord amb tú, vull dir, és una liquidació en la qual reflecteix el que s’ha 
liquidat. 
 
Si reflectim el que s’ha liquidat i reflectim el pressupost del 2012 amb totes les 
seves modificacions que aprovarem ara, efectivament l’economia de 
l’Ajuntament és bona, no? O relativament bona, vale? Pressupostàriament, eh? 
No t’estic parlant de liquidesa, pressupostàriament.  
 
Si parlem de liquidesa, escolta per això ens estan ajudant! Per això ens estan 
ajudant tant de l’Estat, com de la Generalitat! I si molt m’apures podem buscar 
altres solucions per això, eh? Ja varem dir en una comissió informativa que 
l’oposició està per ajudar, però és que a més a més estan ajudant externament, 
eh? Amb la qual cosa deixem de dir ja de que l’ajuntament exactament va 
malament, aquí s’ha dit que no es podrien pagar nòmines, aquí s’ha sentit que 
no se que..., vull dir, l’Ajuntament tal qual estan els números no està malament, 
el 80% dels ajuntament de la província de Tarragona voldrien estar com 
nosaltres. 
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Sr. Cañete- A veure, jo ho tornaré a explicar una altra vegada, és que jo puc fer 
una pressupost dient que cobraré, el que jo vulgui dir que cobraré, i puc fer un 
pressupost que digui que jo pagaré el que jo pagaré, jo puc fer el pressupost 
que sigui. La clau és si després es compleixen els ingressos que jo he previst 
de tenir si em gasto el que jo he previst que m’hauré de gastar, aquesta és la 
clau, d’acord? Molt bé! Això és pressupostari. Però hi ha una realitat del dia dia 
que no és la pressupostària, que és la de pagar tot allò que genera obligacions 
de pagament, la despesa corrent, llavors malgrat hi hagi un resultat 
pressupostari positiu, menys mal, això és bo, no podem estar-nos de pensar 
que cada mes que passa de tenir certs diners al banc per afrontar els 
pagaments corrents, i això no és bo, i no estem tranquils amb la situació de 
tresoreria que no és una situació de tresoreria relaxada. Per tant, que hem de 
fer? Doncs com els ingressos que tenim pendents de cobrament, encara no 
sabrem molts d’ells quan els hem de cobrar, hem de contenir la despesa i 
ajustar la despesa corrent als ingressos corrents, i quan rebem els ingressos 
que hem de rebre i estan reconeguts, bueno “pues otro gallo cantará”, ja serà 
una altra situació. Però aquesta, la que tenim ara, és de tensions de tresoreria 
importants, respecte de les ajudes, home, gràcies senyors de la Generalitat o 
gràcies senyors del Ministeri per les ajudes que ens donen! Diu que ens 
paguen el deute que tenim formalitzat a 31 de desembre, però li hem de pagar 
un 5% de crèdit.  
 
A mi m’hagués agradat molt més que la Generalitat ens hagués pagat els 
diners que ens deu i així no hauríem d’agafar i sotmetre’ns a aquest pla, per 
que així no hauríem de tenir més despeses financeres de les que ja teníem, 
que també ens hagués agradat més, que ens estan ajudant? Tant de bo ens 
haguessin ajudat millor, i millor vol dir que ens paguessin el que ens deuen, i 
que no ens fessin endeutar –nos per pagar el que devem, que és culpa de que 
ells no ens han pagat a nosaltres. Gràcies per l’ajuda, ho hem de fer , però hi 
ha altres maneres d’ajudar molt més adients per la situació . 
 
Sr. Domínguez- Sr. Tenorio insisteixo amb el que diu el Secretari en el seu 
informe, eh? Vull dir, s’han de prendre mesures per equilibrar ingressos amb 
despeses i això és el que estem fent. Insisteixo amb el que s’ha dit aquí, a 
ningú li agrada haver d’acomiadar a ningú, però si és necessari per l’economia 
de l’ajuntament i s’ha de fer, s’ha de fer. 
 
I vostè diu que hem de parlar del tancament del 2011 i en tot cas del 2012. Si, 
però quan parlem d’exercicis passats, s’ha de tenir present que ara amb el 
Decret 4 de Rajoy abans del 15 de març havíem de tenir liquidat tot el 
pagament a proveïdors a data 31 de desembre. 
 
Escolti’m li puc dir que he pagat factures de l’anterior mandat no conformades 
amb serveis prestats, eh? Amb serveis prestats! De 2008, de 2009, de 2010, i 
ho veurà a la relació de decrets, i estic pagant factures del 2011 que estan 
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apareixent de serveis prestats. Això, home s’ha de dir! S’ha de dir, eh? I torno a 
dir que tindran els decrets per veure que no m’ho invento, no estaven 
autoritzades pel govern anterior, vale? Vull dir, a la 4130 tenim un euro dalt, un 
euro baix, però tenim uns dos cents i pico mil euros que és de brossa, per que 
el govern anterior i això ja ho vaig dir, no va voler pagar els últims sis mesos, 
no va voler pagar els últims sis mesos!. I nosaltres quan varem entrar ens 
varem trobar amb el Consell Comarcal o que pagàvem o ens denunciaven, i 
dins dels tres primers mesos varem haver de pagar vora 180.000€ de brossa. 
 
Vull dir, quan fem referència que ens estem trobant moltes coses d’aquestes, a 
mi em sobta quan una empresa en diu: “Escolti’m vostè em deu en factures de 
l’any passat”, que resulta que no hi ha un control, que no apareixen! Tot això li 
ensenyaré, eh? No m’ho invento, no m’ho invento, serveis prestats! Això encara 
fa que estiguem amb més tensions de tresoreria, per que el que no tens 
controlat és molt difícil planificar-ho en el temps! Cert o no? Tot això el dia que 
vulgui te les meves portes obertes i li explicaré i li ensenyaré tot, eh!  Tot! I pot 
parlar amb la noia de comptabilitat, si no ho han parlat i ja li explicarà. Torno ha 
dir, el Secretari està aquí per donar fe del que dic! Per que jo li he de dir al 
Secretari: “Com pot ser que aquesta factura no estigui contemplada dins els 
pressupost? Ni en la 4130!”. Per que igual dius: “No te partida pressupostària? 
Molt bé! Molt bé! Però ja signo la nota de reparació, eh? I es posa dins el 
pressupost!”, no! Apareix al 2012! Home!  
 
Que vol que li digui, la gestió no devia ser excepcional! Eh? No, però escolti’m 
jo ho he de dir! Vostè m’ha dit: “Per que parleu d’exercici passats!”. Per que ens 
estem trobant un munt de sorpreses! Insisteixo, el dia que vulgui li ensenyo, els 
decrets dels pagaments d’aquestes factures estaran a la seva disposició al 
proper ple, i els podrà veure, 2008, 2009, 2010 i 2011. 
 
Sr. Tenorio- La liquidació queda tancada, cobrada i ben lligada, el pressupost 
està quadrat i ben lligat, és així? 
 
Sr. Domínguez- Hi han factures del 2011 que s’han de posar a l’exercici 2012 
per que no estan comptabilitzades. El pico són 5.000€!. No estan aquí! No 
estan en l’exercici! Senyor Secretari estan o no estan? 
 
Sr. Secretari- Ho passaré per escrit per proper Ple. 
 
Sr. Vidal Guiamet- ¿Usted no sabe que en su grupo municipal está la anterior 
alcaldesa? ¿Le puede informar de lo que hacía? O no lo sabe?. 
Por qué me extraña, por qué yo veo que piden reuniones, a lo mejor no sabe, 
por qué claro como el portavoz son otros...A lo mejor no saben que en su grupo 
municipal está la anterior alcaldesa, la responsable, la que daba los vistos 
buenos, o no se que hacía. !Ella le puede informar! 
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Sr. Tenorio- A veure, que quedi molt clar ja! Ja no per avui, si no per sempre! Si 
hi ha alguna cosa, i ho dic davant de tothom! Si hi ha alguna cosa que la meva 
cap de llista hagi fet malament, si us plau, vagin a denunciar-ho! Però li dic jo i 
davant de tothom! Si tantes voltes li hem de donar a aquesta situació, vagin a 
denunciar-ho! Si us plau! I l’acompanyarem, eh? 
 
Sr. Domínguez- Si hagués algun dubte de que ha fet algo il·legal, estaria 
denunciada, una cosa és una mala gestió i una altra una cosa il·legal! Està 
clar? Està clar, eh? Vull dir, punto! A veure si hem d’entrar en un debat!  
 
Si hagués alguna cosa il·legal estaria denunciada! Si hi ha alguna cosa de mala 
gestió, no es denuncia, s’ha de solventar i punto. Si? Vinga, si hi ha alguna 
cosa? 
 
Sra. Ramos- Vostè ha dit que al proper ple sortiran totes aquestes factures que 
s’està trobant, no? Decrets...Al proper no? Moltes gràcies. 
 
3- ACORD D’APROVACIÓ DE CONCESSIÓ DEMANIAL A LA MERCANTIL 
GAS NATURAL DE DISTRIBUCIÓN, SDG. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos va tramitar Expedient 37/2010 
d’autorització administrativa a la mercantil Gas Natural de Distribución, SDG, 
SA, d’obertura de rasa per a la instal·lació soterrada de xarxa de distribució de 
gas. 
 
Arran la necessitat sobrevinguda de modificació del traçat ja autoritzat, Gas 
Natural de Distribución, SDG, SA, va sol·licitar autorització municipal pel nou 
traçat, que comporta l’encreuament soterrat de terrenys amb classificació 
urbanística d’àrea de sòl apte per a la urbanització (NSP) i qualificació per a 
usos de zona verda pública en un cas (PJ2467), amb afectació de dos metres 
lineals, i d’equipaments comunitaris també públics en un altre (E5706), amb 
afectació d’altres 22 metres lineals. 
 
Atès que la pretensió de la mercantil, d’implantació de la canalització per uns 
terrenys que són de domini públic, encara que sigui per sota la seva superfície, 
i, per tant, en forma no aparent ni visible, suposa respecte d’aquest domini una 
ocupació limitativa i excloent de la d’altres possibles interessats compresa en la 
categoria d’ús privatiu dels articles 86.3 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, 
de Patrimoni de les Administracions Públiques (encara no sigui precepte bàsic 
ni d’aplicació general en els termes de la seva disposició final segona), i 57 de l’ 
esmentat Reglament de Patrimoni. 

Atès que la ocupació esmentada en cap cas podria ser considerada de caràcter 
temporal per tractar-se d’una instal·lació permanent de canalització de gas amb 
una finalitat d’interès general per la població del municipi i per tant haurà de ser 
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objecte de la corresponent Concessió Demanial (Art. 93 a 102 Llei 33/2003, de 
3 de novembre, del patrimoni de les administracions publiques i 53 a 71 del 
Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni 
dels ens locals) 

Atès la normativa exposada que preveu la possibilitat de l’adjudicació de la 
concessió demanial mitjançant atorgament directe quan l’ocupació resulti 
necessària per a complir una funció de servei públic o a la realització d'un fi 
d'interès general degudament justificats a l’expedient. 
 
 I Atès els informes de caràcter favorable emesos per part dels Serveis Tècnics 
al servei de l’Ajuntament, del Servei d’Assessorament Municipal de la Diputació 
de Tarragona, així com d’aquesta pròpia Secretaria. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents: 
 
Primer. Aprovar l’adjudicació de la concessió demanial per 50 anys que suposa 
l’ocupació del domini públic sol·licitada per Gas Natural de Distribució, SDG, 
SA, per a la instal·lació soterrada de xarxa de distribució de gas, en la mida que 
constitueix un ús privatiu del domini públic que comporta obres o instal·lacions 
fixes, circumstàncies ambdues que la Llei de Patrimoni considera pressupost 
d’exigència d’aquesta categoria jurídica. 
 
Segon. Exposar al públic el projecte i plec de clàusules administratives 
mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la corporació i web municipal, durant el termini de trenta dies 
següents al d'aquesta aprovació. 
 
Tercer. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions 
en contra durant el termini d’exposició pública. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4- ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER A APROVAR I 
COMPTABILITZAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia nº 142/12 de 15 de març,  es va iniciar l’expedient per a 
aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en la 
mateixa data. 
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El secretari-interventor  ha emès el següent ’informe preceptiu:  
 
Per altra banda, el Text refós de la Llei d’hisendes locals i el Reial decret 
500/1990, de 20 d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir 
amb l’any natural i que s’hi han  d’imputar les obligacions reconegudes durant 
aquest termini.   
 
De conformitat amb els articles 173.5 del Text refós de la Llei d’hisendes locals 
i  25.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, no es poden adquirir 
compromisos de despeses per quantia superior a l’ import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, i són  nuls de ple dret les resolucions i 
els actes administratius que vulnerin aquesta norma, sens perjudici de les 
responsabilitats que pertoquin.  
 
Això no obstant, per a regularitzar aquestes despeses que no han estat 
aplicades en cap partida del pressupost de l’any corresponent del 2011, s’ha de 
procedir al reconeixement extrajudicial de  les obligacions d’exercicis anteriors 
que per qualsevol causa no han estat reconegudes en l’exercici que els 
corresponia.  
 
L’òrgan competent per al reconeixement és el  ple de la corporació, sempre que 
no existeixi dotació pressupostària, i per tot això,  es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:  
 
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits de 
factures corresponents a l’any 2011 que no varen poder ser comptabilitzades 
per manca de crèdit pressupostari i vinculació jurídica, són 548 que varen ser 
comptabilitzades al compte 4130 pendents d’aplicació per 674.389,89 €, de les 
qual s’ha pagat les que figuren al compte 555 per import de 587.305,95 €. 
 
Segon.- Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la 
incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
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, Tenorio, Asensio, Sánchez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció  la 
del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els 
anteriors acords.  
 
5- ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT 
FINANÇAT AMB EL ROMANENT DE TRESORERIA POSITIU PROVINENT 
DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2011. 
 
Expedient número 1/2012, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant suplement de crèdit. 
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ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 22 de març de 2012 s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit. 

FONAMENTS DE DRET 

1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refòs de la Llei 
reguladora de les hisendes locals, i als articles 34 a 38 del Reial decret 
500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de 
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en 
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no 
ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres 
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals 
s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47  de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de 
las bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
a’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP). 

Per tant, 

 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.-. Aprovar l’expedient de suplement de crèdit, que cal finançar  
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals, derivat de la 
liquidació del pressupost de la corporació corresponent a l’any 2011. 
 
Segon.- Per poder atendre les despeses que es detallen a continuació (...), per 
a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el pressupost ordinari 
actual, cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari 
que s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses 
generals / majors i/o nous ingressos efectivament recaptats / anul·lacions o 
baixes dels crèdits de partides de despeses, del pressupost vigent de la 
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corporació, amb subjecció a les disposicions vigents (nota), d’acord amb el 
següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Suplements de crèdit: 

 

Partida Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’increment 

Consignació 
definitiva 

920 21309 Altres 
Manteniments 

145  145 

912 48901 Aportació 
Grups 
Municipals 

7464,73  7464,73 

920 22200 Comunicació 29.366,52  29.366,52 

492 46500 Consell 
Comarcal 

27.317,10  27.317,10 

932 22708 Conveni BASE 42.412,15  42.412,15 

331 22609 Cultura i Festes 6478,26  6478,26 

152 21200 Edificis i Altres 
Construccions 

471,06  471,06 

151 22100 Energia 
Elèctrica 

155.667,34  155.667,34 

340 21303 Esports/Piscina 5.596,51  5.596,51 

920 22002 Material 
Informàtic No 
Inventariable 

1966,24  1966,24 

151 21306 Manteniment 
Enllumenat i 
Altres 

5632,07  5632,07 

920 21300 Maquinària i 
Estris 

1422,37  1422,37 

920 22400 Primes 
d’Assegurances 

34799,16  34799,16 

162 22700 Recollida 
d’Escombreries 

245509,71  245509,71 

441 22300 Transports 19888,14  19888,14 
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(Segarra) 

 
 

Total altes crèdits : 584.136,36  

 
Finançament que es proposa: 
 
 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 585.017,52 

 
 

Total finançament : 584.136,36  

 
2. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   

 
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, Tenorio, Asensio, Sánchez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció  la 
del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els 
anteriors acords.  
 
6- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ EXPEDIENT   DE   MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS  EN  EL  PRESSUPOST  DE DESPESES MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIES DE CRÈDITS 
 
PROPOSTA  DE TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

Expedient número 1/11 referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant transferències de crèdits 

 
ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia 554/11 de data 20 de desembre de 2011 s’inicia 
l’expedient per a l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències 
de crèdit. 
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2.Per poder atendre les despeses de treballs de recollida 
d’escombraries/incineradora, per a les quals la consignació en el pressupost 
ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de modificació de crèdit per 
mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir 
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida inicial Nom Consignació 
inicial 

Proposta de baixa Consignació 
definitiva 

 
011 91100 

 
Prèstec 

 
146.563,90 

 
 

 
90.253,53 

 
56.310,37 

 
Total baixes de crèdits: 90.253,53 € 
 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

920 21400 Elements de Transport- 
(Pressupost 2012 Vehicles) 

28000 13.041,77 41.041,77 
 

150 22706 Estudis i Treballs Tècnics 
Pressupost 2012 Serveis 
Tècnics i Jurídics) 

62120 41.817,14 

103.937,14 

920 62500 Mobiliari i Estris  1000 34.017,23 35.017,23 

920 22000 Ordinari No Inventariable 
Pressupost 2012 Material 
d’Oficina no Inventariable) 

10.000 1.377,39 

11.377,39 

 

Total altes de crèdits: 90.253,53 € 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

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

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

Per tant, 

 

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

 

Primer.- Aprovar la modificació de crèdit  per mitjà de  transferències de crèdit, 
que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
 
Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es 
transferiran els crèdits de les partides que s'han indicat.   
  
Sr. Secretari- Intervencions?  
 
Sr. Marcos- Voldria un aclariment, si us plau. En l’apartat d’estudis i treballs 
tècnics, veiem un increment de 41.817, 14€, voldrien dir el per què d’aquest 
increment, si us plau? 
 
Sr. Secretari- Simplement el que es fa és la transferència per absorbir el que 
queda de la 4130 , de les factures que que no han entrant al pressupost del 
2011 i que s’han d’incloure en el pressupost del 2012. Per finançar aquesta 
despesa es fa la transferència d’un sobrant de 90.253,53€ a les diferents 
partides, per que aquestes partides no es condicionen i parteixen totes de 0€ al 
començar el pressupost del 2012, el que es fa és absorbir la diferència que hi 
ha en el líquid de tresoreria que finança part de la 4130, però no pot financiar-
ho tot, per que la 4130 puja més que el romanent líquid de tresoreria, la 
diferència és el que es fa amb l’expedient de transferència per partir d’un 
pressupost net, no condicionat pel pressupost del 2011. 
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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, Tenorio, Asensio, Sánchez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció  la 
del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els 
anteriors acords.  
 
Sr. Tenorio- Des del grup municipal de Convergència i Unió, des d’aquest 
costat d’aquí, Jaime por que pareceremos tontos pero no lo somos, creo yo. 
 
Sr. Domínguez- Senyor Tenorio no entrem en la provacació, eh? Expliqui... 
 
Sr. Tenorio- Perdona, perdona. 
 
Sr. Domínguez- Primer ja entraríem en això, que és més una interpretació 
meva que només la deixo anar i no busco polèmica, i és que les explicacions 
de vot està el portaveu, per que si no el portaveu no te sentit, però com no vull 
entrar en aquest debat, si vostè vol ver de portaveu jo no tinc cap problema, 
però no entrem en les provocacions. 
 
(S’estableix una discussió Sr. Tenorio, Sr. Vidal Guiamet, Sr. Marcos, Sr. 
Alcalde) 
 
Sr. Tenorio- Si agafem de referència que el pressupost liquidat, que és el 
document comptable que reflecteix l'execució del pressupost, mostra els 
ingressos realment obtinguts i les despeses efectuades per l'entitat pública 
durant el seu període de vigència. 
 
Si el pressupost liquidat informa de les modificacions en les previsions inicials, 
els drets liquidats i les obligacions contretes, els ingressos rebuts i els 
pagaments efectuats. La diferència entre les obligacions i els drets contrets 
constitueix el dèficit o superàvit pressupostari.  
 
Si conformem que el pressupost és l’execució comptable del pla econòmic del 
sector públic per a un període de temps determinat (generalment un any), que 
és on es reflecteixen, de manera desagregada, les corresponents previsions 
d'ingressos i limitacions de despeses. Segons les diferents fases del 
pressupost pot ser preventiu, consolidat o liquidat. 
 
Vist tot això, si agafem com a referència la liquidació del Pressupost de 
l’exercici 2011 i el Pressupost degudament modificat ara per aquest Ple de 
l’exercici 2012, ens trobem que en aquí, en el nostre Ajuntament dels 
Pallaresos, Convergència i Unió afirma el que ja fa temps que ve afirmant, que 
no es veuen problemes financers, que realment “no estamos tan mal”. 
 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

20 
 

Que ens trobem davant una economia relativament sanejada, amb alguns 
problemes de tresoreria que possiblement es solucionin amb el Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local de les Diputacions (vers les 
subvencions pendents de la Generalitat) i amb el Pla d’ajust de l’Estat (vers el 
pagament a creditors) però que si es marquem l’objectiu, tots, de complir 
estrictament el Pressupost de l’exercici 2012, gestionant les despeses de 
l’exercici amb els ingressos pressupostats i comptant que no hi hagi 
imprevistos que condicionin les despeses, ens podem trobar amb una 
economia sostinguda per a exercicis futurs. 
 
Sr. Cañete- Pensava que m’estava fent una pregunta, i m’estava espantant, si, 
estem d’acord, estem d’acord, si ho seguim fent com ho hem fet tindrem aquest 
resultat en el futur, si ho seguim fent com ho estem fent, moltes gràcies per 
reconèixer-ho.  
 
 
7- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMICO-ADMINISTRATIVES I TÈCNIQUES PARTICULARS QUE HAN 
DE REGIR  LA CONTRACTACIÓ,  MITJANÇANT  PROCEDIMENT OBERT, 
DE LA CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ  DEL SERVEI D’ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
Atès que amb data 21 de desembre de 2011 es va recepcionar definitivament 
l’obra de l’Escola Bressol Municipal de l’Ajuntament dels Pallaresos. 
 
Atès que per portat a terme la gestió de la mateixa es fa necessari la 
formalització del corresponent contracte administratiu en els termes establerts 
al Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text 
refós de la Llei de contractes del sector públic. 
 
Atès que, entre les modalitats previstes a la legislació exposada, per dur a 
terme la citada gestió es considera que la Concessió Administrativa és la 
modalitat que millor s’adapta a les característiques del servei. 
 
Atès que els plecs de clàusules administratives i tècniques particulars 
integrants dels pactes i condicions definidors dels drets i obligacions de les 
parts del contracte així com la realització de la prestació i definició de les seves 
qualitats, s'han d'aprovar prèviament a l'autorització de la despesa o 
conjuntament amb aquesta, i sempre abans de la licitació del contracte, o si no 
n'hi ha, abans de l'adjudicació. 
 
I atès que l'aprovació dels plecs de clàusules administratives particulars 
correspon a l'òrgan de contractació, que podrà, així mateix, aprovar models de 
plecs particulars per a determinades categories de contractes de naturalesa 
anàloga. 
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Es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- Aprovar l’expedient de contractació per l’adjudicació de la gestió de 
l’Escola Bressol de l’Ajuntament dels Pallaresos en règim de Concessió previst 
a l’article 277.a) del Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de contractes del sector públic.  
 
Segon.- Aprovar el Plec de clàusules econòmico-administratives i tècniques 
particulars que han de regir  la contractació  mitjançant  procediment obert. 
 
Tercer.- Sotmetre’l al tràmit d’informació pública per un termini de vint dies, 
mitjançant la publicació d’anuncis al BOP, tauler d’anuncis i web municipals, a fi 
de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.  
 
Quart.- En cas de no presentar-se reclamacions el plec s’entendrà 
definitivament aprovat, i la publicació de l’anunci de convocatòria obrirà el 
termini de quinze dies per la presentació de la documentació corresponent en 
el termes establers al mateix plec de clàusules.  
 
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, Tenorio, Asensio, Sánchez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció  la 
del senyor Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els 
anteriors acords.  
 
 
8- ACORD D’APROVACIÓ D’UNA PRÒRROGA SOBRE EL TERMINI DE 
CESSIÓ DE LES FINQUES DESTINADES A EQUIPAMENTS ESCOLARS 
PER LA CONSTRUCCIÓ DEL CEIP-2 AL MUNICIPI DELS PALLARESOS. 
 
Atès que el ple de l’ajuntament va aprovar en sessió de data 12 d’abril de 2007 
la cessió de les finques destinades a equipaments escolars per la construcció 
d’un CEIP-2. 
 
Atès que l’apartat quart de dit acord resolia que les finques objectes de cessió 
revertirien novament a l’ajuntament si en el termini de 5 anys, les mateixes  no 
es destinaven a la finalitat esmentada. 
 
Atès que el proper mes d’abril fineix el termini de cinc anys abans relacionat, i 
que l’ajuntament te la voluntat de seguir destinant aquest terrenys per la 
construcció de la nova escola del municipi. 
 
Atès que s’ha rebut escrit del departament d’ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya de data 15 de març de 2012, registre 0207S/3033/2012, pel qual es 
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requereix a aquest ajuntament nou certificat prorrogant el termini de domini de 
la finca en 5 anys més. 
 
Per la qual cosa, es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER. Aprovar una pròrroga de cinc anys sobre la cessió de les finques que 
a continuació es detallen a favor del Departament d’Educació de la Generalitat 
de Catalunya a fi de que siguin destinades a equipaments escolars per la 
construcció del CEIP 2. 
 

1. Parcel.la J, situada a la urbanització Jardins Imperi (PP-3) de 5.790 m2, 
destinada a equipaments culturals i docents. 

 
Afronta al Nord amb la parcel.la K del projecte de compensació, a l’est 
amb la parcel.la F del projecte, al Sud amb la parcel.la F i l’oest amb el 
carrer Av. de l’Imperi (avui Onze de Setembre) 
 
Referència cadastral 5089803CF5558N0001DF 

 
2. Parcel.la K, situada a la urbanització Jardins Imperi (PP-3) de 3.479 m2, 

destinada a equipaments de servei públic.  
 
Afronta al Nord amb el carrer K del Pla Pacial o carrer Lisboa (avui 
carrer Maragall), a l’Est amb la parcel.la F del Projecte de compensació, 
al Sud amb la parcel.la J del projecte i a l’Oest amb el carrer A del Pla 
Parcial també denominada Av. de l’Imperi (avui Onze de Setembre) 
 
Referència cadastral 5089801CF5558N0001KF 

 
SEGON. Donar trasllat del contingut de la present resolució als Serveis 
Territorials del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sra. Ramos- Primer m’agradaria a la gent que no ho sàpiga, vostès senyors 
regidors i senyor alcalde si ho saben, que hi ha d’altres ajuntaments que 
permeten la veu a tots els regidors, un clar exemple és Tarragona que el tenim 
aquí al costat. 
 
Després m’agradaria dir que clar que votem a favor de la renovació del conveni 
de cessió dels terrenys del CEIP Pallaresos.  
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No entraré a dir els rumors que corren per Internet, per les xarxes socials 
promogudes per l’Ajuntament, que si s’ha fet la cessió, que si “si”, que si “no”. 
M’agradaria que quedi molt claret, aprovem la renovació del conveni, afirmem 
que la desafecció i cessió dels terrenys es va aprovar el Ple de l’abril de 2007, i 
el 23 de febrer de 2010 jo personalment vaig firmar les escriptures davant el 
notari. 
 
Sr. Domínguez- Jo vull dir una cosa. Quan varem detectar que caducava el 
terreny, el primer que varem fer va ser demanar una visita amb la Directora 
dels Serveis Territorials, visita que tenim demà a la tarda. 
 
És cert, vostès varem fer la cessió dels terrenys, no, no, jo no he dit que no ho 
haguessin fet, el que si dic és que no es fa fer l’informe higiènic sanitari que 
demanava Ensenyament per poder continuar tirant endavant el projecte. 
Informe que hem fet nosaltres, que ja està aprovat favorablement, però que tots 
sabem la situació econòmica de la Generalitat. Que només per posar un 
exemple, un dels punts que parlarem demà serà quan signem el conveni, per 
que fins que no signem el conveni no ens donaran els diners de l’obra de la Llar 
Municipal, no barrejo temes, però...I el primer que ja m’ha dit és que no hi ha 
diners, vull dir, que no saben quan podran pagar. 
 
Escolti’m ens preocupa molt, ens preocupa molt la Llar Municipal, ens 
preocupen els barracons, que insisteixo, la regidora i jo personalment hem 
parlat amb la Directora dels Serveis Territorials per insistir de si hi ha manera 
d’accelerar la construcció, sabem que és difícil però que en tot moment ens 
hem preocupat i ens estem preocupant, com em consta que vostès van fer per 
fer la cessió, només puntualitzar, eh? Faltava l’informe higiènic sanitari que és 
el que anaven reclamant, i faltava per un error en el correu electrònic que li van 
enviar al Secretari, i per això no els culpo de res, no els culpo de res, eh?. No 
és qüestió de posar-se o treure medalles.  
 
La situació ja està corregida, i quan varem veure que caducava varem demanar 
la visita, i justament al mateix o al dia següent va arribar l’informe demanant la 
renovació, només això. 
 
Sra. Sánchez- És només dir-te que l’informe sanitari no es va fer per que el 
Departament va dir que no corria cap presa, i que això no endarreriria en cap 
cas que es comencés l’obra. Això és les paraules que ens varem dir a 
nosaltres, que no hi havia cap problema de fer-ho una mica més endavant, per 
que evidentment diners no havien i això ja ho sabíem tots, i que no era 
necessari fer-ho en aquell moment. Només això. 
 
Sr. Domínguez- Però que no he dit que fos per que no volgués, de fet he dit, no 
s’ho prengui com un atac, de fet he dit Sra. Sánchez que varem enviar la 
sol·licitud via mail en un correu dels “altanets” d’aquests antics, i per això no va 
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arribar al Secretari, i per això no es va fer. En base a que varem detectar 
aquest fet i ho varem reclamar, va ser quan ens van dir que varen fer la petició  
i que no s’havia contestat de l’ajuntament, només això. Varem detectar que era 
un correu erroni, ho hem fet, ho hem aprovat, i estem en la situació que estem. 
 
Volen dir alguna cosa més? 
 
Sra. Coronado- És que no em miro el facebook, no em miro res, jo no se els 
rumors que corren, jo l’únic que se és que estem treballant per aquest col·legi, 
que ho sàpiguen tots. Més que res això, que jo no se els rumors que corren. Es 
que vostè ja està dient dels rumors que corren, jo no se els rumors que corren, 
és que no en fico en el facebook. 
 
Sra. Ramos- Jo si, quan en diuen de lladre, i diuen un munt de coses, doncs si 
que m’he de fixar. 
 
Sr. Domínguez- Només dir una cosa, i amb això finalitzo el Ple. Crec que 
després del que va passar al Ple passat, i no per que marxessin del ple, no per 
que s’anessin del ple, tenen tot el seu dret i en tot cas hauran de rendir 
comptes amb els seus votants, però crec que avui han perdut l’oportunitat del 
que li varen dir al Secretari al dia següent, demanar disculpes públicament per 
qüestionar la seva feina, veig que no ho han fet, per això els he preguntat si 
volien fer-ho. 
 
Vostès pel que em consta es varem comprometre amb el Secretari a demanar 
disculpes, i l’únic que he preguntat és això, per que en qüestionar la tasca 
política és una cosa, qüestionar el Secretari és una cosa molt més greu. 
 
Sr. Marcos- Com algú abans ha volgut menysprear o d’alguna manera atacar-
me, que no ho ha aconseguit, per que em vaig sentir molt honrat de representar 
a aquesta gent, i ho tornaré a fer si m’ho tornen a demanar. No hem fet això 
que vostè diu, per que avui no pertoca ni precs ni preguntes, i com en alguna 
ocasió vostè ens ha retret que avui no pertoca ni precs ni preguntes, ho tenim 
preparat pel proper Ple, i molt agraït. 
 
Sr. Domínguez- A les deu menys set minuts s’aixeca la sessió. Gràcies. 


