ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA D’ORGANITZACIÓ DEL PLE DE
L’AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 DE JUNY DE 2015
Caràcter: Extraordinària.
Data: 25 DE JUNY DE 2015
Horari: 9 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Josep Maria Nolla Cabellos
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Miquel Antoni Granero Zapata
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Excusa la seva assistència per motius laborals el senyor Jaime J. Vidal Guiamet,
regidor del Grup Municipal PP
Celia Maria Villa Sánchez, secretària accidental
Ordre del dia:
1. Aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació
2. Proposta de creació de la Comissió Especial de Comptes
3. Proposta de creació i composició de la Comissió Informativa.
4. Proposta de nomenament de representants de la corporació en altres
organismes, en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament
5. Resolució de l’Alcaldia de nomenament dels tinents d’alcalde de l’Ajuntament
6. Proposta de nomenament de tresorer
7. Proposta sobre el règim de dedicació dels càrrecs electes.
8. Distribució de les diferents àrees.
9. Constitució dels Grups Politics.
Desenvolupament de la sessió i acords

1. APROVACIÓ
CORPORACIÓ

DE

L’ACTA DE

LA SESSIÓ

CONSTITUTIVA DE

LA

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió constitutiva de la corporació, celebrada el
dia 13 de juny de 2015, de la qual no es dóna lectura tota vegada que els regidors i les
regidores disposen d’una còpia, que ha estat tramesa juntament amb la convocatòria,
es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu membres assistents.
2. PROPOSTA DE CREACIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de creació de la Comissió Especial de
Comptes i de la seva composició. Atès els articles 116 i 20.3 de la Llei 7/85, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 58 del Decret legislatiu 2/2003, de
28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Crear la Comissió Especial de Comptes.
Aquesta Comissió estarà integrada per un representant de cadascun grups polítics.
La seva composició serà la següent:
President:
Vocals:

Sr. Josep Maria Nolla Cabellos
Sr. Jaume Domínguez Ruiz
Sra. Inmaculada Sánchez Fernández
Sr. Miquel A. Granero Zapata
Sr. Francesc Xavier Marcos Tuebols
Sr. Jaime J. Vidal Guiamet

CIU - 3 vots
UNIM – PSC - CP – 4 vots
ICV – EU – ENTESA – 1 vot
ERC – MES – AM – 1 vot
IP – 1 vot
PP – 1 vot

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat aprova en tots els seus punts
els anteriors acords.
3. PROPOSTA DE CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES
El passat 24 de maig de 2015 van tenir lloc les eleccions locals. El nou Ajuntament
es va constituir en sessió pública el dia 13 de juny. Correspon al ple de la corporació
determinar el nombre i la denominació de les comissions informatives d'estudi i
dictamen d’assumptes.
Els articles 20.1.c) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local; 60 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei municipal i de règim local de Catalunya; i 124.2 i 134 i següents del
Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Crear les comissions informatives de caràcter permanent següents:
Comissió Informativa d’assumptes de ple, per conèixer, estudiar, i preparar o
dictaminar els assumptes dels plenaris
SEGON. La Comissió Informativa d’assumptes de ple estarà integrada per les
persones següents:
 President:
L'alcalde, Josep Maria Nolla Cabellos
 Vocals:
Antonio Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Miquel Antoni Granero Zapata
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime Joaquin Vidal Guiamet
Secretari/ària: El/La secretari/ària general de l'Ajuntament o funcionari/ària en qui
delegui.
TERCER. Aquesta comissió durà a terme les seves reunions, el dimarts la setmana
del celebració del ple, i d’acord amb la periodicitat establerta per a les sessions
plenàries.
Intervencions
Sr. Dominguez.- Exposa que, tal i com ha comunicat verbalment a l’alcalde, no
entén el sentit de la comissió informativa d’assumptes de ple una vegada que s’ha
convocat el ple, si el sentit és el de debatre els assumptes que van al ple. Proposa
l’esmena de modificar la periodicitat de la mateixa, per tal que tingui lloc el dimarts
de la setmana abans de la convocatòria del ple, i que se faciliti la informació. Fa
esment a una queixa formulada pels regidors que ara estan al govern, vers la manca
d’informació en les reunions que es convocaven anteriorment. Demana subsanar el
punt 3, convocant la comissió abans de convocar el ple, si el sentit de la comissió
és valorar entre tots si hi ha algun assumpte per aprovar, valorar o esmenar sempre
és abans de convocar el ple no a posteriori, aquesta comissió no té raó de ser.
Sr. Nolla.- Precisament és una comissió informativa, s’informa no és una comissió
per modificar cap plantejament

Sr. Domínguez.- Conèixer, estudiar, preparar o dictaminar els assumptes dels
plenaris, es fa abans del ple, no un cop convocat el ple. Si el nom que es posa és
aquest, el sentit ha de ser abans de convocar el ple. Qualsevol tipus de comissió en
qualsevol administració es fa abans de convocar el ple, en qualsevol cas és lliure de
decidir. Tal i com està plantejat és de cara a la galeria. Anuncia que no anirà a cap,
ja que el dimarts a la tarda que pot revisar la documentació del ple, és el dimarts
que és la reunió.
Sr. Nolla.- El que està previst és fer arribar als regidors la documentació prèviament
per correu electrònic, per tal que la puguin estudiar i el dia de la comissió debatre el
que vulguin
Sr. Domínguez.- Aquesta no és una decisió voluntària, sinó que està recollida a les
últimes modificacions del ROM, i a més una potestat facultativa del regidor el
demanar-la o no. Reiterant que aquesta comissió no té sentit desprès de convocarse el ple, es tracta d’una reunió amb els onze regidors. Si la voluntat és poder
comptar amb ells per poder treballar junts, aquesta comissió ha de fer-se abans del
ple.
Sr. Nolla.- Ha estat un procediment habitual fins ara, i tenim previst iniciar el mandat
amb aquesta comissió, i si desprès cal realitzar algun canvi ja es valorarà més
endavant.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla,
Tenorio, Granero, Marcos, Llonch i Sánchez, i quatre (4) vots en contra dels
senyors/res Domínguez, Enseñat, Coronado i Sans, el Ple de l’Ajuntament aprova
el present acord en tots els seus punts.
Explicacions de vot
Sra. Sánchez.- Nosaltres quan estàvem a l’oposició arribàvem a la comissió sense
tenir cap tipus d’informació, per tant aquella comissió no servia per res. Ara el que
es pretén, es enviar la documentació per correu electrònic, cosa que abans no es
feia si no es demanava expressament, abans de la comissió, així tindran uns dies
per revisar-la, i el dimarts parlar si es té que realitzar alguna modificació. Si aquesta
fórmula no funciona, no hi haurà cap problema en modificar-la.
Sr. Domínguez.- Vostès no poden modificar res si no és per urgència, una vegada
convocat el ple. Entenc que el sentit d’una comissió que és per preparar el ple, ha
de ser abans del ple. És una comissió muntada “cara a la galeria”, si s’hagués volgut
treballar amb l’oposició, s’hagués organitzat abans de convocar el ple, com es fa a
qualsevol administració.
Sr. Marcos.- Si diem les coses clares, durant el seu mandat sr. Domínguez, vostè no
ha aconseguit el que nosaltres intentem aconseguir ara, nosaltres quan anàvem a
una comissió, anàvem sense saber a què anàvem, ens assabentàvem de coses que
no sabíem, ni havíem pogut preparar. Ara vostè anirà a unes reunions havent tingut

la informació per avançat. Si s’ha de modificar quelcom per la via d’urgència, es
modifica. Però vostè anirà preparat, i sabrà de què es parlarà. Si tot i això, la fórmula
no es la correcta, doncs es modificarà i no hi haurà cap problema.
Sr. Domínguez.- Dirigint-se al sr. Marcos li diu que aquesta comissió la van crear
ells amb la voluntat de comptar amb l’oposició. A les reunions que es van realitzar
abans de suprimir-se el sr. Marcos no va fer cap intervenció, estan recollides en
acta. Si la voluntat era de canvi, la possibilitat era fàcil, convocar-la abans del ple.
No compartim aquest punt de vista, i votem en contra.

4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ
EN ALTRES ORGANISMES, EN ELS QUALS HA D’ESTAR REPRESENTAT
L’AJUNTAMENT
Es proposa el nomenament dels representants de la corporació, en els organismes i
entitats que s’indiquen, a favor dels regidors i regidores següents:
Consells Escolars dels centres escolars de la població. Sra. Inmaculada Sánchez
Fernández
Consell Escolar Municipal. Sra. Inmaculada Sánchez Fernández
Junta de compensació SAU-5 i UA-4, Francesc Xavier Marcos Tuebols.
Comunitat de Municipis de Serveis d’Aigua del Tarragonès. Josep Maria Nolla
Cabellos
Consell Assessor Urbanisme. Sr. Francesc Xavier Marcos Tuebols
Comissionat per la Transició Nacional. Miquel A. Granero Zapata
Consell Esportiu del Tarragonès. Antonio Tenorio Recuero
Sotmès a votació, amb el resultat de deu vots a favor, el Ple de l’Ajuntament per
unanimitat dels membres assistents aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
5. RESOLUCIÓ DE L’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS TINENTS
D’ALCALDE DE L’AJUNTAMENT
Es dóna compte de la Resolució de l’Alcaldia núm. 285/15, de data 19 de juny de
2015, nomenant tinent d’alcalde d’aquesta corporació.
De conformitat amb el que disposa l’article 35.2.b) del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, els Tinents d’alcalde són un òrgan
necessari de l’ajuntament, i en atenció a garantir una continuïtat en les seves
competències, aquesta alcaldia a l’empara d’allò que disposen els articles 21.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, 53.2 i 54 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya i 46.1 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre,
pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.

Per tot això, en ús de les atribucions que m’han estat conferides per la normativa
abans esmentada, RESOLC:
PRIMER Nomenar tinent d’alcalde d’aquest Ajuntament el regidors Sr. Miquel A.
Granero Zapata
SEGON Donar compte d’aquesta resolució al Ple en la propera sessió que es dugui
a terme
TERCER Publicar aquesta Resolució en el Butlletí Oficial de la Província de
Tarragona, sens perjudici que aquesta resolució sigui efectiva a partir de l’endemà
de la seva signatura.
Manifestant tots els membres de la corporació restar-ne assabentats.
6. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE TRESORER
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de nomenament de tresorer.
L’article 2.f) del Reial decret 1732/1994, de provisió de lloc de treball reservats a
funcionaris amb habilitació de caràcter nacional disposa que la tresoreria de les
Corporació amb secretaria de tercera es podrà encomanar a un membre de la
Corporació o a un funcionari de la mateixa.
Arran l'entrada en vigor de l'EBEP, que va derogar els arts. 92 de la LRBRL i 164 del
Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local, el funcionari o membre de la
Corporació que dugui a terme el lloc de treball de tresorer ja no cal que, abans de
prendre possessió del mateix, hagi de constituir fiança.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
PRIMER. Nomenar tresorer de l’Ajuntament el Sr. Antonio Tenorio Recuero regidor
de la corporació.
Sotmès a votació, amb el resultat de deu vots a favor, el Ple de l’Ajuntament per
unanimitat dels membres assistents aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
7. PROPOSTA SOBRE EL RÈGIM DE DEDICACIÓ DELS CÀRRECS ELECTES
Es vol realitzar un aclariment per part de l’alcalde. Respecte a l’assignació dels
grups polítics, existeix un error material o de transcripció, s’havia parlat d’un
component fix igual que al 2011, però posteriorment aquest es va modificar deixantlo a la meitat, de 726,65€ euros i el component variable: 330,30 euros/regidor. En
lloc del que posa a l’acta de 1.453,30€ i 660,59€/regidor respectivament. Proposem
aquesta modificació.
Sr. Domínguez.- Exposa que si es detecta l’errada, aquest canvi s’ha de notificar
abans del ple, no s’entén que es proposi el canvi en aquest moment de la sessió,

havent dies suficients com per detectar l’error i fer la consulta. Aquest tipus de
sorpresa al plenari no es poden admetre.
Sr. Nolla.- Respon al.legant que el dia anterior al plenari era dia festiu, Sant Joan, i
l’anterior que era vigília
Sr. Domínguez.- Contesta respecte que hi havia un dia menys per revisar la
documentació. Se refereix a que no ha de ser el funcionament normal de qualsevol
administració retirar els punts per urgència d’un plenari, o fer modificacions en el
mateix moment. La documentació del ple, entenent que per rigor d’aquesta
administració no es pot canviar en aquest moment la informació d’aquest ple.
Sr. Nolla.- Pregunta al sr. Domínguez, si sap quant de temps han tingut ells per
agafar el timó de l’ajuntament, i si sap en què situació està tot? No demorant més el
debat i decidint si es tira endavant l’aprovació del punt.
Sr. Domínguez.- Han tingut els mateixos dies que ells van tenir, i que sap
perfectament com està l’ajuntament, ja que l’han estat gestionant fins ara. Estant
molt millor de quan la van trobar ells. Es una modificació sobre la documentació a la
que han tingut accés els regidors. Proposar retirar el punt i deixar-ho per al proper
ple que se celebri que serà en unes setmanes.
Es procedeix a votar l’esmena del punt, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els
dels senyors/res Nolla, Tenorio, Granero, Marcos, Llonch i Sánchez, i quatre (4) vots
en contra dels senyors/res Domínguez, Enseñat, Coronado i Sans, el Ple de
l’Ajuntament aprova l’esmena i passa a la lectura del punt.
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia sobre el règim de dedicació dels
càrrecs electes.
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases de règim local, en relació amb l’article 166 del Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació tenen dret a
percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim
de dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, així com a percebre assistències per
la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la corporació, en
les condicions que estableixi el ple de la corporació.
En aplicació de l'apartat 5 de l'esmentat article 75 LRBRL s'haurà de donar publicitat
de l'acord plenari al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis de la
corporació.
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent:
PRIMER. Establir que, amb efectes de 13 de juny de 2015 s'estableixi el següent
règim de dedicacions i retribucions per als regidors de la present corporació:

Nom i cognoms

Josep Maria Nolla
Cabellos
Antonio
Tenorio
Recuero
Maite Llonch Simó
Francesc
Xavier
Marcos Tuebols
Inmaculada
Sánchez
Fernández

Règim de dedicació

Hores dedicació

Retribució (euros bruts
anuals)

Parcial

50 hores

15.000,00€

Parcial

35 hores

9.087,32€

Parcial
Parcial

35 hores
35 hores

9.087,32€
9.087,32€

Parcial

35 hores

9.087,32€

SEGON. Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, i donant-los d’alta al
règim general de la Seguretat Social.
TERCER. Establir que els regidors que tot seguit es relacionen, que no tenen
dedicació parcial, percebran les següents dietes per assistència a les sessions i les
comissions, amb un màxim de 2.700€/any/regidor
1. Ple, 175 euros/sessió.
2. Comissions Informativa del Ple, 50 euros/sessió.
3. Comissions informatives i comissió especial
euros/sessió.

de

comptes,

90

Miquel Antoni Granero Zapata
Jaume Domínguez Ruiz
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime Joaquin Vidal Guiamet
QUART. Establir, amb efectes del dia 13 de juny de 2015 una assignació econòmica
de caràcter anual a favor dels grups polítics municipals que constarà de:
Component fix: 726,65€ euros .
Component variable: 330,30 euros/regidor.
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades amb el
funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb remuneracions de
personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter patrimonial.
CINQUÈ. Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.
SISÈ. Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d'anuncis
de la corporació

Intervencions
Sr. Sans.- Abans de la votació demana conèixer el mètode, raó i proporcionalitat
que s’ha utilitzat per calcular els canvis que han hagut a les retribucions que es
veuen afectades respecte l’anterior legislatura
Sr. Nolla.- Li demana més concreció respecte a la pregunta
Sr. Sans.- Totes les que han sofert modificacions respecte a la legislatura anterior.
Sr. Nolla.- En el cas de l’alcalde, s’ha baixat 5.000€ respecte a l’anterior alcalde, els
regidors del govern han baixat el sou anual als voltants de 600€ o 700€, i en el cas
dels regidors de l’oposició, s’ha augmentat l’assignació anual. Abans hi havia un
sostre de 2.400€ i ara un sostre de 2.700€, abans eren 260€ per sessió trimestral,
ara 175€ per sessió bimestral, amb la qual cosa es pot veure amb una operació que
l’assignació a l’oposició ha pujat. A més a més de les comissions informatives.
Sr. Sans.- Al baixar els 5.000€ també ha baixat les hores de dedicació
Sr. Nolla.- No vol entrar en valoracions, ja que no tot es mesura en quantitat, sinó
també amb qualitat. Algun número d’hores s’havia de posar, però tots coneixen que
no son 50 les que un alcalde dedica a l’alcaldia.
Sr. Sans.- Si es mira la proporcionalitat, dirigint-se al sr. Nolla, vostè s’ha pujat el
sou 5.400€/any, i si les hores de dedicació son aproximadament 50, i sap que
dedicarà més, per què no es posa 70 o 75 o 80, 85 o 100
Sr. Nolla.- Respon adduint que les hores de dedicació son un tema a elecció d’ell.
Sr. Sans.- Per la regla de 3 vostè entén que s’ha pujat el sou 5.400€?
Sr. Nolla.- Qui li diu que he aplicat una regla de tres? Potser és una regla de
quatre...no sé
Sr. Sans.- A l’anterior legislatura, l’alcalde estava 100 hores i tenia una retribució
aproximada de 19.260€, vosté amb 50 hores hauria de ser 9.600€ no 15.000€
Sr. Nolla.- Acabant el debat, contesta, que dedicarà 50 hores a treballar per
l’ajuntament i deixarà les xarxes socials per qui s’hagi de dedicar, seran 50 hores de
treball efectiu

Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla,
Tenorio, Granero, Marcos, Llonch i Sánchez, i quatre (4) vots en contra dels
senyors/res Domínguez, Enseñat, Coronado i Sans, el Ple de l’Ajuntament aprova
el present acord en tots els seus punts.
Explicacions de vot
Sr. Domínguez.- Diu que obviarà els anteriors comentaris respecte a la qualitat i
quantitat de les hores, ja que de moment solament se sap la quantitat de les hores,
referint-se al sr. Nolla, i no la qualitat de les hores. Discrepa de la valoració de
números, ja que es basen en valoracions falses, argumentant la seva interpretació.
Considera que han agafat els valors del 2011. Diu que s’ha fet un increment preu
hora del 56%, encara que el salari de l’alcalde no ha de ser motiu de debat. Els
salaris del regidors del govern estan igual que el 2011, i no tenen res a dir. Però
discrepen de les retribucions dels membres de l’oposició, i no per què considerin
que es baixin, que es baixen. Es baixa un 46% aquest tipus de retribució i es
fracciona sobre 12 plens, que és inviable. Es vota en contra del canvi de disparitat,
l’alcalde puja, els regidors del govern es mantenen, i la oposició baixa. S’està
intentant castigar d’alguna manera als regidors de l’oposició, ja que o qui ha fet els
números s’ha equivocat, o s’ha fet conscientment. No s’ha arribarà mai al topall fixat.
Si es puja el salari de tots, perfecte, si es baixen tots, perfecte; està en contra de la
disparitat.
Sr. Nolla.- El que si és obvi que l’alcaldia son 5.000€ menys, i els regidors del
govern, entre 600 i 700€ menys. No hi ha puja. Anualment l’equip de govern tindrà
un cost de prop de 10.000€ menys que la legislatura passada. De forma objectiva el
cost de l’equip de govern serà menor en 10.000€ anuals, que pels quatre anys,
seran 40.000€. I respecte a la baixada, no hi ha penalització, solament s’obliga a
assistir a més plens de forma directa o indirecta. S’ha valorat la freqüència dels
plens.
Sr. Domínguez.- Els valors del 2015, donen uns valors, però del 2011, son per a tots
iguals. No es pot baixar un salari que no tens. Demana respecte.
Sr. Nolla.- Reitera el fet objectiu de que el sou de l’equip de govern li costarà al
poble 10.000€ anuals menys
Sr. Tenorio.- Diu que comencem malament, ja que durant quatre anys s’han cansat
de veure uns números que han estat maquillats i ara una altra vegada tornen a
maquillar-los. El poble s’estalviarà en sous de regidors 10.000€, no es pot obviar, es
pot maquillar, com s’ha fet durant quatre anys amb els números, amb uns
romanents de tresoreria i amb uns saldos al banc que no han sigut els que eren.
Amb la qual cosa, es pot començar malament una altra vegada, podem maquillar
tots els números, però la realitat i les dades econòmiques son les que son, els
números son els 10.000€/any d’estalvi pels veïns i per l’ajuntament. No podem
entrar en aspectes lingüístics.

Sr. Domínguez.- Dirigint-se al sr. Tenorio, li pregunta si està dient si els números
estan falsejats, ja que al final els números els valors de les informacions
econòmiques no els fan els polítics, els fan la funcionària que porta la comptabilitat i
la secretaria intervenció de l’ajuntament. Li adverteix sobre el que està dient, sobre
si la comptable d’ara i d’abans, i el secretari d’ara i d’abans, han maquillat els
números de l’ajuntament a favor d’ells?
Sr. Tenorio.- Reitera, referint-se al senyor Domínguez, vostès han maquillat els
números, i sinó, farem públic l’informe de secretaria intervenció a data 12 de juny de
2015. Els romanents no son els que eren i els romanents no son els que eren en
cap moment. Els polítics fan els pressupostos, la funcionaria introdueix les dades
comptables, però no decideix si s’ha de pagar una factura o s’ha de demanar una
subvenció per una carpa o un poliesportiu, o una piscina coberta. El que dic és que
vostè, han maquillat els números.
Sr. Domínguez.- La informació que fa el secretari i que surt al plenari, i que vostè
coneix com a regidor de l’equip de govern. L’ajuntament dels pallaresos viu
perfectament dels dos ingressos periòdics que es reben a final de mes, i és normal
que quan es fan els tancaments a final de mes, els valors estiguin allà. Però també
és normal que quan arriba final de mes es paguin les factures. Nosaltres estàvem
pagant les factures cada més dins el termini establert per llei
Sr. Nolla.- Demana intervencions breus, per poder avançar.
8. DISTRIBUCIÓ DE LES DIFERENTS ÀREES.
Atesa la nova constitució d’aquest Ajuntament realitzada en sessió celebrada el
passat dia 13 de juny de 2015 i, la necessitat d’organització de la Corporació, es
proposa al Ple de l’Ajuntament la següent distribució d’àrees i relació de carteres:
Sr. Josep Maria Nolla Cabellos: Personal, Seguretat Ciutadana, Comunicació i Comerç
i Indústria.
Sr. Antoni Tenorio Recuero: Hisenda, Esports i Joventut
Sra. Maite Llonch Simó: Sanitat, Festes i Atenció Ciutadana.
Sra. Inmaculada Sánchez Fernández: Educació, Medi Ambient i Benestar Social
Sr. Miquel Antoni Granero Zapata: Cultura, Patrimoni, Turisme, Participació Ciutadana
i Gent Gran
Sr. Francesc Xavier Marcos Tuebols: Serveis, Urbanisme i Transport i Mobilitat
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla,
Tenorio, Granero, Marcos, Llonch i Sánchez, i quatre (4) abstencions dels
senyors/res Domínguez, Enseñat, Coronado i Sans, el Ple de l’Ajuntament aprova
el present acord en tots els seus punts.
9.- CONSTITUCIÓ DELS GRUPS POLÍTICS.
Ateses les sol·licituds per a la constitució dels diferents grups polítics:

De conformitat amb els articles 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local; 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 23 a 29 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i altra normativa
concordant, en matèria de constitució i funcionament dels grups polítics,
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acord:
La constitució dins de l’Ajuntament dels Pallaresos, dels següents grups polítics,
integrat per les persones següents:
Grup Polític, UNIM-PSC-CP: Sr/a. Jaume Domínguez Ruiz, Jordi Sans Ferrer, Maria
Jesús Coronado Fuentes i Jaume Enseñat Fernández
Grup Polític, CiU: Sr/a. Josep Maria Nolla Cabellos, Antoni Tenorio Recuero i Maite
Llonch Simó.
Grup Polític, ICV-EUIA-E: Sra. Inmaculada Sánchez Fernández.
Grup Polític ERC – MES – AM: Miquel Antoni Granero Zapata
Grup Polític, IP-FIC: Sr. Francisco Javier Marcos Tuebols.
Grup Polític, P.P.: Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Com a portaveu dels referits grups polítics actuarà el regidor/la regidora:
Grup Polític, UNIM-PSC-CP. Sr. Jaume Domínguez Ruiz.
Grup Polític, CiU. Sr/a. Maite Llonch Simó.
Grup Polític, ICV-EUIA-E. Sra. Inmaculada Sánchez Fernández.
Grup Polític, ERC – MES – AM: Sr. Miquel Antoni Granero Zapata
Grup Polític, IP-FIC. Sr. Francisco Javier Marcos Tuebols.
Grup Polític, P.P. Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Com a suplents el regidor/regidora:
Grup Polític, UNIM-PSC-CP: Jordi Sans Ferrer
Grup Polític, CiU: Sr Antonio Tenorio Recuero.
Intervencions
Sr. Domínguez.- Comunica la detecció d’algunes errades en les sigles abans
reproduïdes
Sra. Secretària accidental.- Contesta adduint que ha estat un error de grafia que
quedarà rectificat a l’acta.

Sotmès a votació, amb el resultat de deu vots a favor, el Ple de l’Ajuntament per
unanimitat dels membres assistents aprova en tots els seus punts l’anterior acord.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a les nou
hores cinquanta-un minuts, de la qual com a Secretària acctal., estenc aquesta acta.

