
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2013 
 
Caràcter: Extraordinària-Urgent corresponent al mes de Novembre 
Data: 28 de Novembre de 2013  
Horari: 18:45 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Jordi Sans Ferrer 
Claudi Domènech Bonachi 
Joan Pere Vidal Álvarez 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Ana María Ramos Castro 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
 
Secretari: 
 
Vicente Vayá Morte 
 
Essent les 18:45 hores el Sr. President declara oberta la sessió. 
 

 

Sr. Domínguez.- Excusa l’absència del regidor Sr. Vidal Guiamet, de la qual ha 
estat prèviament informat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA I URGENT DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
Atès el contingut de l'article 98.b) 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 
en el qual s'estableix que, "les sessions plenàries s'han de convocar, com a 
mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb 
caràcter urgent, la convocatòria de les quals hauran de ser ratificades pel ple ". 
 
Atès que la urgència de la modificació proposada ve determinada 
fonamentalment  per la sol·licitud realitzada per més d’una quarta part dels 
regidors de l’Ajuntament dels Pallaresos, en compliment d’allò establert a 
l’article 98.a) del mateix Decret Legislatiu, en la qual l’únic punt a tractar pot 
afectar a la competència de la Junta de Govern Local amb data 28 de 
Novembre de 2013 per l’aprovació dels assumptes inclosos a l’ordre del dia de 
la mateixa, es proposa al Ple: 
 
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple 
de l’Ajuntament dels Pallaresos a data 28 de Novembre de 2013 pels motius 
anteriorment exposats i en compliment del que estableix l'article 98.b) ja citat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 

2.- MOCIÓ QUE PRESENTEN CIU, IP I ICV DE ELS PALLARESOS  PER 
TAL DE DEMANAR REVOCAR LA DELEGACIÓ DE TOTES LES 
POTESTATS QUE EL PLE VA DELEGAR A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EL DIA 25 DE JULIOL DE 2013. 

 

Lectura de la Moció 

En data 25 de juliol de 2013 el Ple de la corporació va aprovar , primer en el 
punt nº 8 de l’ordre del dia  el acord de constitució de la junta de Govern Local  
i en el punt nº 9 el acord de delegacions del ple en la Junta de Govern Local de 
conformitat amb el que disposa l’article 22.2.4 de la Llei 7/85 reguladora de les 
bases de règim local. 
 
D’acord amb la Sentència del Tribunal Constitucional, la qual ha interpretat 
l’article 70.1 de la Llei 7/85 i,concretament el paràgraf que diu que “no son 
públiques les sessions de la Junta deGovern”, el precepte és conforme al 
principi democràtic. Ara bé, el TC afirma que aquesta disposició s’ha 
d’interpretar en el sentit que hauran de ser públiques aquelles sessions que 
hagin de decidir sobre assumptes delegats pel Ple de la Corporació.Del 
contrari, la celebració de sessions a porta tancada “suposaria un 
menyscabament del principi democràtic (art.1.1 CE) i una vulneració de les 
possibilitats de participació directa del ciutadà en els assumptes públics (art. 
23.1 CE), en la seva concreta dimensió de control de l’exercici del càrrec dels 
representants electes, sotmesos a mandat representatiu”. 
 



Tot i que la delegació de les atribucions contemplades en l’art.22.2 j) k)m) n i ñ) 
a la junta de Govern Local segueix sent permesa, entenem que per tal de 
preservar el principi democràtic en la seva màxima plenitud i la transparencia a 
la gestió municipal és necessari que el ple revoqui les delegacions atribuides a 
la junta de Govern local. 
 
L’article 13.6 de la llei 30/92 de règim jurídic de les administracions públiques i 
del procediment administratiu comú estableix que “la delegació és revocable en 
qualsevol moment per l’òrgan que l’ha conferida”, 
 
L’article 51.2 del reglament d’organització i funcionament dels ens locals (ROF) 
estableix que “ l’acord plenari pel qual es produeix la delegació, que s’adoptará 
per majoria simple, tindrá efectes des del dia següent  al de la seva 
adopció,sens perjudici de llur publicació al butlletí oficial de la 
provincia.Aquestes regles també serán d’aplicació a les modificacions 
posteriors de l’esmentat acord”.Així mateix l’article 114.2 del mateix reglament 
estableix que “la revocació o modificació de les delegacions (referint-se al ple) 
s’haurá d’adoptar amb les mateixes formalitats que les exigides per llur 
atorgament”. 
 
Per tot aixó sol.licitem al ple l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
PRIMER.- REVOCAR  la delegació de totes les potestats que el ple va delegar 
a la Junta de Govern Local el dia  25 de julio de 2013. 
L’esmentat acord tindrà efectes a partir de demà, de conformitat amb l’article 
51.2 del ROF. 
 
SEGON.- INSTAR  la publicació d’aquest acord al Butlletí Oficial de la Provincia 
(BOP). 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res 
Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i Marcos, i cinc (5) en contra, els dels 
senyors/res Domínguez, Sans, Domènech, Vidal Àlvarez, i Coronado, el Ple de 
l’Ajuntament  Desestima en tots els seus punts els anteriors acords amb el vot 
de qualitat negatiu de l’Alcalde.  
 

Explicació de Vot 

Sra. Asensio.-  Entenen que no s’està fent res il·legal, però que estan en 
contra de les Juntes de Govern per la seva escassa transparència i poca utilitat 
pràctica donat els pocs punts que s’han portat fins ara a les ja realitzades i que 
sí que es veritat que han convocat a la gent a la Junta, però després de 
convocar als regidors. 

 

Sr. Domínguez.- Exposa que l’equip de Govern està complint amb la Llei i la 
publicitat requerida respecte a les Juntes i els seus acords i que la mateixa està 
servint per dotar d’una major agilitat a les contractacions de l’ajuntament i per 



estalviar en la realització de plens extraordinaris i que te molt clar que aquest 
ple ha estat muntat per l’oposició per tal de cobrar la sessió. 

S’estableix un debat entre la Sra. Asensio i el Sr. Domínguez en relació amb 
les intervencions i el seu ordre amb intervenció fora de micròfon del Sr. 
Tenorio.   

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a 
les dinou hores i quinze minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta 
acta. 
 


