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ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:   7/2012 
 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Juliol de 2012. 
Data:    10 de Juliol de 2012 
Horari:  de 20:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Néstor Cañete Garcia 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Claudi Domènech Bonachi 
Joan Pere Vidal Àlvarez. 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols  
 
S’excusa l’assistència de la Sra. Ramos, la qual ha estat prèvia i degudament 
justificada. 
 

Secretari: 
 
 
Vicente Vayá Morte 
 
Essent les 20,00  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 3 de 
maig de 2012 
2.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 15 
de maig de 2012 
3.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària-
urgent de 20 de juny de 2012 
4.- Acord d’Aprovació relació de liquidacions corresponents a l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (iivtnu) 
5.- Acords d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
EMATSA. 
6.- Acord d’aprovació, si s’escau, del compte general de la corporació, any 
2011.  
7.- Informació Econòmica segon trimestre 2012. 
8.- Aprovació Inicial del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament dels 
Pallaresos. 
9.- Acord d’Aprovació de la proposta de les festes locals a l’any 2013. 
10.- Aprovació dels Padrons dels arbitris municipals corresponents a l’exercici 
de 2012. 
11.- Resolució d’Alegacions presentades, Aprovació Definitiva del Plec de 
Clàusules Tècniques i Administratives de l’Obra de Remodelació del Camp de 
Futbol Municipal i Obertura del Període de presentació d’Ofertes. 
12.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
13.- Precs i Preguntes. 
 
 
1-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 3 DE MAIG 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 
alguna esmena al respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu  membres assistents. 
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2-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DE 15 DE MAIG DE 2012 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió 
extraordinària esmentada, per haver-se distribuït amb la convocatòria, es 
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu  membres assistents. 
 
3-LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA-URGENT DE 20 DE JUNY DE 2012 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de la sessió 
extraordinària-urgent esmentada, per haver-se distribuït amb la convocatòria, 
es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu  membres assistents. 
 
4- APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IIVTNU) 
 
Es dona compte de la relació de data 3 de Juliol de 2012, de liquidacions  de 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(Plusvàlues), corresponents a les transmissions realitzades amb data 
d’introducció de dades entre el 14 de Març i el mateix 3 de Juliol de 2012. 
 
Es tracta d’un total de 16 liquidacions, des de la transmissió nº 1169/2012 fins 
la nº 1184/2012, i que ascendeix a un total de nou mil quatre-cents noranta-nou 
euros amb cinc cèntims. (9499,05 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de data 3 de Juliol de 2012, amb un total de 16 
liquidacions, des de la transmissió nº 1169/2012 fins la nº 1184/2012, i que 
ascendeix a un total de nou mil quatre-cents noranta-nou euros amb cinc 
cèntims. (9499,05 €). 
 
Segon. Comunicar a BASE–Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest 
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
 



 
 
5.- ACORDS D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA EMATSA. 
 
Es dóna compte dels escrits de dates 18 i 20 de juny de 2012, amb registres 
d’entrada a l’ajuntament dels Pallaresos  nº2218/2012 i nº2219/2012 de 22 de 
juny respectivament, acompanyant dues relacions de 17 i 3 abonats impagats, 
trameses per l’empresa EMATSA i comunicant que complimentant el que 
disposa l’article 49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, 
publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la suspensió del 
subministrament si l’Ajuntament no s’oposa expressament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
6.- ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ, ANY 2011.  
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de 
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 
15 de maig de d’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès dictamen 
aprovador en data 26 d’abril de 2012.  
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió 
Especial de Comptes amb sessió de data 26 d’abril de 2012, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
  
 
Primer.- Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2011, integrats pels següents documents comptables: 
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- El balanç de situació reflecteix la situació dels actius segons el grau de 
disponibilitat (facilitat en transformar-se en existències de caixa), i dels passius 
segons el grau d’exigibilitat. En tancar l'exercici dóna un actiu de 11.915.416,71 
€ un passiu de 11.915.416,71 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 
249.481,40  €. 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi 
de 376.902,86 €, aquest import coincideix amb el resultat de l’exercici del 
balanç de situació i determina un  estalvi pel mateix import que s’ha produït al 
tancament de l’exercici, suposant una reducció considerable de l’estalvi 
obtingut a l’any 2010, el qual era de 694.123,65 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 1.277.735,09 €, unes obligacions pendents de pagament de 
692.573,34 €, un Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals de 
585.017,52€, pagaments realitzats pendents d’aplicació 587.305,95 € i un 
resultat pressupostari ajustat de 249.481,4 €. 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació 
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat 
de liquidació del Pressupost. 
 
Segon.- Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària.   
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
Tercer.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2011, a la Sindicatura de Comptes i Tribunal de 
Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Tenorio, Asensio i Sánchez, i una (1) abstenció, la del senyor Marcos, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 



 
7.- INFORMACIÓ ECONÒMICA SEGON TRIMESTRE 2012. 
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, 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 2n.  trimestre de 2012 s’ha executat: 
 
Pressupost Inicial Despeses                                            3.093.457,06  €       
Modificacions                                                                  664.136,36  €                                   
Crèdits definitius                                               3.757.593,42  €  
Obligacions reconegudes Netes                                   1.830.060,88  € 
Pagaments realitzats                                           1.425.681,31 € 
Pressupost Inicial Ingressos  3.104.029,60  € 
Drets reconeguts                                               1.035.257,95  € 
Drets anul·lats                                                                       0,00 € 
Recaptació neta                                                                     1.035.257,95 € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial  115.188,13 €                           
Cobraments                                                          1.473.110,50 €      
Pagaments                                                            1.282.650,97 €         
Formalització                                                                    0,00 €  
Existència final                                                       305.647,66 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                          305.647,66 € 
Drets pendents de cobrament                               1.033.872,72 € 
Cobraments pendents d’aplicació                         0,00 € 
Obligacions pendents de pagaments                 1.433.973,43 € 
Pagaments pendents d’aplicació                            130.843,72 € 
Romanent de tresoreria total                             -94.453,05 € 
Saldos de dubtós cobrament                                     115.332,36 €   
Excés de finançament afectat                                           0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals          -209.785,41 € 
 
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, de 46.066,22 € i 84.280,74 € respectivament.  
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Respecte d’aquestes últimes, deixar constància que 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, suposarà una disminució molt notable 
d’ingressos a aquest ens local, donant de baixa les matrícules a nom de 
SILVALAC SA. per donar-les d’alta a la matrícula del municipi de La Secuita, fet 
que comporta que el total del padró de l’IAE, el qual es presenta en aquest Ple 
per la seva aprovació sigui, per aquest any 2012, de 8.245,11€, quantia 
substancialment inferior a la que es venia disposant per aquest concepte. 
 
Al mateix temps, la citada Resolució, acorda la devolució a l’empresa 
SILVALAC SA.  la quantia de 92.437,97 € abonada a l’ajuntament dels 
Pallaresos en concepte d’IAE de l’exercici 2011, havent de liquidar la citada 
empresa al municipi de La Secuita aquesta anualitat i les successives a partir 
d’aquest moment, fet que comportarà la reducció a la bestreta ordinària amb la 
que compta l’ajuntament per fer front als pagaments obligatoris anteriorment 
citats, segons s’exposa al punt Setè de la citada Resolució. 
 
En altre sentit, fer referència, com ja es va fer a la informació donada en relació 
amb el primer 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 al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no 
pressupostàries), que és de 1.433.973,43 €, també cal tenir en compte els 
pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva per import de 130.843,72 €, 
els quals no han experimentat variació alguna respecte al primer trimestre. 
 
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria real sigui 
de -209.758,41 €, tot i que, el mateix és molt inferior al obtingut en idèntic 
període de l’exercici anterior, el qual era de -710.352,03 €. 
 
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2011, per 
import de 115.332,36 €, en funció dels percentatges aplicats pel SAM de la 
Diputació de Tarragona al tancament del mateix exercici, quantia molt superior 
a la calculada a l’exercici 2011 de 6.064,76 € i la qual ha estat calculada en 
funció dels anys de demora en el pagament dels deutors de les seves 
obligacions econòmiques amb l’ajuntament, suposant el 54’98% de la quantia 
del Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals. 
 



Fer constar que l’actual recaptació 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 190.459,53 € respecte l’u de gener de 
d’aquest any, i un augment de 160.636,22 € respecte al tancament del primer 
trimestre. 
 
Tot i això aquesta Secretaria-Intervenció ha de deixar constància de la 
necessitat de continuar amb aquesta recuperació, més encara si advertim la 
comparativa realitzada en aquesta mateixa data amb l’exercici 2011 a on, les 
existències o fons líquids a la tresoreria municipal eren de 401.393,98 €, 
suposant per tant, una disminució al present exercici de 95.746,32 €.   
 
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 2n trim. 2009,   -1.264.123,27 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 2n trim. 2010,   -1.593.280,00 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 2n trim. 2011,      -710.352,03 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 2n trim. 2012,      -209.785,41 €. 
 
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. 
 
Per últim, també cal informar de que el compte 560 de fiances a curt termini, 
amb un import de 246.748,80 €, és 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 Juny de 2012.  
 
8.- APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
Atès que és la voluntat de l’Ajuntament dels Pallaresos establir una norma 
d’autoregulació a través del present Reglament Orgànic Municipal. 
 
Atès que aquesta competència es desenvolupa en ús de les atribucions que li 
reconeixen els articles 5.A, 20 i 69 de la Llei 7/85 del 2 d’abril, reguladora de les 
Bases de Règim Local,els articles 6 i 162 de la Llei 8/1987, del 15 d’abril, 
Municipal i de Règim Local de Catalunya, o el 114.3 del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya.  
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Atès que aquest reglament té com a objecte de regulació del règim organitzatiu 
i funcionament dels òrgans municipals, l’articulació dels drets i els deures dels 
membres d’aquesta Corporació.  
 
Atès que les prescripcions d’aquest reglament s’aplicaran dins dels límits que 
estableixi expressament la Llei 7/1985, del 2 d’abril, i la Llei 8/1987, del 15 
d’abril i el 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 la resta de normativa vigent 
a la matèria. 
 
Atès que, a les matèries que són objecte de regulació en aquest reglament, 
regeix el següent sistema de prelació de fonts:  

a) Llei 7/1985, del 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.  
b) Preceptes del Reial Decret Legislatiu 781/1986, del 18 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en màteria de 
Règim Local que, d’acord amb el que establiex la disposició final setena, 
tenen caràcter de bàsic. (és a dir, els art. 1, 2, 3.2, 12, 13 , 14, 15, 16, 18, 
22 (incís primer), 25, 26, 34, 48, 49, 50, 54, 56, 57, 58, 59, 69 i 71).  
c) Llei 8/1987, del 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de Catalunya.  
d) 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. 
d) Reglament Orgànic Municipal.  
e) Reglaments que desenvolupen la Llei Catalana.  
f) Preceptes del Reial Decret Legislatiu 781/1986 que no tinguin el caràcter 
de bàsics.  
g) Reial Decret 2568/1986, del 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Entidades Locales. 

I Atès que segons la legislació esmentada el procediment per la seva aprovació 
consisteix en, la  aprovació inicial del ple per majoria absoluta dels seus 
membres, Informació pública i audiència dels interessats, per un període mínim 
de trenta dies hàbils, perquè puguin presentar reclamacions i suggeriments, 
resolució de totes les reclamacions i suggeriments presentats i aprovació 
definitiva del ple. En cas que no hi hagi cap reclamació o suggeriment, l'acord 
inicial passarà a ser definitiu, es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

Primer.- Aprovar Inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament 
dels Pallaresos. 

Segon.- Exposar-ho al públic durant 30 dies hàbils al BOPT, DOGC, i taulell 
d’anuncis de la Corporació, als efectes de que, si escau, s’hi puguin presentar 
reclamacions. 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Tenorio, Asensio i Sánchez, i una (1) abstenció, la del senyor Marcos, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Sr. Marcos- El nostre grup s’ha abstingut, no per que estem en desacord de 
tenir un ROM o no tenir un ROM, però el ROM que s’ha aprovat únicament ens 
comporta dues modificacions, una és una limitació en el temps d’intervencions, 
i una altra és la limitació o la ampliació de dies que passen de dos a sis, si no 
ho tinc mal entès.  
 
Sr. Secretari - De dos a tres 
 
Sr. Marcos- Bé, si. Això te un cost econòmic, creiem que fins ara s’havia 
mantingut una manera de fer les coses dins de l’ajuntament que es podia haver 
continuat amb el mateix sistema arribant a un acord entre regidors sobre 
aquestes modificacions, i no haver de fer una despesa que porta l’aplicació 
d’aquest ROM, simplement per això. Gràcies. 
 
Sr. Sánchez – Aprovem el ROM per que entenem que no hem descobert 
Amèrica, si no que més o menys tot el que avui s’aprova està ja reglat per la 
normativa vigent de la matèria, tret d’una petita variació que s’ha inclòs en 
aquest reglament. 
 
Sr. Tenorio – Nosaltres hem votat a favor del ROM tot i que de les 21 esmenes 
que vam proposar a la reunió informativa, en la nostra  participació que mai va 
ser col·laboració, del confeccionament del Reglament Orgànic Municipal, se’ns 
van aprovar 4 (que tot just son errades de transcripció), se’ns van modificar 2 
(que potser donaven peu a confusió o eren encertades), i se’ns van denegar 15 
de les 21 esmenes presentades. 
 
Tot i així, creiem en el Reglament Orgànic Municipal, i és per això que hem 
votat a favor. Però també creiem que algunes de les esmenes presentades no 
són afins a l’actual equip de govern, però són beneficioses per al bon 
funcionament del Reglament. 
 
I el que avui aprovem és tot just el Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament, no un Reglament Orgànic Municipal fet a mida d’uns  actuals 
governants, siguin els que siguin. 
 
Algunes de les esmenes denegades, tot i que avui no siguin bones  per a 
l’actual equip de govern, no deixen de ser bones per l’actual i futur bon 
funcionament del ROM, que en definitiva és en el que creu el Grup Municipal 
de Convergència i Unió als Pallaresos. 
 
Sr. Domínguez.- Abans que res, donar les gràcies al Grup Mpal. de CiU per les 
esmenes aportades, per que sempre s’està dient que no us deixem participar, 
que si no us facilitem la informació. Aquesta informació se us va facilitar crec 
amb més de 7 dies per que poguéssiu presentar les esmenes i les poguéssim 
valorar. 
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Dins de les valoracions que es van fer havien algunes que les varem explicar, 
que eren errors de bulto, anaven en contra del que marca el Reial Decret, i les 
varem explicar, vull dir no cal que les vagi llegint. Per exemple, que les 
intervencions dels regidors afectats puguin ser responsabilitat de l’alcalde o 
alcaldessa, home! el regidor és l’únic responsable que participi o no participi en 
aquesta d’això, vull dir, són coses que es van explicar. De totes maneres heu 
votat que “si” i donar les gràcies. Aquí és un reglament per tots, per que 
nosaltres estarem el que estem, marxarem quan marxem, i els que el tinguin 
com a mínim tindran un reglament i tindrem un reglament en el qual no serà 
una decisió o una potestat de l’alcalde o alcaldessa de si teniu o no teniu dos 
torns de rèplica, de si us tallo de si no us tallo, si un es passa dues hores o si 
l’altra està cinc minuts, vull dir, un reglament que el que intenta és que tothom 
sapiguem les regles de joc, aquesta és la finalitat. 
 
Sra. Sánchez és cert, no hem descobert Amèrica, és simplement posar en un 
document per que tothom, qui governi o no governi, pugui tenir les directrius 
que ha de seguir. 
 
I Sr. Marcos más de lo mismo, ve a les comissions informatives, no obre boca, 
no se per que ve? Deu ser per cobrar, per que una altra cosa...No fa cap 
intervenció. Tres quarts del mateix, així com li dona les gràcies al grup 
municipal de CiU per les aportacions, ja m’imaginava que vostè el seu vot seria 
negatiu. Se li passa amb temps, no diu res, ve aquí i vota en contra, i 
l’argument és “nos va a costar dinero”, bien! Una publicació en un BOPT! Son 
diners? Això és el motiu per votar a tot que “no”. Doncs continuï. No l’he al·ludit! 
He explicat el vot! Continuem... 
 
No però te dret a un segon torn, veu! Si s’hagués llegit el reglament sabria que 
te dret a un segon torn, no seria una intervenció, una al·lusió! 
 
Sr. Marcos- Miri Sr. Domínguez ja se que vostè no em te un apreci massa 
considerable, però obri bé les orelles. Per que a la comissió vaig intervenir i no 
una vegada, moltes vegades! I una de les vegades que vaig intervenir, va ser 
precisament per dir-li que el que estava aprovant aquest ROM, ja està tot escrit 
en una llei, l’únic que aportem és una sèrie de temps, uns minuts, i modificar de 
passar de dos dies a tres. Li accepto! I no li he votat en contra! M’he abstès que 
és una altra cosa. Ara si vostè vol entendre que tot el meu és negatiu, endavant 
faci-ho, però no m’ataqui d’aquesta manera que hi havia testimonis del que 
acabo de dir. Gràcies. 
 
 
 
 
 



Sr. Tenorio- Jo el que volia afegir és que tot just, em penso que al sortir de la 
reunió ho varem comentar, de que precisament per que les regles de joc són 
totes per igual, per uns partits o per uns altres, avui dona la casualitat que hi ha 
una situació però que demà pot haver una altra, per això precisament crec que 
en lloc de participar, vull dir a lo millor me’n vaig cap al que diu el Sr. Marcos, 
en lloc de participar el que teníem que haver fet era col·laborar, per que avui 
podem estar nosaltres i demà poden estar uns altres, i demà poden estar uns 
altres de fora el carrer. Vull dir, no es tractar de participar, es tracta de fer un 
reglament en el qual estiguem tots d’acord. Aquí se’ns va plantejar el 
reglament, nosaltres varem fer les esmenes que varem creure oportunes, però 
que hagués sigut tot més coherent, més bonic, més sensible, en el cas que 
s’hagués col·laborar, i s’hagués pogut col·laborar tots els membres de la 
corporació. 
 
Sr. Domínguez- Sí, però al final acaba sent una mica amb el mateix de sempre. 
Vull dir, la col·laboració o la participació o com li vulgui dir vostè, passa per que 
qui governa ha de fer una proposta, que pot fer dues coses, ho porta a 
l’aprovació del Ple o intentar buscar consensos abans d’arribar al Ple com hem 
fet amb la comissió informativa, vull dir, col·laboració, participació, li podem 
posar l’adjectiu que vulguem. Però la voluntat d’aquest equip de govern quan 
els vaig enviar el mail, era de qualsevol cosa que vulguin modificar i tal, per tant 
insisteixo, gràcies per aquest vot afirmatiu. Com a mínim és d’agrair. 
 
I al final Sr. Marcos és que és más de lo mismo, insisteixo, si mirem enrere, si 
mirem fa uns anys enrere, vostè estava amb mi intentant negociar amb 
l’anterior equip de govern un reglament orgànic que anava molt en la línia del 
que hem aprovat, i llavors no li semblava malament, tot el contrari, el volia! 
 
Vostè i jo hem anat a infinitat de comissions, fins que al final es va trencar 
aquest “feeling” que no se si va arribar a haver mai, i simplement es va deixar 
de fer i el reglament va quedar parat. Per tant, el fet que vostè, que jo, i que 
inclús la Sra. Sánchez, que també estava a l’altra banda, en aquelles 
comissions i ella o el seu company de grup en el seu moment, així com els 
integrants que hi havia en aquells moments del grup municipal de CiU, 
volguessin que hi hagués un reglament que tipifiqués el que es pot i el que no 
es pot, i dins d’aquest reglament perfectament lícit el temps d’intervenció, per 
que al final aquí al que venim és a prendre decisions per muntar, i no ho dic per 
vostès, ho dic en genèric, per muntar “teatrillos” o debats o disputes hi ha altres 
llocs que no són els Plens, i el primer jo, eh? Assumeixo la meva part com 
Alcalde.  
 
Per tant, que hi hagi un temps d’intervenció al final el que pot aconseguir és 
que els Plens siguin més àgils, que ens deixem de mirar tant la càmera tots!, 
per intentar fer preguntes de mitja hora, una pregunta pot ser molt més 
concreta, no avorrirem a la gent, per que avui hi ha molta gent i al final deixarà 
de venir, i la gent ha de tenir aquest esperit del que succeeix al poble, de fet si 
mira les gravacions dels plens hi ha molt bona acollida, senyal de que a la gent, 
la que no pot venir aquí l’interessa tot aquest debat. Per tant, buscant la 
regulació que sigui beneficiosa per nosaltres i pel ciutadà jo crec que és bo, 
crec que és bo, sincerament crec que el que aprovem avui és bo pel municipi, 
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que es pot millorar? Sempre podem mirar municipis més grans, més petits, 
podem veure reglaments orgànics de cinc-centes pàgines, qui n’hi ha! Però 
aquí necessitem un document que sigui àgil, que sigui senzill, per que som un 
municipi mitjà, no som un municipi com una gran ciutat. Per tant, jo crec que 
aquest és el primer pas, ja tindrem temps nosaltres o els que vinguin de fer 
reglaments encara més curosos, però de moment és un punt de partida, és un 
punt de partida important.  
 
9.- ACORD D’APROVACIÓ PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 2013 
 
Es dóna compte de l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, amb entrada via fax a l’Ajuntament dels Pallaresos 
en data 29 de Juny de 2012, sol·licitant la fixació de les festes locals per l’any 
2013. 
 
Atès que tradicionalment les festes locals són els dies 20 de gener i 6 d’agost 
coincidint amb el patró del municipi. 
 
Atès que aquest any vinent el dia 20 de gener serà diumenge i els dies 
proposats no poden escaure’s en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 
festius que s’indiquen a l?ordre EMO/185/2012, de 22 de juny. 
 
Atès que en compliment de l’ anteriorment exposat, la proposta d’Alcaldia és 
que es traslladi la festa local del dia el dia 20 de gener al dia 11 de Febrer del 
mateix any 2013.  
 
Atès que l’Article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de Juliol, que estableix 
que la proposta de les festes locals del municipi s’ha d’adoptar mitjançant acord 
del Ple de l’Ajuntament. 
 
I Atès que el termini de presentació de la proposta de les dues festes locals 
finalitza el proper 30 de setembre de 2012, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- Establir com a festes locals per l’any 2013 els dies 11 de Febrer i  6 
d’agost de 2013 pels motius anteriorment esmentats. 
 
Segon.- Comunicar el contingut d’aquest acord al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
 
 
 



 
10 APROVACIÓ DELS PADRONS DELS ARBITRIS MUNICIPALS 
CORRESPONENTS A  L’EXERCICI DE 2012.  
 
Es dóna compte dels padrons d’IBI rústica i urbana, activitats econòmiques 
IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries, cementiri, guals i rètols   
corresponents a l’exercici 2012. I es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 
1.- Aprovar els referits padrons en tot el seu contingut. 
 
2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies a efectes de 
possibles reclamacions. 
 
3.- Finalitzat aquest termini, si no es produeixen reclamacions i/o al·legacions, 
l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord plenari. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
 
11.- RESOLUCIÓ D’ALEGACIONS PRESENTADES, APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES I ADMINISTRATIVES 
DE L’OBRA DE REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL I 
OBERTURA DEL PERÍODE DE PRESENTACIÓ D’OFERTES. 
 
Atès que, en data 23 de Juny de 2012 es va publicar al Butlletí Oficial de la 
Província de Tarragona l’acord del Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos pel qual 
es va aprovar inicialment el plec de clàusules economico-administratives que 
regiran la contractació, mitjançant procediment obert amb pluralitat de criteris 
d’adjudicació, de la remodelació del camp de futbol municipal . 
 
Atès que, a l’acord esmentat, i una vegada declarada la urgència en el 
procediment de licitació per raons d’interès públic, d’acord amb l’establert a 
l’article 112.1 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, es va 
procedir a sotmetre ambdós plecs a un tràmit d’informació pública per un 
termini de 10 dies hàbils al BOPT, DOGC, perfil de contractant i taulell 
d’anuncis de la Corporació, als efectes de que, si escau, s’hi poguessin 
presentar reclamacions, i el qual finalitzà el dia 6 de Juliol de 2012. 
 
Atès que, en data 4 de Juliol de 2012 i Registre d’Entrada nº2327/2012 (i per 
tant dins del termini establert), D. Josep Cinca Ballarà, amb NIF 46124489R, 
com a representant legal de la empresa POLIGRAS IBERICA SA., va presentar 
al·legacions en relació a l’Annex nº6 del Ple de Clàusules Administratives 
Particulars. 
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I Atès que l’objecte de les mateixes no és altre que l’anulació dels punts a que 
es fan referència, ja que, segons l’ al·legant “només una empresa en tota 
ESPANYA disposa d’aquesta certificació UNE, amb el que es vulnera 
clarament el principi de l’Article 101 de la LCSP en el qual l’Administració ha de 
vetllar pel principi de PÚBLICA CONCURRENCIA i siguin substituïts per 
normes UNE i OSHAS amb unes especificacions que permetin a altres 
empreses la lliure concurrència i que es revisin els punts B7 de l’annex 6 i 
l’apartat C del mateix annex”, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- Estimar Parcialment les Al·legacions presentades segons i en els 
mateixos terminis establerts a l’informe emès pel tècnic redactor del Plec de 
Clàusules Económico-Administratives de data 6 de Juliol de 2012 així com 
l’informe jurídic emès pel Secretari-Interventor de l’Ajuntament dels Pallaresos 
en la mateixa data 
 
Segon.- Aprovar definitivament el Plec de clàusules tècniques i administratives 
de l’obra de remodelació del camp de futbol municipal. 
 
Tercer.- Declarar l’obertura del període de licitació, fixant el mateix en 13 dies 
per procedir a la presentació d’ofertes (meitat dels 26 dies que com a mínim 
estableix l’article 159.2 TRLCSP, degut a la declaració d’urgència del 
procediment aprovada en sessió extraordinària-urgent de data 20 de juny de 
2012), comptadors des de la publicació al BOPT. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i 
Sánchez, i tres (3) abstencions, les dels senyors/res Tenorio, Asensio i Marcos, 
el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Sr. Tenorio- Nosaltres ens hem abstingut tot i que mai ens oposarem a aquesta 
infraestructura, ens hem abstingut perquè continuem pensant exactament el 
mateix que pensàvem en el ple del passat mes de gener, quan es va presentar 
el projecte de camp de futbol per a no perdre la subvenció, única i 
exclusivament. 
 
Creiem que ara no es el moment de gastar-se tants diners en una gespa del 
camp de futbol que tot just no arribarà al 100% dels veïns, i recomanem i 
proposem altres alternatives més oportunes i adients per als nostres veïns. 
 
Sr. Domínguez – Per exemple?  
 
Sr. Tenorio- Sí són altres alternatives, doncs pavelló poliesportiu, pavelló multi 
funció, entre d’altres, et podria dir alguna més, però són dues que són molt 
evidents, molt clares, i sobretot molt necessàries. 
 



Sr. Domínguez- Bé, crec que és molt important que fem un aclariment sobre 
aquest tema del camp de gespa, per que, és fàcil parlar sense tenir el 
coneixement de totes aquestes dades. 
 
Projecte a “groso modo” 330.000€, subvenció PUOSC que crec que era 
l’anualitat 2011 de 230.000€, subvenció que ha de posar l’ajuntament 
100.000€.  
 
El PUOSC no permet més d’un canvi de projecte per anualitat, està a les bases 
del PUOSC, i aquest projecte ja s’havia fet. Llavors dins que el projecte ja 
s’havia fet i que no es podia tornar a canviar teníem dues opcions, o fer-ho o 
perdre la subvenció. Miri quan ho dic, ho dic amb la certesa que tinc tota la 
informació, el PUOSC no permet més d’un canvi per anualitat, com no permet 
una inversió posar-ho a reduir despesa, vull dir, així com hi ha subvencions de 
la Diputació, com pot ser el PAM que et permet o reduir despesa o inversió, o 
un mixt dels dos, el PUOSC l’anualitat 2011 no permet més d’un canvi de 
subvenció, i no permet reduir despesa.  
 
Dit això, quan ens hi fiquem en aquesta obra, és per que per executar tenim 
més temps, s’ ampliat el termini i es podria fer fins a meitat del 2013, però ara 
mateix tenim aquests diners, no hem de demanar préstec, per tant crec que és 
important de dir-ho que l’endeutament de l’ajuntament no incrementarà, tot el 
contrari, és una inversió que està dins del pressupost corrent, amb lo qual 
tenim el vist i plau del Secretari-Interventor, i home quina necessitat que els 
nens continuïn marxant a altres municipis per poder practicar esport! 
 
És evident i li reconec, que les mancances que vostè fa referència també calen, 
també calen, a tots ens agradaria tenir la famosa sala polivalent, el poliesportiu, 
la piscina coberta, moltíssimes inversions que segurament, i aquí estaré 
d’acord amb vostè, i seré el primer i si cal anar a demanar-la conjuntament, si 
la Generalitat com vostè va dir, en el Ple de gener crec recordar, o en el butlletí 
que va fer el seu grup municipal, treiés subvencions per esports. Però jo si 
vostè no te una informació privilegiada, que no ho crec, permeti’m que no ho 
crec, per que quan la Generalitat està retallant per tot arreu, no crec que ara es 
permeti el luxe de treure diners per fer camps de gespa o poliesportius. Però si 
així fos jo seré el primer en anar amb vostè, per que també reconec que tenim 
mancances en molts aspectes, i aquest és un d’ells. Però aquest equip de 
govern te un exercici de responsabilitat, i que és que tenim una subvenció que 
no podem tornar a canviar i per això, per que hi havia un projecte bàsic que es 
deia “Remodelació de la zona esportiva” i ho hem pogut adequar, per que ni 
tant sols amb el projecte bàsic, que era per fer dues pistes de tenis, cobríem 
amb l’import el cost de fer les dues pistes de tenis, era molt més alt del que 
teníem pressupostat, dit pel mateix tècnic que ho va fer, que es va córrer per no 
perdre-la. Escolti’m crec que tenim la responsabilitat de gestionar bé aquests 
diners, podríem esperar un any? Sí.  
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Quans nens de Pallaresos se’n van fora per que aquí no tenen? Jo també sóc, i 
ho dic obertament, jo també penso que ens estem tornant massa puntillosos, si 
li vol dir així, potser no és la paraula correcta, per que tota la vida s’ha jugat en 
camps de terra i no ha passat res, però és evident que quan l’oferta et dona a 
5km. o a menys quilòmetres tens un camp de gespa, els nens prefereixin anar 
a jugar a gespa, els nens ho prefereixen.  
Però ja no és una qüestions de que els nens prefereixin o no, que també! És 
una qüestió de tot el que li he explicat abans, vull dir, no podem destinar 
aquests diners per fer un poliesportiu, com vostè sap perfectament no podem 
destinar aquests diners a fer una escola, o a fer consultori mèdic, o a fer altres 
coses. Tenim els diners que tenim i els tenim destinats per aquella qüestió, 
haurem de treballar-ho bé. Podíem esperar un any? Sí, però els diners els 
tenim a caixa, ara els tenim, i no demanarem préstec per fer això. 
 
Sr. Tenorio- Jo la informació que tinc, privilegiada o no, jo simplement exposaré 
la informació que tinc. 
 
Informació de la Sra. Rosana Camps, la Delegada del Govern a Tarragona. Hi 
ha una subvenció de 230.000€ del 2011, és veritat és del 2011, que 
possiblement no es pugui canviar d’anualitat. La Generalitat avui per avui, avui 
per avui no, ahir per ahir, encara te el projecte que es va presentar en l’anterior 
legislatura, vull dir, encara te el projecte de la remodelació de la zona esportiva 
d’Hostalets, encara no ha tingut entrada del nou projecte, però és igual, no vaig 
per aquí.  
 
Sr. Domínguez- Només és un aclariment, és cert, clar ja li he dit! És que no es 
pot canviar el projecte! I el projecte es pot posar dins de l’executiu el camp de 
gespa, i no les pistes de tenis, per que l’emplaçament és el mateix, remodelació 
de la zona esportiva, per que venia d’un altre projecte que s’havia canviat, i per 
això l’anualitat del 2011 no es podia destinar per altra cosa que no fos això. 
Que no era meva! Que aquí nosaltres no hem canviat res! Ens hem trobat un 
projecte que ja venia canviat d’anualitat i que per les bases que marca PUOSC, 
no es pot tornar a canviar, vull dir, jo no li dic que no! I insisteixo la subvenció 
que tenim de PUOSC per fer aquest camp de gespa o aquesta instal·lació és 
un 70%, vostè creu amb aquesta informació que te que les subvencions que 
puguin venir d’esports podran ser superiors al 70%?  
 
Sr. Tenorio- És que no m’està entenent, jo la informació que tinc privilegiada és 
que aquesta subvenció avui per avui, aquest projecte, avui per avui, ahir per 
ahir, es pot arribar a canviar. No és pot arribar a canviar d’anualitat, sempre i 
quan unes mesures normals, i concretes, i corrents, però donat la situació difícil 
en la que ens trobem, donat l’excepcionalitat en la que ens trobem a mi m’ha 
confirmat Generalitat de Catalunya, que aquest projecte, aquesta subvenció es 
pot arribar a canviar. Si em mullo d’aquesta manera?  
 



 
Em mullo molt! Però a mi és el que m’han dit. Si estic equivocat, ho admetré, 
però a mi m’han comunicat això.  
 
Que es vulgui fer el camp de futbol? Si jo estic d’acord, jo sóc el primer 
esportista, el primer jugador de futbol, el que més li encanta el camp de futbol, 
però avui per avui, no tots els nens juguen a futbol, és el que vull que s’acabi 
de veure, no tot els nens juguen a futbol! El meu fill juga a futbol, però els amics 
o la camarilla que vam amb el meu fill no juguen a futbol! No tots juguen a 
futbol! Bàsquet, voleibol, hockey, bé hi ha altres esports amb els quals es pot 
arribar a deslimitar al que és el camp de futbol. Amb la qual cosa, només vull 
dir això jo, que s’està donant una informació que potser, i realment entenc que 
des de l’alcaldia es podrà tenir més informació, entenc eh? Però avui per avui 
la informació que tinc jo és de que si el Ple de l’ajuntament decideix avui, ara 
mateix, canviar el camp de futbol de la zona esportiva, per un poliesportiu o una 
sala multifuncions, ho podem fer! Això és la informació que tinc jo, que m’estic 
mullant molt, i potser ara quedo en entredit, eh? Però ahir és la informació que 
jo tenia des de la Generalitat de Catalunya. 
 
Jo estic d’acord en fer el camp de futbol! Jo no dic que no es pugui fer el camp 
de futbol! Però valorem-ho! Som onze, hi ha un municipi, hi ha molts veïns, hi 
ha molt veïns que ho volen, però hi ha d’altres que no juguen a futbol. Jo 
prefereixo fer el camp de futbol per que sóc jugador de futbol, però potser jo 
que se, el meu cosí és jugador de bàsquet i vol jugar a bàsquet! No se si s’ha 
valorat aquesta possibilitat? 
 
Sr. Cañete- I sense que serveixi de precedent, ara corregiré a l’alcalde, que ha 
dit que no hem canviat res i hem canviat una cosa, i donada la situació 
econòmica, i és que hem passat de tenir un projecte per construir dues pistes 
de tenis a tenir un camp de futbol amb gespa. 
 
Llavors donada la situació econòmica, varem creure que hi hauria molta més 
gent, molts més nens i molts més adults, que podrien fer servir el camp de 
futbol de gespa que no gent interessada en jugar a tenis, que potser un pot 
anar a un club de tenis a jugar, això si que ho em canviat, oi? Just per aquesta 
situació econòmica és el canvi que varem fer i el projecte de les dues pistes de 
tenis és el que vostès varen presentar com a objecte de la subvenció, o sigui 
en el moment que vostès governaven.  
 
Sr. Domínguez- I una cosa més, vostè està en el grup municipal que fins fa 
quatre dies tenia l’alcaldia i tenia totes les dades econòmiques, vostès millor 
que nosaltres sabien la situació econòmica de l’ajuntament, vull creure Sr. 
Tenorio!  
 
I vostès el seu projecte, a la seva propaganda electoral posaven el camp de 
futbol, llavors home! Que passa? Que si ho fa un si i l’altre no? Vostè portava 
en el programa electoral, per aquest mandat, fer el camp de gespa. No! És que 
jo no recordo si vostè portava en el seu programa electoral el poliesportiu. 
Portava el seu programa el poliesportiu? 
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Sr. Tenorio- També portaven vostès donar una sèrie d’euros a unes famílies i 
tampoc ho han fet! Jo no entraré en aquest debat Jaume! 
 
Sr. Domínguez- No, però aquest debat és molt lícit. Si senyor jo portava en el 
programa donar unes ajudes als pares que tinguessin uns nens, però jo quan 
he d’arribar a nosaltres, al grup municipal del PSC, quan tenim que arribar a 
consensos amb altres forces polítiques, hem d’establir un pla de govern i hem 
de entre tots hem d’anar renunciant a algunes coses, per que els quatre grups 
no tenim el mateix programa, però això no vol dir que jo renunciï al que jo tenia 
al meu programa! Per que? Per que nosaltres varem fer un programa coneixent 
una mínima part de la situació econòmica, per que ho sap perfectament que 
fins que no entres no tens totes les dades, tens una minoria de dades, i 
comences a veure que hi ha coses que es poden fer i que no es poden fer. 
Però insisteixo, un pla de mandat és un pla de mandat a quatre anys, per que 
aquí arribem i es pensa algú, algú, el mateix veí, que arribes i tens la vareta 
màgica que ho solventes tot, i escolta’m això és llarg! I potser no ho arribarem a 
solventar, estem millorant? Sí. Veieu la informació econòmica, veieu que la 
situació econòmica va millorant, tenim menys ingressos dels que teníem, i 
encara així, creiem fermament els quatre grups que estem governant, creiem 
fermament que el municipi te una demanda ens instal·lacions i serveis molt 
important, i no podem estar sense fer res per la situació econòmica, hem de 
gestionar millor, hem d’intentar, i de moment ho estem fent, no hipotecar-nos 
més! Però encara així hem d’intentar fer coses. És un primer pas en base a una 
subvenció que jo crec estem barrejant, o estàs barrejant, crec entendre dos 
coses, per una cosa és un canvi d’anualitat i una altra és un canvi de projecte. 
Jo ho he parlat mai d’un canvi d’anualitat, per que de moment la Generalitat 
està dient que no pagarà o que et deixa adjudicar fins a meitat del 2013, per 
veure si ho pots fer per pagar a finals del 2013. 
 
Sr. Tenorio- Jo si vols anem junts a parlar-ho això. 
 
Sr. Domínguez- Però insisteixo, el grup municipal de CiU amb els altres grups 
que governaven el seu projecte eren unes pistes de tenis, més minoritari que 
això? I al final hem de reduir que és decisió de l’equip de govern fer les pistes 
de tenis? Sí, el camp de gespa? Sí, podem fer-ho? Sí, i sense demanar un 
préstec? Sí. Home molt s’hauria de tòrcer tot! En principi, sí!  
 
O sigui, això solventarà les deficiències en instal·lacions? No!. Caldrà fer el 
poliesportiu? El poliesportiu, perdoni Sr. Marcos, jo no trobo per 300.000€ una 
sala polivalent, potser si em passés el seu contacte, seria bo saber-ho, per que 
com les idees bones s’han de recollir, estarem encantats de recollir-la! 
 
 
 
 



 
Però insisteixo, tenim moltes demandes i en moltes qüestions! Municipis del 
voltant en qüestió d’instal·lacions estan molt millor que nosaltres. Doncs 
escolteu podem fer dues coses, ens lamentem de que estem malament i no 
fem res, o intentem treballar com estem treballant. Ara farem una cosa, i si 
podem fer-la sense demanar un préstec, serà un primer pas per començar 
quan arribi aquests diners que ens han de donar poder tenir un raconet per si 
arriba la subvenció d’esports aquesta pel poliesportiu o per la sala polivalent, 
estarem encantats! No crec que hi ha ningú al municipi que no estigui encantat 
que es faci una sala polivalent, però tot te el seu “tempo”! I ara el “tempo” és el 
que és. 
 
Sr. Tenorio- Jo també, i acabo, el que vull que l’equip de govern, igual que m’ho 
he plantejat jo, igual que s’ho ha plantejat molta gent, és que tinguem clar de 
que si fem un camp de futbol arriba a una sèrie de gent, i si fem pista 
poliesportiva, si fem pavelló poliesportiu, si fem sala multifuncions arriba a un 
altre tipus de gent. Valorem això, suposo que ho heu valorat, entenc que ho 
heu valorat, i per això heu escollit el camp de futbol. 
 
Sr. Domínguez- Toni, com si cobreixes la piscina pots donar servei tot l’any, 
però això és fer una sèrie d’hipòtesi que no pots fer, vull dir, per que tens la 
subvenció destinada a una qüestió i no pots fer un canvi. Clar, si fas un CAP 
pot venir més gent, no? O si fas un col·legi traiem els barracons, però són 
coses imputables a tu? Jo crec que no. Ara tenim la subvenció que la tenim i 
per lo que la tenim. Insisteixo es pot canviar, un canvi d’anualitat i un canvi de 
projecte, i un canvi de projecte ja estava fet. Vale, doncs mira, li diré al 
Secretari i als funcionaris que m’enganyen, eh? Que només es pot fer un! 
Bueno, ara ho hauran canviat tot!  
 
Sr. Marcos- Jo en primer lloc els voldria agrair als dos representants de les 
formacions polítiques doncs que s’hagin decantat per lo que nosaltres portàvem 
al nostre projecte, a la nostra campanya electoral, la sala polivalent. Creiem 
que com bé deia el Sr. Tenorio és una cosa aprofitable per molta més quantitat 
de gent que no pas exclusivament la gespa del camp de futbol. 
 
Nosaltres també volem la gespa del camp de futbol, però jo sóc més del parer 
del Sr. Tenorio quan afirma que ara no és el moment i que potser es podria 
prioritzar altres coses.  
 
De totes maneres, és que de vegades jo no entenc bé les coses o se’m perd 
alguna cosa, i voldria que m’ho expliqués Sr. Domínguez. Aquest 30% que ha 
de posar l’ajuntament, em pot dir d’ on el traiem?  
 
Sr. Domínguez- Del banc! 
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Sr. Marcos- Ja m’ho penso que del banc, i li agraeixo fermament que m’ho hagi 
dit d’aquesta manera. Més que res li agraeixo que m’hagi contestat aquesta 
manera per que els aquí presents, el Sr. Tenorio sobretot vostè, per que estava 
implicat en la conversa. Jo fa uns mesos li vaig sentir a vostè que l’ajuntament 
estava molt malament, que estaven fatal! Varem tenir inclús que al·legar que la 
situació econòmica d’aquest ajuntament per justificar inclús acomiadaments, si 
estàvem tant malament resulta que ara tenim calers per aplicar aquest 30% per 
fer una gespa, em demanen el meu projecte per fer una pista polivalent de 
300.000€, me’l va demanar vostè ara! M’ha dit que li agradaria tenir, vale?. ¿De 
donde ha sacado el dinero? ¿ De la chistera?. Si fa quatre dies estaven plorant 
per que no tenien ni un punyetero duro, i ara resulta que tenim diners per tot!. 
 
Escolti’m nosaltres també volíem la pista polivalent, jo no se si el que diu el Sr. 
Tenorio és cert o no, però si ho és, valdria la pena esbrinar-ho i tirar-ho 
endavant, i els diré més, repeteixo jo vull la pista polivalent, vull la gespa, però 
crec que ara no és el moment ni d’una cosa ni d’una altra, i els diners que 
puguem tenir trets del banc o trets d’on sigui, potser, i aquí implico al Sr. Joan 
Pere, li demano el seu recolzament per que vostè sempre ha dit que defensaria 
tenir un CAP en condicions, costés el que costés, i potser ara aquests calers 
que hi ha per ahí que hem de fer servir per ficar una gespa, els podríem tenir, 
els podríem utilitzar per remodelar el CAP que tenim, ficar amb més condicions, 
ampliar-lo, inclús facilitar l’accés a gent amb minusvalia. I no m’apliquin cuentos 
de si que això no es pot fer, que si això és per esports... Escolta la situació ara 
si que és excepcional! I qui  més ho necessita és la gent que te problemes, per 
gaudir i anar a passar una estona de jugar a futbol, tant jo com qualsevol dels 
que estem aquí presents, ho podem fer-ho en terra o en futbol, i repeteixo, 
també vull la gespa. 
 
Sr. Cañete-  Ja comencem amb els seus arguments demagògics, a veure. 
 
Sr. Marcos- Això li sobrava! 
 
Sr. Cañete- Els diners que hem rebut per fer la gespa artificial corresponen a 
una subvenció per fer la gespa artificial, per tant no es poden dedicar a una 
altra cosa. Ara parlo jo, un moment, vostè no te raó Sr. Tenorio, no es pot 
canviar, es va canviar una vegada i ara no es pot fer una altra cosa amb 
aquests diners com construir un poliesportiu. Però és que encara que es 
pogués jo no se si algú es creu d’aquesta sala, o vostès s’ho creuen que pel 
mateix cost que costa una gespa artificial es pot construir un poliesportiu. A 
veure nosaltres també ho volem tot, el poliesportiu i el camp de gespa artificial. 
 
Sr. Marcos- Demagògia també! 
 
 
 



Sr. Cañete- Però com equip de govern el que ens correspon és prioritzar, i 
prioritzar en funció dels recursos que tenim, i els recursos que tenim donen ara 
per fer un camp de gespa, que són l’objecte d’una subvenció que te un objecte, 
una finalitat, que és aquesta. Aquesta ara! Després que nosaltres la canviéssim 
per que abans hi havia lo del tenis. 
 
Sr. Domínguez- A veure, quan un diu que els diners surten el banc és que és 
obvi. És evident, a “preguntas de este tipo” només pot haver aquests tipus de 
respostes.  
 
Sr. Marcos- Si, exacto. Respuestas de ese tipo. 
 
Sr. Domínguez- Sr. Marcos potser vostè no ha planificat mai un pressupost. 
 
Sr. Marcos- No, d’aquest ajuntament no. 
 
Sr. Domínguez- No d’aquest ajuntament no. Quan un planifica un pressupost hi 
ha moltes fórmules de fer-ho, eh? Nosaltres la que varem fer, va ser en base 
als padrons saber els ingressos que tindríem, i en base a aquests ingressos 
intentar repartir-los amb les despeses que tenim. Per tant, si dins de l’exercici 
tenim establerts 100.000€ a la partida de despeses, és per que hem deixat o 
hem tret dels diners que hem de rebre de les taxes i dels impostos, hem apartat 
aquests 100.000€ per si arribaven els altres 230.000€. Per que els altres 
230.000€ si que està a ingressos/despeses, per lo que si no hay ingresos no 
hay despesa, per que llavors és quan passa allò famós de dir: “Oiga usted yo 
voy a tener medio millon de euros en permisos de obra, por lo tanto me puedo 
gastar medio millón de euros más, que no pasa nada”. 
Llavors són aquests romanents de tresoreria que s’han d’arrossegar i que costa 
molt de anar traient.  
 
Quan vostè parla de la situació econòmica, la situació econòmica per sort per 
nosaltres, i quan dic per sort per nosaltres em refereixo al municipi dels 
Pallaresos, està millorant. I si vostè que ara no li agrada que surtin els informes 
econòmics, eh? Fa quatre anys si li agradaven, estàvem junts quan deiem: 
“!Mira, que sale, podremos meter mano!”. Aquests informes econòmics que ara 
diuen que comparativament amb l’any passat hem passat de menys 710.000€ 
a menys 209.000€, home vol dir que algo estem fent bé! Sr. Marcos vol dir que 
algo estem fent bé. 
 
I això passa entre d’altres coses per haver de prendre mesures que no són 
gens populars, com les que aquest Secretari-Inverventor i l’anterior Secretari-
Interventor va anar dient durant els quatre anys que jo porto de regidor, no se si 
abans, que era important equilibrar els ingressos amb les despeses, i ara 
aquest Secretari-Interventor diu que estan equilibrats i que s’ha de continuar. 
Per tant, si s’han pres aquestes mesures, com molts informes que hi ha que 
diuen que no podem tenir més d’un 30 o 30 i poc per cent de l’exercici del 
Capítol I sobre les despeses ordinàries, no se si ho dic bé Sr. Secretari, si no 
em corregeix, ara estem en aquesta línia, vull dir, l’Ajuntament està molt més 
equilibrat a nivell de despeses, a banda del control de les partides que s’ha 
vingut fent i a banda de tot el control de totes les despeses supèrflues de 
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demanar els tres pressupostos de manera regular encara que no sigui 
necessari. Això el que implica és justament això, que del 30/06/2011 al 
30/06/2012 hi hagi hagut una baixada de 500.000€. 
 
I escolti’m, l’any passat el tancament del 2011 va ser positiu, és cert que hi 
havia moltes de les partides esgotades, un important nombre de factures 
diguem-n’hi que han hagut de carregar-se dins d’aquest exercici, i per sort hem 
pogut sufragar amb els 500.000€ que varem tancar en positiu, per que eren 
més de 700.000€ de factures que no es podien carregar en aquelles partides 
per que ja restaven esgotades. I això entre d’altres coses el que denota és que 
sincerament aquest pressupost que criticaven, que tant es criticava si 
arribaríem, a dia d’avui a execució al 30/06, salvo alguna partida puntual que la 
venim arrossegant d’anys anteriors, com és el tema de llum i de brossa, i estem 
corregint-la, estan bastant dins els paràmetres establerts.  
 
Per tant, he de reconèixer la feina feta pels regidors, per que es controla molt 
amb el tema de la despesa, i es continua veient que es van fent coses dins del 
municipi. I demagògia és el que hem dit, insisteixo que a mi també m’agrada el 
poliesportiu, però el CAP no és competència nostra, i si vostè creu que fem un 
CAP amb 300.000€, insisteixo, torni’ns a passar un pressupost.  
 
Però quan dic que tota iniciativa bona serà benvinguda, no vol dir que es pugui 
fer, o almenys que no es pugui fer ara! Continuen quedant tres anys, si anem 
en aquesta línia d’estalvi i en aquesta línia de gestió econòmica, potser, i potser 
m’avanço, però pot ser si està dins d’uns paràmetres normals ho podria 
plantejar en l’últim mandat, a l’últim any de mandat, potser. Els que han 
governat, i això la Sra. Sánchez ho sap, sap que en un mandat de quatre anys, 
i això ho diu tothom, no ho dic jo! Potser quatre anys són una mica just, per que 
arribes, et situes, comences a planificar, i al final acaba sent que l’últim any 
acaba sent quan pots fer algo, per tant, el que sempre es diu que lo interessant 
seria tenir sis anys. Escolti’m jo no se si arribaré, a mi el que em preocuparà en 
tot cas és que fem el que puguem, que el municipi no es quedi descuidat, i si 
no hi sóc jo i hi és un altre, almenys que es trobi els comptes sanejats. 
 
Sr. Marcos- Sr. Néstor vostè m’ha dit que rebem una subvenció de quant? Del 
70%, cert o no? Per tant, l’altre 30 l’hem de treure de la butxaca, cert o no? 
Doncs miri, amb tots els meus respectes, prefereixo avui en dia perdre el 70%, 
si aquest 30% l’inverteixo en una altra cosa que és més prioritària sota el meu 
punt de vista de cara al municipi, són punts de vista que jo li respecto, molt bé, 
tancat aquest tema per part del senyor Néstor, per part meva a vostè. 
 
Sr. Domínguez li demano si us plau, que retiri les paraules que ha dit i que ha 
posat en la meva boca, que ni he dit mai ni penso fer-les, eso de “meter mano 
en la caja”, vale? Ho ha dit vostè i està gravat! Això per favor retiri-ho, per que 
jo no ho he dit, vostè ho ha dit!  



Sr. Cañete- No ho ha dit això! 
 
Sr. Marcos- Ho ha dit, està enregistrat i ho ha sentit tothom! Moltes gràcies. 
 
Sr. Domínguez- Repassarem la gravació i si és així, en el proper Ple lo primer 
que diré: Retiro aquestes paraules. A la vegada que li demano que si no s’ha 
dit, sigui vostè que retiri aquesta afirmació. 
 
Sr. Marcos- Per un altre costat, vostè després d’haver quedat bé explicant 
moltes coses, sempre queda bé per que sempre és l’últim a tenir la paraula, 
sempre quedarà bé! Però clar, ha dit un munt de coses. Escolti parla de la 
informació econòmica, jo tenia aquí per explicar-li d’una altra manera, però ja 
que ho ha tret vostè...Si escolti’m està minvant, els números estan sortint 
bastant bé, sí, i ho reconec, és veritat i crec que seria lleig negar-ho, no? Però 
escolti’m no és tant bonic tot! Per que aquí se’ns parla d’un romanent de 
tresoreria, però s’ha de tenir en compte també que ha baixat o a disminuït tant 
per que al mes de desembre hi va haver una certa quantitat de diners que van 
sortir de lloc, per que? Per que va haver unes obres que es va anular, es van 
deixar de fer, si o no? Bé, val d’acord, doncs no! 
 
Jo torno al caràcter general de la meva intervenció, que és més important a dia 
d’avui poder donar unes condicions acceptables a un CAP, sigui arreglant el 
que tenim per que tinguin unes millors condicions, que no pas una gespa, 
reiterant que nosaltres també volem la gespa, i tanquem la qüestió! 
 
12.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA. 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes de Juny de 2012: 
Xifra Inicial: 4.455 
Altes: 10 
Baixes 14 
Total Habitants: 4.451 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia: 
 
Del Decret nº216/12 de 14 de Abril, al  nº362/12 de 2 de Juliol. 
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
PREC 
Sr. Tenorio- Atès que les festes privades i particulars del Casal no es poden 
denegar perquè veiem totalment just que tothom del municipi, grans i joves, 
(sobretot també joves, eh?) puguin utilitzar els equipaments municipals, i donat 
la gran quantitat de queixes que ens arriben dels veïns del voltant, (com ja 
vàrem denunciar el passat mes de maig), que ens han dit que arriba també a la 
gent de l’ajuntament. 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

25 
 

 
Tal i com hem dit abans, per que possiblement ens repetim molt però és que 
creiem que és tant necessari, creiem més oportú que els diners del camp de 
futbol, es destinin una altra vegada a un espai polivalent, accessible per a tots 
els veïns i no només per a uns quants. 
 
És repetitiu però és que tenim un lloc, un lloc que només molesta, que només 
dona problemes, i qui surt perjudicat sempre és el municipi, i conseqüentment 
l’Ajuntament. 
 
PREC 
 
Sr. Tenorio- Volíem fer un altre prec sobre la poda, sobre la mala gestió que 
hem tingut enguany sobre la poda. 
 
CiU sol·licita a l’Ajuntament que es demanin responsabilitats a l’empresa 
encarregada de la poda. 
 
Si ja en el seu dia, ens vàrem queixar del alt cost de l’empresa, posteriorment 
ens vam queixar de que la poda es feia fora de temps i que fins i tot incomplia 
les normes de seguretat, ara ens hem de queixar del mal sistema empleat en la 
poda efectuada al nostre municipi, el resultat de les branques trencades o 
manca d’ombra en determinats llocs, així ho demostren. 
 
PREGUNTA 
 
Sr. Tenorio- En el registre d’entrada, em penso que és el 1.496, hem trobat que 
l’oficina antifrau ha sol·licitat al nostre Ajuntament una sèrie de còpies 
d’expedients. 
 
És que bé, com no he pogut veure la sortida, a l’entrada hi ha això, ens 
agradaria saber si es pot dir a que correspon aquesta, és que no saben 
exactament el que és i ens agradaria que si es pogués explicar. 
 
PREGUNTA 
 
Sr. Tenorio- I per últim el tema candent d’aquests últims dies, les actuacions a 
la piscina. 

A conseqüència de les repetides actuacions incíviques ocasionades a la piscina 
municipal des de que es va obrir, tot i entendre que si es troba a qui ho fa, 
evidentment serà oportunament amonestat/da o amonestats/des. 

Voldríem saber si hi haurà alguna mena de compensació, alguna mena d’ajut  
per als usuaris afectats com a conseqüència de l’ incompliment del servei, 
encara que sigui per motius, tenim molt clar,  aliens a l’Ajuntament?  



Hi ha gent que està deixant de portar la seva canalla, possiblement alguna 
compensació podrien tenir. I amb això hem acabat. 
 
RESPOSTA 
 
Sr. Domínguez- Sobre els dos precs, li recullo una vegada més la queixa sobre 
el soroll. La primera vegada que varem tenir notificació van ser uns joves que 
sabent que havien de marxar en una hora, van estirar, van dir que no ho farien 
més. No hem tornat a tenir cap més queixa, no hem tornat a tenir cap més 
queixa sobre el soroll al Casal, per lo qual, en sobta per que s’ha regulat molt el 
tema. Recullo la inquietud del grup municipal de CiU, i intentaré esbrinar el qué 
i si realment és així, l’equip de govern s’haurà de plantejar no cedir els locals 
als joves. 
 
Sr. Tenorio- Els joves? És que no només són els joves. A mi ningú m’ha cridat 
l’atenció per anar al casal, jo he anat casal i ningú m’ha cridat l’atenció, però 
són joves, són no tant joves, són de la meva edat, i fins i tot gent més gran. 
 
Sr. Domínguez- Indagarem sobre el tema. 
 
El tema de la responsabilitat a l’empresa pel tema de la poda, escolti’m jo no 
sóc jardiner! Jo l’única cosa que li puc dir, que això si que ho se, que 
tradicionalment la poda es fa al novembre, em sembla que és, abans de que 
arribi el fred, que aquí ha anat amb una mica de retard, com a molts municipis, 
per que, per posar un exemple, Tarragona està podant a la mateixa alçada de 
temps que Els Pallaresos, per que encara no havia arribat el fred. Per tant, es 
podia fer, si no no s’hagués fet. 
 
De totes maneres insisteixo, el alt cost és molt relatiu, hi havia més de 600 
arbres, la poda qualsevol que te arbres sap que, de tant en tant, un cop l’any 
s’hauria de fer aquí que no s’havia fet, a mi pel que m’han dit no s’havia fet mai 
tot el municipi, carrers puntuals si. I la manca d’ombra, home és una 
conseqüència! No pots tenir els plataners amb 50m. d’alçada, vull dir, poc a poc 
s’aniran agafant, però era una actuació que calia. 
 
Sobre el tipus de poda? Escolti’m, parlarem amb els jardiners de la casa a 
veure si confirmen les seves afirmacions, i si és així, transmeteren la queixa a 
l’empresa. 
 
Sobre l’oficina anti-frau, dir-li que és cert, varem rebre un escrit de l’oficina anti-
frau demanant una sèrie d’informació relativa a un expedient d’obres. Jo vaig 
parlar amb l’oficina anti-frau personalment per que m’hagués agradat poder 
anar a veure l’expedient sancionador, expedient sancionador no per que no hi 
havia res, informatiu! I em van dir que són expedients que no estan a disposició 
de ningú, que ells reben una denúncia de qui sigui, justificada o no, que 
requereixen a l’altra part que faci arribar tota la informació amb còpia 
compulsada del Secretari-Interventor, i una vegada resolt ni tant sols et diuen 
que s’arxiva. En tot cas, si no s’arxiva, llavors si que s’obre l’expedient 
sancionador. Per tant, hem fet arribar tota la informació relativa a l’expedient 
d’obres que ens varen demanar, i escolti’m! si no arriba res, que és lo normal 
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per que no s’ha fet res fora del procediment normal, una queixa d’ algú que 
està ressentit i va i ho posa. No li puc dir més, eh? No se ni qui la presentat, ni 
en base de qué. Simplement rebem una informació, i ens diuen de facilitar un 
expedient, ja està. 
 
Actuacions a la piscina, és la tercera vegada que hem hagut de tancar la 
piscina per que trobem excrements d’ algo, excrements a l’aigua. La primera 
impressió, per que pensar que algun desgraciat, i perdoni la paraula, per que 
s’ha de ser desgraciat per tirar algo a la piscina! Ho pugui fer expressament, és 
que és mal pensar molt no?, i varem pensar doncs que algú amb algun 
nen...bolquers, se li escapa una mica, i varem prendre les acciones de xoc, 
varem tenir de molestar el mínim possible, per que les dues primeres va 
coincidir que només s’obria per la tarda, per tant pràcticament no hi va haver 
incidència, a última hora eh? Per que pel matí es va fer tot el tractament. 
 
El que si que és prioritari de tot això és que la gent que va la piscina ha de ser 
conscient de que si l’obrim és per que reuneix els requisits per poder banyar-
se, a la mínima si cal tancar una setmana es tanca, però a partir de la segona 
varem prendre una determinació: 
 
Uno- Una vegada que tornéssim a trobar, analitzar si era persona o animal. 
 
Dos- Automàticament començar a prendre les mesures que calgui per intentar 
saber qui és. 
 
Ahir va passar, hem pogut saber que és d’animal, ho dic així “és d’animal!”, no 
és de persona, per tant, això de pensar que és un desgraciat que ho fa 
expressament cada vegada està més clar, i dos l’Ajuntament prendrà les 
mesures que calgui per determinar quina persona és, i prendrà les mesures 
legals que correspongui. Per que si això és un acte de boicot a aquest equip de 
govern, que tingui clar aquesta persona o el que sigui, que no perjudica al 
govern, perjudica a tot el municipi. I que aquesta tarda deixi d’anar Sr. Tenorio, 
aquesta tarda estava a rebentar, ja moments de pujades i baixades, això la 
temporada, aquests dies ha fet una mica de pitjor temps i la gent no 
acompanyava, i escolti’m avui feia bon temps i la piscina estava a tope. Jo crec 
que no, vull dir, la gent, per que ahir vaig estar parlant amb pares i mares, i 
gent que està per aquí, i quan van saber una mica que havia estat d’animal, el 
grau d’indignació és molt gran, eh? Molt gran!. Aquó si que seria bo un treball 
de col·laboració, per que nosaltres som uns regidors, vostès són regidors, però 
tots coneixem a molta gent, i que corri una mica la veu, per que aquí potser si 
que necessitem una mica de col·laboració, per que potser algú que entri a ser, 
és que no se com dir-li, però s’ha de ser una mica...de portar-ho amb una 
bossa de plàstic per tirar-ho d’amagatotis, o l’altra opció que plantegem és que 
des de fora de la piscina la facin volar.  
 



Escolti’m, en serio, si l’hem d’enganxar l’enganxarem, quan l’enganxem tindrà 
un escarni públic, o via legal, per que entengui que hi ha coses que es poden 
fer i altres que no, i això no, això no es pot fer!  
 
De totes maneres avui ho comentàvem, som de les piscines dels pobles de per 
aquí costat, que cobrem menys, no cobrim res, vull dir, és simbòlic. Tampoc 
tenim la possibilitat de controlar qui ha anat i qui no ha anat, a qui s’ha 
molestat, a qui no, és molt liòs, i per lo que tocaria per la part proporcional una 
tarda, per que les altres pràcticament no varen afectar, és que és simbòlic, és 
un euro, que? Cinquanta cèntims, és que no... A més d’això és que no està 
contemplat en l’ordenança la bonificació. 
 
PREC 
 
Sra. Sánchez- En primer lloc voldria fer-li un prec al Sr. Alcalde, jo li demanaria 
si us plau que s’abstingués de fer comentaris d’aquests tipus de que anem a 
les comissions per cobrar, no les trobo adients. 
 
PREC 
 
Sra. Sánchez- En segon lloc fer un prec al regidor d’urbanisme. Que estigui 
més pendent de les obres del gas, no pot ser que tanquin els carrers quan 
vulguin, a meitat, sense senyalitzar, i que els cotxes hagin de tirar marxa enrere 
mig carrer, amb el perill que això de vegades comporta. Aquest dies al costat 
de casa seva mateix et trobes el carrer tancat quan et trobes al mig, i has de 
tirar marxa enrere sense cap visibilitat quan surts a la carretera una altra 
vegada. 
 
PREC  
 
Sra. Sánchez- Un prec pel regidor de medi ambient. Li voldria demanar que de 
cara l’any vinent no contracti cap empresa per fer la poda, per que la poda 
també la podrà fer la brigada, com ho havia fet sempre, i que si fes les neteges 
perimetrals dels boscos per l’alt risc d’incendi que aquests dies estem patint. 
 
PREGUNTA 
 
Sra. Sánchez- Voldria saber quin criteri s’ha seguit per instal·lar la grua de la 
piscina, que ha pujat uns 9.000€ quan hi havia pressupostos presentats pel 
regidor Sr. Marcos, que eren molt més econòmics. Res més. 
 
RESPOSTA 
 
Sr. Vidal Álvarez- Respecte el tema de la poda evidentment l’any que ve no 
caldrà contractar cap empresa per que la poda forta ja l’hem fet, enguany 600 
arbres la brigada no podia fer-ho de cap de les maneres. Com l’any vinent serà 
un manteniment podran fer-ho ells, i evidentment encara que fos contractat fora 
el cost seria molt inferior, per que enguany s’ hagut de fer una poda molt forta 
per que no s’havien podat mai aquest arbres, necessitaven que es sanegés 
bastant. 
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RESPOSTA  
 
Sr. Domènech- A veure Sra. Imma en contestació del que està parlant de les 
obres que estan realitzant-se de gas al terme municipal dels Pallaresos, 
intueixo és de que el meu carrer, el carrer Victoria, vostè ha vist l’amplada que 
te, aquest carrer no te 5 metres d’amplada, vostè s’haurà donat compte que fan 
dues rases, una per un costat i una altra per un altre, i que la màquina que fa 
rasa fa aproximadament 2 metres d’amplada, per tant, allí és impossible que 
pugui passar cap cotxe, impossible. Vull dir, aquell carrer s’ha de tancar per un 
costat a l’altre per que es puguin fer les obres com Déu mana. 
 
RÈPLICA 
 
Sra. Sánchez- Si, li dona la raó, per això li dic que si no seria més adient ja que 
al seu carrer pràcticament no entra ningú, es talli al començament i no que et 
trobes al mig del carrer, amb l’amplada que te aquell carrer has de tirar tot el 
carrer marxa enrere per que quan arribes a la meitat et dones compte que 
sembla que hi hagi un passadís, però és un passadís que passa una persona, 
llavors un cotxe no passa?. Llavors jo crec que seria més normal tallar el carrer 
des del començament, que no et trobis al mig del carrer quan et passa això. 
Que no costa res! Si aquell carrer pràcticament no passa ningú!  
 
Sr. Doménech- Possiblement amb això, ni te la vull treure ni te la vull posar la 
raó, però es veu pràcticament que per allí no es pot passar, i un cotxe de cap 
manera, de cap manera. 
 
Sra. Sánchez- I jo em vaig trobar al mig, eh? Quan em vaig donar compte. 
 
Sr. Domènech- T’he de dir que hi ha un seguiment diari en fotografies, que les 
pots veure quan vulguis de totes les rases que s’obren i de totes els 
desperfectes que es fan diguéssim dels serveis corresponents a cada carrer. 
 
(La Sra. Sánchez i el Sr. Domènech continuen manifestant els seus punts de 
vista sobre el tema) 
 
Sr. Domínguez.- No son 9000€, 9000€ és la suma de la grua de minusvàlids, i 
després l’escala de fàcil accés, és la suma dels dos. 
 
(Sr. Jaime Vidal.-  parla fora de micro a la Sra. Sánchez explicant els imports 
anteriors) 
 
 
 
 



Sr. Domínguez.- El preu és un indicatiu quan jutges mateixos models o 
característiques semblants, i altre factor important era la disponibilitat, entre 
altres coses perquè estàvem amb poc temps i moltes vegades les fàbriques no 
tenen estucatge. 
 
Sr. Domínguez.- Sr.Marcos alguna qüestió? 
 
Sr.Marcos.- Sí, en la sessió ordinària corresponent al més de març del 2009, el 
Grup Municipal d’ADMC, amb el Sr. Domínguez com a regidor, ens va 
presentar una de les seves innumerables mocions en la que demanava la “la 
creació d'una campanya per fomentar el compostatge domèstic”. Aleshores, aquesta 
moció va ser rebutjada i posteriorment presentada pel Grup Municipal d’Independents 
dels Pallaresos en la sessió de  de 1 de setembre de 2011. En aquella ocasió i a petició 
del Sr. Joan Pere Vidal, cito paraules textuals seves:  

“ Intervé per a convidar obertament al Sr. Marcos a tractar aquest tema tot 
retirant la moció. Li explica que el que queda a la partida de Medi Ambient està 
reservat pel tema de la fira i actuacions mediambientals que s’han de fer amb 
màxima urgència, que estudiarà aquest tema quan es faci el pressupost nou de 
cara a l’any vinent, però que abans d’estudiar-ho vol realitzar una consulta 
pública d’adhesió a la realització del compostatge a les cases particulars, si s’hi 
ha força gent implicada es tirarà endavant. Convida al Sr. Marcos a retirar 
aquesta moció i seure a taula quan tingui el pressupost per l’any vinent i parlar 
d’aquest projecte que ja te damunt la taula, però que ara per ara no es pot 
executar.” 
 
Si bé es cert que en un parell d’ocasions el Sr. Joan Pere s’ha dirigit a la meva 
persona per poder fixar una reunió per a parlar del tema, a dia d’avui, encara 
estem esperant que es manifesti en aquest sentit i no voldríem que aquest 
tema quedes el l’oblit. ¿Sr. Joan Pere Vidal, pensa ficar en marxa aquest tema? 
 
Sr. Vidal Àlvarez.- Sr. Marcos, crec li ho vaig dir, aquest és un dels temes que 
estan als tallers de la fira ecològica d’enguany, el compostatge, farem un taller 
primer per informar a la gent com és i després farem la campanya. 
 
Sr. Marcos.- Sr. Dominguez, a Espanya, portem a dia d’avui mes de 60.000 ha 
cremades (mes de 4000 a Catalunya), i encara com aquell que diu estem 
començant l’estiu. Sembla ser que per vostès, a Pallaresos el risc d’incendi no 
existeix, em vol dir perquè a dia d’avui encara no s’han fet els perimetrals de 
seguretat que es fan tots els anys per protegir els nostres boscos? O si es 
pensen fer, encara que tard?. 
 
Sr. Dominguez, es cert que l’Ajuntament dels Pallaresos ha demanat una 
revisió del cadastre municipal i aquesta revisió ja esta en marxa? Si o no. 
 
4.- Sra. Coronado, ens podria dir el preu exacte que tindran que pagar els 
nostres infants a l’escola bressol en el que respecta a : 
- preu de matricula: 
- preu de la mensualitat: 
- preu de menjador: 
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Sra. Coronado.- Ara mateix no tinc ací les dades, me sembla que son 195 
euros/mes, el menjador 130 euros/mes i de matrícula 100 euros mes. 
 
Sr. Marcos.- Sr. Claudi Domenec, al ple de desembre d’aquest any, es va 
donar de baixa una partida destinada a l’adequació de l’arxiu històric dels 
Pallaresos. I es varen comprometre a fer una sèrie d’actuacions, ens vol 
explicar que s’ha fet a dia d’avui? Ja ha estat digitalitzat l’arxiu? 
 
Sr. Domènech.- S’ha intentat demanar uns pressupostos per enrajolar el terra 
però encara no s’ha tirat endavant, estem en ganes de poder-ho fer però 
encara no ho hem fet. 
 
Sr.Marcos.- I la digitalització? 
 
Sr. Domènech.- Tampoc s’ha fet. 
 
Sr. Marcos.- O sigui que en 7 mesos no hem pogut demanar uns pressupostos 
per poder fer-ho? 
 
Sr. Domínguez.- Sr. Marcos s’ha de tenir memòria, amb el tema de la 
digitalització ja vaig dir que estàvem en converses amb el Consell Comarcal, i 
al ple següent, només començar ja vaig demanar disculpes perquè vaig mal 
interpretat la conversa, el que fan es posar un arxiver, una persona per venir a 
classificar l’arxiu. 
 
Sr. Marcos.- Ho sento, se m’ha passat, li agraeixo la rectificació però el que no 
entenc és que en 7 mesos no s’hagi pogut ni demanar un pressupost per 
arreglar l’arxiu. 
 
Sr. Domínguez.- No és cert, el regidor sí va demanar pressupost del material, 
però la intenció era que la brigada fes el terra, perquè el servei de paleteria 
estan capacitats per fer-ho, i també comptàvem amb el personal del SOC que 
no varen poder venir, i llavors va ser quan ens varen haver de reajustar una 
mica esperant a veure si a la propera convocatòria podem comptar amb aquest 
personal que és el que fa de reforç, perquè amb 7 persones ara, en aquell 
moment 6 i mitja, perquè vostè sap l’estat físic en que es troba un dels 
treballadors, el Josep Mª Reales, que al final hem pogut pre-jubilar, és molt 
difícil el manteniment de tot el municipi, i bona part dels pocs recursos que 
tenim per mantindre el municipi net passa perquè molta gent, dintre dels seus 
actes incívics no llancen la brossa dintre dels contenidors, i hem de destinar 
dues persones a perdre tot el matí per atendre aquestes qüestions, que si la 
gent prengués una mica de civisme,  podríem derivar a aquests treballadors a 
fer altres tasques i atendre aquestes qüestions. 
 



Lo que està clar es que l’arxiu s’ha d’arreglar i és voluntat de Claudi, perquè 
està molt capficat en que s’ha de fer. 
 
Però també, la partida d’urbanisme, perquè aquí tots funcionem per les partides 
i la  tresoreria, és la que és, i dintre d’aquestes accions, s’han fet actuacions a 
Pallaresos Park, a on havia una zona que quan plovia s’omplia tota d’aigua 
perquè teníem problemes allà amb el clavegueram i s’inundaven les cases 
d’una sèrie de veïns, i encara no està acabat, perquè una mica més avall 
continuen fent-se aquestes actuacions, per posar un exemple només. 
Que l’arxiu s’ha d’arreglar? sí, però és de primera necessitat perquè n’hi ha una 
humitat terrible? No, no està tan malament la temperatura de l’arxiu, i a més, 
ara amb tota la calor que fa allà baix s’està bé. 
 Que s’ha d’arreglar? Sí, que ho farem? Sí, però el tempo de les actuacions el 
marquen el pressupost, la tresoreria i sobretot personal, i que, si l’equip de 
govern no ho volgués fer, se diria, no es vol fer, sembla que li molesta que li 
expliqui les coses. 
 
Sr. Marcos.- A mi lo que em molesta és la retòrica, el repetiment de les coses i 
la propaganda que s’ auto fa vostè mateix, ja m’ha contestat a la pregunta, no 
cal que ho repeteixi 40 vegades, jo també conec el que s’està fent al poble i el 
personal que tenim per fer-ho, però tinc i que donar-li l’ importància que té i vull 
que li donen l’ importància que té a la conservació de l’arxiu municipal i ja està. 
 
(S’estableix discussió entre el Sr. Marcos i el Sr. Domínguez) 
 

Sr. Marcos.- Abans ha comentat un tema força delicat i preocupant, Sr. 
Domínguez vostè recorda les paraules “la seguretat en els carrers i les places 
son una urgència”? Això estava al butlletí nº1 d’ADMC. 
Sembla ser que vostè, una vegada més s’ha oblidat d’això, com ha fet amb 
altres coses. Des de que vostè està ocupant la cadira que ocupa, no ha fet res 
per millorar la senyalització de les obres, i concretament amb el tema del gas, i 
la neteja dels carrers per part d’aquesta empresa concretament. 
 
Jo mateix, primer com assessor al seu temps de l’ajuntament, li vaig entregar 
un pla de seguretat amb una sèrie d’instruccions per corregir això, i després 
com a regidor, li he informat d’aquestes mancances. 
El Sr. Claudi ho pot dir clarament, que li he dit en reiterades ocasions, i de 
l’última no fa gaire, pot ser fa una setmana o 10 dies aportant fotografies etc 
etc. 
I lo que li ha comentat abans la regidora d’Iniciativa, això és ja una reiteració 
reiterada per reiterament, aquesta gent incompleix sistemàticament qualsevol 
norma de seguretat aplicable en una obra, les senyals s’han de ficar al principi 
del carrer per anunciar que te trobaràs amb un problema, amb una obra...i si 
cal es talla i si no no es talla. 
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La il·luminació nocturna ha d’estar present a les senyalitzacions! Perquè no 
existeix, i jo li puc ensenyar fotografies, que estaré molt gustós, i que ja les hi 
vaig facilitar amb aquell document que he mencionat anteriorment, a on 
aquestes senyalitzacions, o eren inexistents o les que estaven, estaven en 
males condicions i no funcionaven, lligades amb trossos de borses de 
plàstic...això no son maneres de fer les obres...i per altra banda la neteja dels 
carrers sobre tot a l’hora de finalitzar les obres, ja que continuen quedant bruts 
amb el perill de que qualsevol vehicle motoritzat, concretament motos o 
bicicletes, rellisquin i es fotin de lloros. 
Senzillament voldria que això d’una vegada es tallés i que es facin les obres en 
condicions. 
 
I per acabar, li agrairia al Sr. Domínguez que prestés una atenció en aquest 
punt, per finalitzar vull fer un agraïment personal a l’equip de govern: 
  
Fa molts anys, que aquest regidor, li va prometre a una criatura amb mobilitat 
reduïda, que lluitaria per que ella i d’altres persones amb la seva situació 
poguessin  gaudir de la piscina del seu poble. No se si encara i serà a temps de 
poder gaudir de la piscina, però, avui la cadira de la piscina es un fet i per això 
els hi vull donar les gracies per haver fet possible aquesta promesa, moltes 
gràcies.  
  

Sr. Domínguez.- De les franges perimetrals li contestaré en el següent ple 
perquè vull recopilar més informació. 
 
De la revisió de cadastre, ja li avanço que si, a petició del secretari-interventor 
es va fer la petició, la revisió no s’està fent. 
 
Tanmateix, és important saber que, al demanar una revisió de cadastre, el seu 
resultat no és vinculant, després l’ajuntament la pot fer seva o la pot 
desestimar. 
 
Som  coneixedors de la situació econòmica que estan patint els veïns, i lo que 
no es massa de rebut és que ara féssim una revisió dels valors, que no els se, 
però que en el pitjor dels casos, que resultin uns valors assumibles i l’equip de 
govern decideixi fer-los seus, el paràmetre que regula la ordenança del 
percentatge sobre el valor cadastral, si ara estiguéssim en un 0’85 
aproximandament, i la revisió cadastral suposara un augment d’aquestos valors 
ja actualitzats, fixant un paràmetre del 0’60 o 0’65 quedaria igual. 
 
 
 
 
 



 
Llavors vostè em podria dir...”i entonces para qué se hace?” doncs home, 
primera hem de veure els valors, segona crec, per les dades que tinc, que 
difícilment en aquest mandat ens arribarà, perquè arribaria a 2015 o 2016, i per 
tant, el que estigui, podrà decidir si el vol fer seu o no, si vol mantindre el 
mateix índex o rebaixar-lo i moltísimes coses...però com a mínim tindrem una 
dada real de lo que tenim al municipi.  
 
Sr. Cañete.- El problema de no tindre la revisió cadastral feta, és que després 
perds capacitat per fer política fiscal dins del municipi, perquè si haguéssim 
tingut aquesta revisió feta en el seu dia i dins dels terminis, no haguéssim hagut 
de pujar el 10%  que es va preveure per Rajoy. 
 
Després es podrà jugar amb els valors etc etc, però la llei obliga a fer la revisió 
cadastral. 
 
Sr. Domínguez.- Ja estic acostumat a que parli de tot lo que jo vaig dir en 4 
anys, i ja que parlem del gas, que hi ha qüestions que son millorables? És cert, 
amb el tema dels talls de carrer, avui mateix he estat parlant amb la empresa 
que això és totalment intolerable, hi ha carrers que els acaben i després no 
tenen la celeritat en formigonar i això ocasiona una sèrie de molèsties. 
 
Li puc dir que tenim a personal de l’ajuntament, personant-se cada dia, 
juntament amb el vigilant, a inspeccionar les obres i estem treballant aquest 
tema. No és fàcil, perquè sabem que no és la empresa assoles, ja que aquesta 
té subcontractades altres empreses i estem insistint en aquest tema, ens 
preocupa sobre tot, a banda de la senyalització, que també, el problema de la 
neteja, perquè quan no tanques bé i fa una mica de vent, el terra corre i hi ha 
possibilitats de lliscaments i de que algú es faci malt, més motocicletes que 
cotxes. 
Els vigilants i el tècnic estan contínuament verificant això i ens consta que quan 
se’ls va requerir, que es una pena que se’ls hagi de requerir aquestes coses, 
que venen hi ho netegen ràpid. És evident que, quan tu obres tot un municipi 
per gasificar-lo comporta una sèrie de inconvenients, i hem de intentar, li 
agraeixo la seva predisposició per ajudar en aquest aspecte, que hem 
d’intentar que les molèsties siguin les menors per als veïns. 
 
Tampoc tenim tantes queixes de veïns pel gas, suposo que molts assumeixen 
el benefici que els hi pot comportar i no es queixen tant, però son temes a 
tractar i millorar. 
 
Sr. Marcos.- Només voldria fer una puntualització si m’ho permet, a veure, crec 
que reconeixereu els dos, que aquestes informacions que ja he portat, veig que 
no s’ha fet lo que es pot fer i que es lo que s’ha de fer, no es amb ànim de fotre 
a ningú, si no d’estalviar un accident, perquè si, com tu ben dius podem 
aguantar 4 dies, però aquest no és el problema, si no que si no es porten a 
terme aquestes actuacions correctes, podrem tindre un accident, i per solventar 
el problema ja serà tard. 
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Costa molt poc, que la senyalitzacions es posin a les entrades dels carrers, que 
s’adeqüin les senyalitzacions nocturnes, fent que les senyals funcionin, perquè 
estan trencades, no funcionen, no tenen bateria...i d’això tinc documentació per 
ensenyar, i senzillament, prémer a aquesta gent, tant me fot si és una contracta 
o una contracta d’una subcontracta, lo que vull és que es treballi amb seguretat 
i Sr, Domínguez, ho sap, li vaig portar uns informes amb unes fotografies a on 
sortien tanques trencades, amb una falta d’ètica professional d’aquesta 
empresa que fa que, si hem de picar-los el morro, se’ls pica , perquè, esperem i 
desitgem que no tinguem cap accident. 
 
Sr.Doménech.- Sr. Marcos, fa molt de temps que ens coneixem, i li he de donar 
les gràcies per la seva col·laboració pel be del municipi, li he reconegut i li ho 
reconeix-ho. 
 
També li he de dir que, a part de les senyalitzacions, que son necessàries, té 
raó, nosaltres ens vàrem reunir amb l’empresa, fa aproximadament una 
setmana, motivat per moltes queixes, no de particulars, si no de l’ajuntament, 
per inspeccions exhaustives que estem fent de cada metro de rasa que estan 
fent aquesta gent, i dels problemes que hem tingut dels diferents serveis, 
perquè Sr. Marcos, lo més greu de tot això és que, obrin avui, demà tanquen, i 
si deixen trencat un servei i no ho han arreglat bé, a la llarga sortiran els 
problemes, per això estem fent un seguiment exhaustiu per un tècnic que tenim 
aquí, les vuit hores del dia, que és el Sr. Jordi, el delineant, que va sobre el 
terreny, detecta les averies que es produeixen, tant d’electrificació com de 
telefonia, com d’aigua, fa unes fotografies, i fins que no es subsana 
perfectament l’averia, allò no es pot tancar, i això ho fem dia a dia, juntament 
amb l’agutzil i el tècnic que li he anomenat. 
 
Li he dit abans a la Imma, que teniu les fotografies perquè veieu, els danys que 
es produeixen i les reparacions que es realitzen, i estan a les vostres mans 
quan vulgueu. 
 
Sr. Marcos.- En això estem d’acord i és perfecte, estic convençut de que això 
es fa, però el que jo miro, és des del punt de vista de la seguritat vial de la gent, 
això és lo que em fa realment por, manca de senyalització i que la poca que 
n’hi ha que estigui en condicions, no es demanar res més. 
 
Sr Doménech.- Ho tindrem en compte i de totes maneres, ja se’ls hi va dir que 
n’hi ha moltes llanternes que a la nit no funcionen. 
 
Sr.Cañete.- Sr. Marcos li puc fer una pregunta? Si en algun moment aquesta 
corporació local tingués en el seu pressupost una disponibilitat de despesa en 
inversió de 40.000 o 50.000 euros que voldria fer, arreglar l’arxiu i digitalitzar 
els documents o arreglar el CAP? 



 
Sr. Marcos.- El CAP 
 
Sr. Cañete.- O sigui, que fins que no puguem arreglar el CAP, no cal parlar de 
l’arxiu llavors? 
 
Sr.Marcos.- Depèn, però això és una pregunta de les que li he dit abans al Sr. 
Domínguez. 
 
Sr. Domínguez.- Sr. Marcos, per finalitzar, portem més o menys un any, i si es 
queda, l’estrany és el ple que no acaba fent referència a les mocions que 
presentava jo en ADMC, avui ho està fent, sempre diu que per vergonya ja no 
parla més del passat i sempre acaba parlant del passat, això ve a compte 
d’alguna cosa? Es que ja tinc fins la intranquil·litat aquesta de saber si hi ha 
alguna cosa, perquè les mocions aquelles que per vostè eren tonteries i no 
servien per a res...no entenc, la moció es bona si estic al seu costat i dolenta si 
estic al govern? 
 
Arriba un punt en que tanta fixació, ens genera una sensació de crispació a tots 
dos que, al final, lo que fa, es que acabem enrarint el ple i que continuem 
dividint el municipi. 
 
Sr. Marcos.- Jo no tinc cap fixació amb vostè, personal no, lo que passa es 
que, per mi, la majoria de coses que eren bones fa uns anys, ho continuen sent 
ara, per vostè sembla ser que no, els seus motius tindrà, però mirant des d’un 
altre punt de vista, tothom ha pogut comprovar, i abans s’ha dit aquí, vostè ha 
donat la seva resposta, que serà un punt de vista, i sota el meu punt de vista, el 
de Independents de Pallaresos, vostè ha enganyat molt al poble dels 
Pallaresos fent promeses que després no s’han complit. Si al seu dia es 
compleixen totes, jo serè el primer en reconèixer el meu error i llavors ho diré, 
però el que més mal fa a aquest ajuntament i a la relació seva amb la resta de 
membres de l’oposició, si més no amb mi, és la seva manera de parlar i dirigir-
se ofenent sempre que pot, amb interpel·lacions fora de to, amb preguntes amb 
mala intenció, i això crec que la majoria estaran d’acord. 
 
Si vostè no tingués aquesta manera de parlar i d’actuar, el Sr. Cañete i jo hem 
tingut més d’una discussió i sempre ha sigut amb una cordialitat i bones 
paraules i amb molt de respecte, igual que amb la majoria de la resta de 
regidors de l’equip de govern, però vostè sempre vol ficar la pulla i llavors va 
arribar un moment que em vaig cansar, llavors ara li contesto amb les mateixes 
armes que vostè fa aplicar, i ara com vostè te l’últim torn de paraula, quedi tot 
lo bé que pugui i endavant. 
 
(La Sra. Sánchez parla fora de micro al Sr. Domínguez) 
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Sr. Domínguez.- Jo li dic això de les mocions Sr. Marcos perquè vostè, el seu 
grup, amb una xarxa social va dir que les mocions que s’havien presentat 
anteriorment eren bestieses i amb propòsit de fer campanya electoral, però 
com tots tenim un històric i hem escrit molt, miro un escrit seu del 2009...”i això 
ho ha de conèixer la població de Pallaresos, l’oposició treballa i molt, presenta 
alternatives, mocions bones per als ciutadans, presenta solucions, i l’equip que 
ens governa es nega a rebre la col·laboració que si li ofereix per millorar la 
situació del nostre poble i dels nostres vilatans. És molt trist que l’orgull dels 
mandataris estigui emportant a la ruïna econòmica les arques municipals”. 
 
Escolti’m, jo tinc criteri, vaig presentar, crec recordar, una vintena de mocions 
en quatre anys, de les quals unes quantes ja s’han fet, i la resta, la situació 
econòmica de cada moment fa que es puguin fer segons quines coses i segons 
quines altres no, però tinc criteri, el mateix criteri que jo no acabo d’entendre, el 
primer any del primer pressupost, vostè va condicionar el seu vot afirmatiu a 
posar la cadira de minusvàlids, i com que li ho van donar va votar que no. 
 
Sr. Marcos.- Eren sis punts més, eren 7 punts en total. 
 
(S’estableix debat fora de micro a on participa també el Sr. Tenorio) 
 
Sr. Domínguez.- El primer que tracta al ple les mocions i tot lo que s’ha dit és el 
Sr. Marcos, que Ple darrere Ple fa referència a les meves paraules, simplement 
intento dir, si cal començarem a traure tots els mateixos escrits per veure qui te 
doble moral i qui no la te, qui fa les coses i qui no les fa, qui deia unes coses i 
ara diu unes altres, a mi me costa poc, amb començar a difondre tot lo que 
vostè te a la seva web...animo als veïns a que entrin a mirar aquests escrits i 
vegin el criteri que te vostè.  
 
Insisteixo en que lo que li he preguntat a vostè és: té sentit que cada ple anem 
parlant de lo que jo vaig dir fa quatre anys i que vostè m’ha dit el primer any en 
infinitat d’ocasions? Que soc un embustero, un mentider, i després te, la osadia 
de dir que soc jo el que li falta a vostè, fes hi ho mirar Sr. Marcos. 
 
Sr.Marcos.- No, fes t’ho mirar tu.     
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint-i-dos hores menys cinc minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta 
acta. 
 


