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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 7/2014 
 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Juliol 
Data: 31 de Juliol de 2014  
Horari: 20:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Jordi Sans Ferrer 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Claudi Domènech Bonachi 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Joan Pere Vidal Álvarez 
Ana María Ramos Castro 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de les sessió ordinària del ple municipal, duta a 
terme el dia 24 d’Abril de 2014. 
2.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de les sessió extraordinària del ple municipal, 
duta a terme el dia 29 d’Abril de 2014. 
3.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de les sessió extraordinària del ple municipal, 
duta a terme el dia 13 de Maig de 2014. 
4.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de les sessió extraordinària del ple municipal, 
duta a terme el dia 10 de Juny de 2014. 
5- Acord de resolució d’al·legacions i d’aprovació definitiva de la relació de llocs de treball de 
l’ajuntament dels pallaresos. 
6.- Aprovació de la Rectificació anual de l’inventari de béns a 31 de desembre de 2013 
7.- Acord d’aprovació, si s’escau, del compte general de la corporació, any 2013.  
8.- Informació econòmica segon trimestre 2014. 
9.- Acord d’Aprovació de la proposta de les festes locals a l’any 2015. 
10.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament 
dels Pallaresos per al projecte “LABUDI” d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat 
d’educació secundària del municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular. 
11.- Aprovació dels padrons dels arbitris municipals corresponents a l’exercici de 2014. 



12.- Moció que presenta el Grup Socialista de l’Ajuntament dels Pallaresos per adoptar, de 
manera immediata, un “pla de recolzament a l’alimentació infantil”  
13.- Moció que presenta els grups municipals PSC-UNIM i PPC per tal de requerir el 
compromís de la Generalitat de Catalunya per la construcció del CAP Els Pallaresos. 

14.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
15.- Precs i Preguntes. 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 
 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LES SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 24 D’ABRIL DE 
2014. 
 
 (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, per haver-se distribuït 
amb la convocatòria, es pregunta si hi ha cap esmena al respecte.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova l’acta per unanimitat dels onze 
membres assistents. 
 
2.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LES SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 29 
D’ABRIL DE 2014. 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta, per haver-se distribuït 
amb la convocatòria, es pregunta si hi ha cap esmena al respecte.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova l’acta per unanimitat dels onze 
membres assistents. 
 
 
3.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LES SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 13 DE 
MAIG DE 2014. 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta, per haver-se distribuït 
amb la convocatòria, es pregunta si hi ha cap esmena al respecte.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova l’acta per unanimitat dels onze 
membres assistents. 
 
4.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LES SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 10 DE 
JUNY DE 2014. 
 
Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per 
haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha cap esmena al 
respecte.  
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INTERVENCIONS 
 
Sr. Domènech- Manifesta que vol que consti en acta de que el dia del sorteig 
dels membres de les meses electorals per a les Eleccions del Parlament 
Europeu, ell va estar present. 
 
Sr. Vidal- Referent a l’acta del 13 de maig de 2014, fa l’esmena que en el 
paràgraf on diu que ell es dirigeix als membres de CiU per parlar dels 
presumptes delictes de que està acusat l’alcalde de Vila-seca, en realitat el que 
va fer és mostrar un article de la premsa de la qual va fer la lectura del que 
posava a l’article del Diari de Tarragona.  
 
Sr. Domínguez- Diu que no recorda si el senyor Claudi va assistir al ple 
extraordinari celebrat per dur a terme el sorteig dels membres de les meses 
electorals, i demana als altres regidors si algú pot acreditar que hi era. De no 
poder-se acreditar no se li podrà fer efectiu el pagament de l’assistència a l’ 
esmentat ple. 
 
Sr. Secretari- Manifesta que ha ficat una diligència amb el que el Sr. Claudi 
expressa de que va estar present, però que no pot ratificar-ho per que estava 
fent el sorteig a l’ordinador. 
 
Sr. Domínguez- Li diu al senyor Claudi que si no està d’acord amb l’acta que la 
voti en contra. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament aprova l’acta amb el resultat de deu 
(10) vots a favor, els dels senyors/res Domínguez, Sans, Vidal Guiamet, Vidal 
Àlvarez, Coronado, Ramos, Asensio, Tenorio, Marcos i Sánchez, i un (1) en 
contra, el del senyor Domènech. 
 
5- ACORD DE RESOLUCIO D’ALEGACIONS I D’APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DELS 
PALLARESOS. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, en Sessió Extraordinària de 
data 10 de Juny de 2014, va aprovar inicialment l’estructura organitzativa de 
l’Ajuntament dels Pallaresos que s’estableix en l’organigrama funcional i de 
llocs de treball annex a aquest acord. 
  
Atès que al mateix punt, va aprovar inicialment la relació de llocs de treball, 
com a expressió ordenada del conjunt de llocs de treball que pertanyen a 
aquesta corporació, i que inclou tant a funcionaris com al personal eventual i 
laboral, així com també el manual de funcions (que conté la descripció de cada 
lloc de treball), manual de valoració, les fitxes valoratives de cada lloc de treball 
i la classificació dels llocs de treball per nivells professionals. 



Atès que adientment, es va aprovar la nova estructura retributiva per la totalitat 
dels empleats de l’ajuntament desglossada en sou base, antiguitat, 
complement de destinació, complement específic i complement personal 
transitori. 
 
Atès que respecte als acords precedents, s’han presentat al registre d’entrada 
municipal en data 8 de Juliol de 2014 (Nº Registre 2336/2014 ) al·legacions per 
part de la Federació de Serveis a la Ciutadania de Comissions Obreres a 
Tarragona 
 
I Atès que respecte a les mateixes, la Corporació ha decidit la seva Estimació 
Parcial, en atenció a l’informe emès per la Unitat d’Assistència en Recursos 
Humans a Ens Locals del SAM de la Diputació de Tarragona de data 18 de 
Juliol de 2014, es proposa al Ple  
 
Primer.- Estimar, pels motius esgrimits en cada fonaments de dret de l’informe 
emès pels Serveis d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona, les 
al·legacions següents, amb la consegüent modificació de les fitxes descriptives 
i valoratives:  
 

- Al·legació Primera: les lletres a) i c) (estimar parcialment). 
- Al·legació Cinquena: la lletra d). 
- Al·legació Sisena: la lletra c)  

 
Aquestes al·legacions estimades, d’acord amb l’informat, no implicaran el canvi 
de nivell professional dels llocs de treball al·legats ni tampoc la modificació de 
la nova estructura retributiva. 
 
Segon.- Es proposa desestimar, pels motius esgrimits en cada fonament de 
dret de l’esmentat informe, les al·legacions següents:  
 

- Al·legació Primera: les lletres b), d), e) i f). 
- Al·legació Segona: les lletres a) i b).  
- Al·legació Tercera: les lletres a), b), c) i d). 
- Al·legació Quarta: les lletres a) i b). 
- Al·legació Cinquena: les lletres a), b) i c). 
- Al·legació Sisena: les lletres a),b) i d). 

 
Tercer.- Declarar definitivament aprovada la relació de llocs de treball de 
l’Ajuntament dels Pallaresos corresponent a l’exercici 2014. 
 
Quart.- Publicar íntegrament la relació de llocs de treball d’aquest ajuntament 
en el Butlletí Oficial de la província de Tarragona i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya, i trametre’n una còpia al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a l’Administració de 
l’Estat. 
 
Cinquè.- Notificar l’acord d’aprovació definitiu de la relació de llocs de treball a 
les persones interessades, als representants dels empleats i al Sr. José Ramón 
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Córdoba Marín, secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de 
Comissions Obreres a Tarragona. 
 
Sisè.- Contra l’acord d’aprovació definitiu de la relació de llocs de treball es pot 
interposar recurs contenciós administratiu davant la Sala contenciosa 
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de 2 
mesos, a comptar del dia següent de la seva publicació. 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Tenorio- Demana si abans de la votació algú els pot explicar o aclarir com 
ha quedat la relació de la RLT, el pressupost de la corporació del 2014 arrel 
dels moviments que han vist del Consorci d’Inspecció de Treball i Seguretat 
Social i del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya 
vers una plaça de netejadora del consistori. 
 
Sr. Domínguez- Li respon que igual que està, que no afecta per a res. Que un 
cop parlat amb Diputació, és una treballadora eventual que no te cap tipus 
d’afectació amb el pressupost, ni amb la plantilla. 
 
Dins el Capítol I hi ha dotació per assumir la part que li toca a l’ajuntament, 
però que no afecta ni en la plantilla, ni en el pressupost de cap manera.  
 
Aquesta persona és treballadora parcialment per molt poques hores al dia i 
pertany a l’empresa que porta el servei, i durant l’equivalent a un mes pertany a 
l’ajuntament, a efectes de la inclusió dins la plantilla està bé, està donada d’alta 
a la seguretat social i està tot correcte. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Coronado, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, Vidal Àlvarez i 
Marcos, i quatre (4) abstencions, les dels senyors/es Tenorio, Ramos, Asensio, 
i Sánchez, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
EXPLICACIÓ DE VOT 
 
Sr. Vidal Guiamet- El seu grup municipal o ell com ha regidor del PP, ha votat a 
favor per vàries raons, entre les quals destaca: 
 
1. La precarietat laboral existent en la plantilla de personal de l’ajuntament. 
Per donar estabilitat els treballadors 
Per convertir els llocs de treball en propietat amb els processos selectius i 
d’oposició, processos que volen estiguin supervisats i formin part d’ells la part 
social, sindicats i representants dels treballadors.  
 



2. Pretenen que la gestió laboral municipal sigui més racional, més transparent, 
i regularització econòmica que elimini les desigualtats i les diferències 
econòmiques dins els mateixos grups professionals, menys els complements 
específics de cada treballador, com pot ser l’antiguitat. 
 
La curva de salaris dins la mateixa categoria professional ha de ser rítmica i 
més homogènia, un “curva” de salaris no pot tenir puntes que trenquin la 
igualtat salarial dins la mateixa categoria professional, malgrat complements 
específics de llocs de treball, d’antiguitat, perillositat....Però que els 
complements fixes per aquesta categoria professional no poden ser diferents. 
 
Que la gestió laboral ha d’ésser del segle XXI, no ha de ser a base de decrets 
d’alcaldia, ni a criteri i voluntat del polític de torn, que ha d’haver un 
procediment i un compromís obligatori on la transparència, la informació, on la 
igualtat, la justícia social i els mèrits sigui l’eix principal. 
 
Per acabar aquest punt diu que vol deixar constància que al personal se li ha 
informat de les fixes de treball. Cada treballador ha pogut valorar les fixes del 
seu lloc de treball, que les feines s’han recollit sense discriminació. Que en la 
mesa de negociació han estat presents la representació social dels treballadors 
i han participat amb la resta de membres en l’elaboració.  
 
Que el procés s’ha tancat amb la Diputació de Tarragona, analitzant les 
al·legacions presentades contra l’acord inicial de llocs de treball del nostre 
ajuntament, al·legacions presentades per escrit el dia 8 de juliol de 2014 pel 
secretari general de la Federació de Serveis a la Ciutadania de CCOO de 
Tarragona. 
 
Que el mètode que s’ha seguit ha estat a partir d’una proposta realitzada pel 
SAM de la Diputació de Tarragona, que va ser entregat al representant dels 
treballadors. 
 
L’estructura de l’organigrama s’adapta en base a les necessitats i serveis 
actuals de l’ajuntament, i de les possibilitats econòmiques del nostre municipi. 
Per exemple, no es poden crear noves places de caps de departament per que 
el nombre de treballadors no ho fa recomanable i la capacitat econòmica no ho 
fa possible. 
 
La valoració s’ha fet de manera objectiva, amb una metodologia de factors i 
subfactors, i que aquest manual s’està fent servir de fa 10 anys per valorar llocs 
de treball en els ajuntaments. 
 
En general, i en relació a les retribucions estan per damunt del que realment 
s’està cobrant en l’actualitat, la finalitat i objectiu és la igualtat o equitat interna 
de les retribucions del personal dins les mateixes categories professionals, i 
que ara existeixen disfuncions.  
 
Existeix una consolidació de les retribucions variables en general, la 
productivitat queda en la seva majoria consolidada i absorbida en el salari fixe 
en la majoria dels casos.  



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

En les fitxes de treball a les que han tingut accés els treballadors i hi han 
participat, no existeixen discriminacions, pot existir alguna discrepància, però 
per resoldre-les està el període d’al·legacions. 
 
El procés ha estat obert i adaptables a possibles modificacions, el resultat és 
un organigrama i un esquema de treball més racional, més objectiu, més 
transparent, i que busca l’estabilitat en els llocs de treball, la regularització 
econòmica dels salaris i acabar amb els decrets d’alcaldia en les relacions 
laborals.  
 
6.- APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI DE BÉNS A 31 
DESEMBRE DE 2013. 

Atès l’expedient que s’instrueix per a la rectificació anual de l'inventari de béns 
que reflecteix les altes i baixes produïdes durant l’últim exercici econòmic. 

Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal 
de recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin 
conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 

Vistos els articles  222 i següents. del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text de  la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 102, 103, 105 i 
concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre i les Regles de la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració local, així com l'informe emès pel secretari de la corporació. 

És per tot això que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  

ACORDS:  

Primer. Aprovar la rectificació anual de l’Inventari de Béns i drets d’aquesta 
Corporació amb referència a 31 de desembre de 2013, en la forma i termes que 
figura a la relació comptable  “Immobilitzacions materials” que importa la 
quantia de vuit milions vuit-cents quaranta nou mil setanta nou euros, amb 
trenta nou cèntims (8.849.079,39 €) i “Immobilitzat immaterial”, quatre mil 
quatre-cents quaranta-cinc euros, amb quaranta-tres cèntims (4.445,43 €). 
 
El “Patrimoni públic del sòl” importa sis-cents dinou mil nou-cents vint-i-un 
euros, amb noranta-nou cèntims (619.921,99 €). 
 
Segon.  Practicar en el Llibre d’Inventaris els assentaments que siguin 
necessaris per a fer efectiva la present rectificació. 
 
Tercer.  Aprovar el quadre d’amortitzacions final de l’any 2013, de 
“l’Immobilitzat Material”, que importa la quantitat dos milions, tres-cents 



quinze mil tres-cents trenta-tres euros, amb setze cèntims (-2.315.333,16 €), i 
la de “l’Immobilitzat Immaterial”, importa noranta-vuit mil cent seixanta euros, 
amb noranta-sis cèntims (-98.160,96 €), els criteris generals de valoració i 
amortitzacions que s’ha seguit, determinades pel preu d’adquisició, tenint en 
compta la vida útil dels bens, la depreciació normal del seu  funcionament i la 
obsolescència,  d’acord amb el següent quadre: 
 
IMMOBILITZAT MATERIAL: 
 
DESCRIPCIO % (Recomanat Sindicatura) 

  CONSTRUCCIONS 2,00% 

INSTAL·LACIONS TÈCNIQUES 8,33% 

MAQUINARIA 10,00% 

UTILLATGE 10,00% 

MOBILIARI (Comptes 260+261+262) 10,00% 

EQUIPS TRACTAMENT D'INFORMACIO 12,50% 

ELEMENTS DEL TRANSPORT 10,00% 

ALTRE IMMOBILITZAT MATERIAL  2,00% 

ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL 5,00% 

 
INMOBILITZAT INMATERIAL: 

DESCRIPCIO % (Recomanat Sindicatura) 

  ALTRE IMMOBILITZAT INMATERIAL 5,00% 

 

Quart.  Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment 
aprovada, autoritzada pel Sr. secretari de la corporació i amb el vistiplau de 
l'alcalde, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així 
com al de l'Administració de l'Estat. 

Sotmès a votació, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 
LA CORPORACIÓ, ANY 2013.  
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, 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. 
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Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès dictamen 
aprovador en data 2 de Juliol de 2014. Exposat el compte general al públic en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 152, de data 3 de Juliol de 2014, pel 
període reglamentari, durant el temps reglamentari d’exposició pública, no 
s’han presentat ni objeccions ni observacions algunes. 
 
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 18 de Juny de 2013, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
  
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2013, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 11.443.364,38 € un 
passiu de 11.443.364,38 €. i un resultat de l’exercici amb un guany (Resultat 
Pressupostaria Ajustat) de 161.996,23  €. 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un 
estalvi de 223.678,47  €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici es poden comprovar: 
 

-  uns Drets Pendents de Cobrament de 1.544.597,05€, unes Obligacions 
Pendents de Pagament de 695.164,74 €. 

-  un Romanent de Tresoreria Total de 938.582,55 €, el qual, reduït amb 
els saldos de dubtós cobrament (-242.493,05 €) i l’excés de finançament 
afectat (-345.398,88 €), dona un Romanent de Tresoreria per a 
Despeses Generals Positiu de 350.690,62 €. 

- Cap pagaments realitzats pendents d’aplicació 
- i un resultat pressupostari ajustat ja indicat de 161.996,23  €. 

 
- 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 2013, 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, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
EXPLICACIÓ DE VOT 
 
Sr. Domínguez- Fa un esment en quan que el grup mpal. de CiU va dient per 
tot arreu que el números de l’ajuntament estan falsejats i que no és veritat que 
anem bé, quan s’arriba a la liquidació del 2013 que s’ha tancat amb un resultat 
pressupostari ajustat positiu, i amb un compte de resultat econòmic patrimonial 
positiu, que l’ajuntament te pendent de cobrar de les administracions, 
bàsicament la Generalitat de Catalunya 1.544.000€, i que s’han de pagar 
695.000€, amb romanent de tresoreria de 938.000€, i que a diferència d’aquest 
números manipulats que diuen, hi ha un saldo de dubtós cobrament de 
242.000€, que en mandats passats eren de 6.000€ en el govern anterior. Quan 
hi ha per despesa general un positiu de 350.000€, que no hi ha factures fora de 
pressupost i un resultat pressupostari de 161.000€, li sorprèn que els que 
publiquen per tot això en el ple votin a favor. 
 
S’estableix una discussió entre el Sr. Domínguez i el Sr. Tenorio pel tema de 
les liquidacions dels últims anys. 
 
8.- INFORMACIÓ ECONÒMICA I D’EXECUCIÓ DEL SEGON TRIMESTRE DEL 
PRESSUPOST 2014. 

 
El pressupost durant el Segon Trimestre de 2014 s’ha executat: 
 
Pressupost Inicial Despeses                                            2.660.860,53  €       
Modificacions                                                                     32.366,67  €                                   
Crèdits definitius                                              2.693.227,20  €  
Obligacions reconegudes Netes                                    1.261.322,08  € 
Pagaments realitzats                                           773.059,40  € 
Pressupost Inicial Ingressos   2.660.860,53  € 
Drets reconeguts                                                1.001.757,58  € 
Drets anul·lats                                                                  0,00  € 
Recaptació neta                                                    1001757,58  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial  89.150,24 €                           
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Cobraments                                                          1.225.271,45 €      
Pagaments                                                            1.193.528,67 €         
Formalització                                                                    0,00 €  
Existència final                                                       120.893,02 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                          120.893,02 € 
Drets pendents de cobrament                               1.362.376,77 € 
Cobraments pendents d’aplicació                         0,00 € 
Obligacions pendents de pagaments                 801.156,74 € 
Pagaments pendents d’aplicació                            0,00 € 
Romanent de tresoreria total                             682.113,05 € 
Saldos de dubtós cobrament                                     242.493,05 € 
Excés de finançament afectat                                      343.322,04 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals          96.297,96 € 
 

S’annexa l’estat de situació de la gestió pressupostària d’ingressos i despeses 
a data 30 de Juny de 2014. 
  
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 56.690,82 € i 89.057,19 € respectivament 
derivat del qual s'estableix la necessitat de tindre una previsió d'un mínim de 
tresoreria xifrant en torn als 122.357,07 € segons els càlculs realitzats al Pla de 
Tresoreria aprovat mitjançant Decret d’Alcaldia nº123/14 de data 17 de febrer, 
per tal d’atendre els compromisos de despesa derivats d’obligacions 
reconegudes per la corporació. 
  
Cal ratificar la cura en el control i fiscalització prèvia de despeses domiciliades i 
de les factures presentades via correu ordinari/electrònic amb anterioritat a ser 
registrades d’entrada a l’Ajuntament. En qualsevol cas si aquesta Secretaria-
Intervenció tingués coneixement d’actuació alguna no sotmesa a aquest 
procediment previ, farà el corresponent advertiment (l’article 188 de TRLRHL, 
que preveu que el ordenadors de pagament, i en tot cas els interventors, quan 
no facin l’advertiment per escrit seran personalment responsables de la 
despesa que s’autoritzi, reconegui o paguin sense crèdit suficient) així com de 
la falta de compliment de l’ordre de prelació de pagaments legalment establert.  
  
Referent al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no 
pressupostàries), que és de 801.156,74 €, també cal tenir en compte que ,a data 
30 de Juny no hi han pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva degut 
a que els mateixos han sigut comptabilitzats a les partides pressupostàries 
adients garantint la vinculació jurídica establerta a les Bases d’Execució 
Pressupostària en tot cas, crèdit adecuat i suficient per atendre-les. 
 



Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria per a 
Despeses Generals, una vegada descomptats els saldos de dubtós cobrament 
xifrats en 242.493,05 €, sigui de 96297,96 €, degut principalment a que els 
Drets Pendents de Cobrament, tant de la present anualitat, com d’anualitats 
anteriors, xifrats en 1.362.376,77 €, continuen sent molt superiors a les 
Obligacions Pendents ja citades.  
  
Aquesta xifra és la que corrobora que l’actual recaptació de Drets Reconeguts 
resulta encara insuficient per complir amb el termini de 30 dies establert al Text 
Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, havent de continuar treballant 
l’Ajuntament per tal d’adaptar completament els ingressos i despeses ordinàries 
i produir un equilibri real i estable, fet que es fa difícil amb la demora existent a 
l’hora de liquidar aquets Drets Pendents de Cobrament. 
  
Per altra banda, advertir que l’execució del Pressupost de Despeses a 30 de 
Juny és d’un 46,83%, percentatge el qual, si be es considera correcte a 
aquestes altures, continua estant per sobre de l’execució del Pressupost 
d’Ingressos, respecte del qual s’han reconegut drets en un 37,20% respecte a 
les previsions definitives de l’exercici, fet que determina un Resultat 
Pressupostari Negatiu de l’exercici present a 30 de Juny en -259.564,5 €, 
superior negativament al obtingut a les mateixes alçades de l’exercici 2013, el 
qual era de -250.567,68. 
 
En relació amb aquest import i percentatges, es fa una expressa recomanació 
de contenció de la despesa pel que resta d’exercici 2014, a expenses de la 
Liquidació Definitiva amb l’ingrés dels principals padrons municipals que poden 
equilibrar aquest resultat, com son els de Vehicles, l’IBI Urbana o el de la Taxa 
per la prestació del Servei de Recollida d’Escombreries. 
 
De no corregir-se a data 31 de Desembre del present exercici amb les 
liquidacions anteriorment esmentades i l’aplicació dels ajustos SEC-95 
determinaria tant, l’incompliment del principi d’estabilitat pressupostària, el qual 
implica que els recursos corrents i de capital no financers han de ser suficients 
per fer front a les despeses corrents i de capital no financers, com la necessitat 
de la redacció d’un Pla Econòmic Financer per tal de assolir aquest objectiu a 
l’anualitat següent. 
 
Per aquests motius es recomana: 
  

a)      - Contenció pel que fa al percentatge d’execució del pressupost de 
despeses de aquí al que resta d’exercici 2014, realitzant aquesta 
Secretaria-Intervenció, amb periodicitat mensual, els advertiments 
pertinents a l’alcaldia de totes i cadascuna d’aquelles amb una execució 
desproporcionada a aquestes altures de l’exercici, amb l’advertiment de 
que si no es ralentitza la mateixa produirà un esgotament, a 31 de 
desembre, de partides, vinculacions i finalment derivarà en despeses 
sense consignació pendents d’aplicar al pressupost de l’any vinent. 

  
b)   Continuar amb un estudi permanent de una periodicitat màxima 

mensual de totes i cadascuna de les partides pressupostàries seguint 
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com a guia, el Pressupost de l’any en curs, el Pla d’Ajust aprovat pel Ple 
de data 27 de Març de 2012 informat favorablement pel Ministeri 
d’Economia i Hisenda el 30 d’Abril d’aquest mateix any i el Pla de 
Tresoreria, donada la falta de liquiditat actual. 
  

c)       - En base a aquest estudi realitzar les modificacions de crèdit 
necessàries amb termini suficient per la seva aprovació definitiva, per tal 
de donar cobertura a les obligacions que encara s’han de reconèixer fins 
el 31 de desembre i poden no tindre crèdit adequat i suficient. 

 
Cal informar al mateix temps que el compte 560 de fiances a curt termini, amb 
un import de 186.222,90 és exigible en tot moment. 
 
I per últim, donat el compromís d’aquesta Secretaria Intervenció adquirit a la 
liquidació del Pressupost 2013, la qual generà una capacitat de finançament 
per import de 135.399,92 €, reiterar que a data actual aquesta es destinarà, de 
conformitat a l’art. 32 de la LOEPSF i minorat amb l’import màxim de dèficit 
previst a la Tresoreria Municipal segons Pla aprovat mitjançant Decret 
d’Alcaldia nº123/14 de data 17 de febrer, a reduir endeutament net, donat que 
en aquest segon trimestre ja executat, no s’ha aconseguit assolir el termini de 
pagament de les obligacions previst a la llei 15/2010 de 5 de juliol. 
 
En el cas que durant el proper trimestre de l'exercici 2014 es garanteixi el 
termini previst a la llei, l’Ajuntament podrà destinar a inversió el límit màxim 
determinat per la previsió de capacitat de finançament del 2014, respecte la 
qual s’anirà informant a la tramesa d'execució trimestral, d'acord amb allò 
disposa’t a la disposició addicional sisena de la LOEPSF. 
 
Per tot allò recentment exposat, resten assabentats la totalitat dels assistents a 
la present Sessió Plenària de la situació econòmica de l’Ajuntament per 
referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 30 de Juny de 
2014.  
 
9.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE LES FESTES LOCALS A 
L’ANY 2015. 
 
Es dóna compte de l’escrit del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya, amb entrada a l’Ajuntament dels Pallaresos en data 
27 de Maig de 2014 (registre d’entrada nº 1855/2014), sol·licitant la fixació de 
les festes locals per l’any 2015. 
 
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 Dimarts, el 6 d’agost Dijous, 
i donat els dies proposats no escauen per tant ni en diumenge ni coincideixen 
amb cap dels dies festius que s’indiquen a l’ordre EMO/202/2013, de 22 
d’Agost. 
 
Atès que en compliment de l’ anteriorment exposat, la proposta d’Alcaldia és 
que es mantinguin les dates de ambdues festes locals.  
 
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 2014, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- Establir com a festes locals per l’any 2015 els dies 20 de Gener i  6 
d’agost de 2014 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, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
10.- APROVACIO DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 
PER AL PROJECTE “LABUDI” D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT 
DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI, EN EL MARC 
DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR. 

 

Atès que l’article 14.1 del Decret 143/2007, de 26 de juny, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix 
que el Departament d’Ensenyament podrà autoritzar programes de 
diversificació curricular que comportin una organització curricular i un horari de 
permanència en el centre diferent, ja sigui perquè comparteixen l’escolaritat 
ordinària amb altres activitats externes al centre o perquè els centres 
organitzen altres activitats que afavoreixen continuar amb èxit els estudis i que 
requereixen una organització diferent. 

Atès que, d’acord amb l’article 14.7 de l’ esmentat Decret, el Departament 
d'Ensenyament podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres 
institucions per al desenvolupament dels programes de diversificació curricular 
que comportin la realització d'activitats fora del centre, que en cap cas podran 
ser de tipus laboral ni professional. 

Atès que l’ Institut Els Pallaresos ha elaborat el seu projecte d’atenció a la 
diversitat, en el marc dels programes de diversificació curricular, amb el nom de 
LABUDI, i que l’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes 
des del tercer curs de l’educació secundària obligatòria que presenten 
dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, 
problemes de conducta i que precisen d’actuacions individualitzades i 
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adaptacions substancials del currículum per a la seva integració escolar, social 
i laboral. 
Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos és conscient que hi ha alumnes amb 
dificultats d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades 
conseqüència de l’entorn sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’ Institut Els 
Pallaresos col·laborant en el projecte LABUDI per tal de donar una resposta a 
les necessitats educatives especials d’aquests alumnes amb la finalitat de 
facilitar la seva integració escolar, social i laboral. 
 
Atès que l'Ajuntament dels Pallaresos disposa de recursos educatius per a 
col·laborar en la formació d’aquests alumnes que presenten dificultats per rebre 
una escolaritat plenament normalitzada.  
 
I atès que, tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament, consideren 
positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a 
les necessitats educatives dels alumnes del municipi, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents Acords 
 
Primer.- Aprovar el Conveni de Col·laboració entre el Departament 
d’Ensenyament i l’Ajuntament dels Pallaresos per al Projecte “LABUDI” 
d’Atenció Educativa a la Diversitat de l’Alumnat d’Educació Secundària del 
Municipi, en el marc dels Programes de Diversificació Curricular. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per procedir a la signatura del mateix i resta de 
gestions i tràmits administratius necessaris per l’execució del present acord. 
 
Tercer.- Remetre còpia del mateix a la Direcció General d’Educació Secundària 
Obligatòria i Batxillerat del Departament d’Ensenyament (Generalitat de 
Catalunya). 
 
Quart.- Donar publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i 
web municipal. 
 
INTERVENCIONS 
 
Sr. Domínguez- Comenta que amb la regidora Sra. María Jesús Coronado ja fa 
mesos que s’està treballant en aquest conveni amb l’institut. 
 
Que aquest conveni no s’ha pogut portar abans per que depèn de que des del 
Departament el fessin arribar. Que existeix interès que comencin en el proper 
curs escolar. 
 
En el primer any s’entrarà a l’ajuntament dels Pallaresos per que és un projecte 
nou, que està previst que entrin 8 alumnes, sempre i quan es tingui els 
consentiment de les famílies. 



 
Sotmès a votació, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
11.- APROVACIÓ DELS PADRONS DELS ARBITRIS MUNICIPALS 
CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2014. 
 
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 2014, i es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els referits padrons en tot el seu contingut. 
 
Segon.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies a 
efectes de possibles reclamacions. 
 
Tercer.- 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, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 

12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT 
DELS PALLARESOS PER ADOPTAR, DE MANERA IMMEDIATA, UN “PLA 
DE RECOLZAMENT A L’ALIMENTACIÓ INFANTIL”  
 
 
D’acord amb allò previst al Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament dels 
Pallaresos desitja sotmetre a la consideració del Ple la següent Moció: 
 
LECTURA DE LA MOCIÓ 
 
Sra. Coronado- 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La llarga crisi econòmica que venim patint, junt amb una política descontrolada 
per part dels Governs de Rajoy i Artur Mas de retallades socials i 
desmantellament dels serveis públics bàsics i drets aconseguits en els darrers 
anys, estan provocant l’augment dramàtic de la pobresa al nostre país. 
Així es reflecteix a la “Encuesta de Condiciones de Vida”, corresponent a 2013, 
que publica l’Institut Nacional d’Estadística, que indica que un de cada tres 
ciutadans (el 27,3%) està en risc de pobresa o exclusió social. Les xifres de 
privació material severa, de baixa intensitat d’ocupació de les llars i de pobresa 
relativa també han augmentat.  
 
Però el més greu d’aquestes dades és que el risc de pobresa afecta sobretot 
els infants. Un recent informe de l’organització Save The Children xifrava en 
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gairebé tres milions (2.826.549) els infants en situació de pobresa. Des de 
l’Observatori Social d’Espanya senyalen que el nostre país encapçala la llista 
dels que més han augmentat en termes de pobresa infantil els darrers anys. A 
Espanya el percentatge d’infants que viuen a llars amb pobresa extrema ha 
crescut més de 4 punts percentuals des que va començar la crisi, la xifra més 
alta de tota la UE, només per sota de Romania i  Bulgària. 
 
Els efectes de la pobresa infantil són altament perjudicials i es relacionen amb 
problemes de salut a l’edat adulta. L’impacte de la malnutrició o la manca 
d’estímuls educatius els primers anys de l’infant poden tenir conseqüències de 
difícil solució, comprometent no només el futur d’aquells infants, sinó el de tots, 
en disminuir la capacitat econòmica i productiva del país. 
 
Si bé existeix una estreta relació entre la situació de pobresa dels infants i l’atur 
del seus pares o la pèrdua de renda d’aquests, les polítiques públiques ben 
orientades poden fer molt per la infància, per contrarestar els efectes 
d’aquestes situacions de pobresa. Com destaca el darrer informe de l’Oficina 
d’Investigació d’UNICEF sobre benestar infantil en països rics, l’experiència 
acumulada i constatada diu que aquells països que en situacions de crisi van 
fer un gran esforç en mesures de recolzament a la infància (protegint recursos 
educatius, sanitaris i socials dirigits als infants) van sortir més reforçats de les 
mateixes. 
 
La pobresa infantil s´ha fet més intensa, augmentant la distància entre les 
rendes dels  pobres i el llindar de la pobresa. Dit d’una altra forma i tal com 
l’UNICEF-Comitè Espanyol plantejava ja el 2012, cada vegada hi ha més 
infants pobres i cada vegada són més pobres. La pròpia Creu Roja aquest 
mateix any 2014 ha senyalat un augment de  3.419 menors nous —el 5,8% 
més— que l’entitat ha atès enguany i que eleven fins a 61.792 la xifra total 
d’infants assistits per l’organització. 
 
La falta d’ingressos a les llars per la profunditat de la crisi ja està provocant que 
moltes famílies hagin acabat retallant en necessitats bàsiques com el menjar. 
El dèficit alimentari afecta el desenvolupant del menor, a més d’augmentar el 
risc que pateixi malalties respiratòries i cardiovasculars, així com infeccioses. 
La inseguretat del risc de pobresa té enormes conseqüències en el present, 
però també per al potencial desenvolupament dels infants, generant una 
desigualtat que anirà incrementant-se en el futur desenvolupament cap a la 
vida adulta.  
 
Els serveis de menjador escolars han permès mitigar aquesta realitat durant el 
curs escolar, però ens trobem davant d’un final de curs incert en què aquesta 
necessitat podria  quedar desatesa en tancar al centre escolar, i per tant, el 
servei de menjador.  



És per això que els socialistes considerem que aquest servei directe d’atenció 
al menjador ha de mantenir-se en les etapes de vacances escolars mitjançant 
un Pla específic per a aquest motiu.  
 
Per tot això, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament dels Pallaresos 
sotmet a votació la següent MOCIÓ per ser aprovada i en la qual s’insta a: 
 
Primer.- Instar al Govern de la Generalitat a adoptar, de manera immediata, un 

“Pla de recolzament a l’Alimentació Infantil" que contingui les mesures i 

recursos suficients per garantir que les famílies amb menors al seu càrrec que 

es trobin en situació de necessitat tinguin cobertes les seves necessitats 

bàsiques d’alimentació, i garantir l’accés dels menors, com a mínim, a tres 

àpats diaris, així com facilitar l’accés a una dieta tan equilibrada com sigui 

possible per evitar problemes de malnutrició infantil; habilitant per a tot això tots 

el mitjans a disposició de les administracions públiques, en col·laboració amb 

les entitats del tercer sector, i tenint en compte l’entorn familiar i el pla escolar.  

 

Segon.- Instar al Govern de la Generalitat a que garanteixi les beques 

menjador com a dret subjectiu, pel curs escolar 2014-2015, per tal que aquells 

infants de les famílies que no puguin fer front al pagament del menjador escolar 

la tinguin garantida cobrint el 100% del seu cost. 

 
Tercer.- Comunicar els següents acords al Govern de la Generalitat, al 

Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris. 

 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Sans, Coronado, Domènech, Vidal álvarez, Ramos, Asensio, 
Tenorio, Sánchez, Marcos, i una (1) abstenció, la del senyor Vidal Guiamet, el 
Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 

EXPLICACIÓ DE VOT 
 
Sr. Vidal Guiamet- Diu que la moció es molt bonica, que és un copia i pega molt 
ben fet, però que fan falta fets. Es pregunta que fem cadascú de nosaltres per a 
millorar les coses, i posa per exemple que ell com a regidor destina dues de les 
seves mensualitats de l’ajuntament per ajudar en la campanya de joguines de 
la Creu Roja i al Banc d’Aliments. 
 
Li pregunta a la Sra. Coronado quants alcaldes o regidors destinen alguna 
paga de l’any per a fins de la infància, i diu que això són fets i no paraules. 
 

Que està totalment d’acord amb quasi tot el que s’ha dit, però no pot votar a 
favor i que ells ho saben. 

 

Que el primer fragment de l’exposició de motius és sectari i partidista, per que 
hi diu “amb una política descontrolada per part dels Governs de Rajoy i Artur 
Mas”. 
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Es dirigeix a la Sra. Coronado dient-li que el Sr. Durao Barroso va culpar de la 
crisi al Banc d’Espanya per manca de control i una incorrecte supervisió de la 
gestió de les caixes d’estalvis en especial.  
 
Que això ens ha costat un rescat de cent mil milions d’euros essent el 
governador del banc d’Espanya el Sr. Miguel Angel Fernández Ordóñez, 
socialista i home de confiança del Sr. Zapatero. 
 
Que en l’any 2012 Europa va confirmar l’engany comptable del PSOE, amb un 
forat de vint-i-sis mil milions d’euros. 
 
Que el Sr. Pedro Solbes, Ministre d’Economia i Hisenda al govern de Zapatero, 
va dir que no s’havien pres mesures a temps per la mala sort d’haver eleccions 
properes, tot i sabent, que farien mal a Espanya i als espanyols, per que 
l’important era guanyar-les. 
 
Diu que es gastava els nostres diners en la cúpula de Barceló de l’ONU, que va 
costar vint milions d’euros, i es va destinar cinc-cents mil euros dels fons d’ajuts 
al desenvolupament, o sigui, que els diners que anaven destinats al tercer món 
es van utilitzar per pintar una cúpula, i  que en poc temps part d’aquesta cúpula 
va caure del sostre. 
 
Fa una referència al tri-partit de Catalunya, afegint a Pasqual Maragall (PSC), a 
José Montilla (PSC), a Joan Saura (ICV) i al Sr. Josep Lluís Carod Rovira 
(ERC), que van multiplicar per sis del dèficit financer de la Generalitat en un sol 
any. 
 
Els pregunta si recorden que el Sr. Benach va haver de demanar disculpes per 
“tunejar” el seu cotxe oficial, i que Carod Rovira inaugurava a França el primer 
institut estranger pagat per tots nosaltres, i que aquí als Pallaresos tenim 
barracons. 
 
Que el tri partit de Catalunya és va gastar tres milions d’euros en informes 
durant l’any 2010, però que l’any 2007 s’havia gastat trenta-i-un milions d’euros 
en informes, i es pregunta quants menjador es podien haver obert amb aquests 
diners. 
 
Li diu a la Sra. Coronado que quan es defenen drets fonamentals i bàsics de 
les persones s’ha de deixar de costat arguments partidistes i que no són justos. 
Que s’ha de buscar consens i sumar per que els perjudicats sempre són les 
persones més dèbils. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Diu que no entrarà a valorar si és una moció electoralista o 
no, que cada govern presumeix del que ha fet pels més desafavorits, i tots 



demanen que es faci més quan no governen, però que ell pensa que mai es fa 
prou. 
 
Deixant això de banda, tot el sumi i que ajudi a paliar les mancances 
alimentàries, sanitàries i l’educació mai tindrà els seu vot negatiu. 
 
Que és feina dels polítics trobar l’equilibri pressupostari per poder augmentar 
els ajuts quan són necessaris, però que també és feina dels polítics impedir 
que s’arribi a aquesta situació. 
 
Sr. Marcos- Manifesta estar d’acord en part del que ha dit el senyor del PPC, 
per que aquestes mocions tenen un punt d’electoralistes. 
 
Que sempre donaran suport a tot el que sigui pel bé de les criatures, i li 
demana al senyors del PPC que faci una ampliació de tota la relació que ha 
esmentat. Parla dels aeroports i carreteres que han fet els senyors del PP i que 
al seu criteri no serveixen per a res, i que si aquests diners s’haguessin destinat 
a aquestes criatures ara no caldrien aquestes mocions. 
 
Sra. Coronado- Es dirigeix al Sr. Vidal Guiamet per dir-li que deixin de robar 
tant els polítics i que es dediquin més als nens, i li dona la raó en que a mans 
plenes els polítics s’emporten els diners, però de tots els partits.  I acusa al PP i 
a CiU d’emportar-se els diners en l’actualitat. 
 

13.- MOCIÓ QUE PRESENTA ELS GRUPS MUNICIPALS PSC-UNIM I PPC 
PER TAL DE REQUERIR EL COMPROMÍS DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER LA CONSTRUCCIÓ DEL CAP ELS PALLARESOS. 

Al llarg dels últims anys, des de l’Ajuntament dels Pallaresos, hem exigit i 
sol·licitat, per tots els mitjans disponibles, la millora dels serveis públics de 
sanitat del nostre poble, que ens serveixen per a poder pal·liar l’important 
dèficit en l’atenció a la salut que patim.  

L’any 2006, s’inicien els tràmits per tal d’ubicar el nou CAP Els Pallaresos a 
l’avinguda Catalunya, en un solar de propietat municipal que complia amb els 
requisits necessaris exigits pel Departament de Salut 

L’any 2008, i arran del canvi de govern municipal, aquest ajuntament va posar 
a disposició del Servei Català de Salut un nou solar de titularitat municipal a 
l’avinguda Generalitat per a la construcció de l’àrea bàsica de salut, deixant 
enrere la construcció del CAP, que no ha tingut mai data d’inici de les obres.  

Seria molt extens enumerar els escrits, trucades, correus electrònics i reunions, 
mantingudes amb els diferents responsables del sistema públic de la nostra 
província per poder materialitzar el projecte i obtenir un compromís ferm de 
construcció. 

Però la crisi econòmica generalitzada i la greu situació financera de la 
Generalitat de Catalunya, ha comportat que les inversions s’aturin, i que la 
realitat del CAP quedés en un segon terme. Per aquest motiu, i arran de les 
converses mantingudes amb l’administració autonòmica es va donar una 
alternativa que rebaixava de forma important la inversió, aprofitant un edifici de 
propietat municipal sobre el qual es constituiria un dret de superfície a favor del 
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Servei Català de la Salut, sense hipotecar el futur edifici, sent únicament una 
solució transitòria als problemes d’espai i de accessibilitat que pateix l’actual 
consultori.   

Una vegada més, els Serveis Territorials de Salut, no donaven resposta al 

nostre requeriment. I desprès de sol·licitar-la per escrit quedàvem indignats al 

assabentar-nos pel regidor del grup municipal CIU Sr. Antoni Tenorio en la 

seva intervenció al ple ordinari celebrat el passat mes de juny del següent: 

“Arrel d’aquestes queixes, des d’aquí avancem que vàrem encarregar estudis 

tècnics, vàrem fer petites enquestes entre els veïns del poble i fins hi tot vàrem 

demanar informes a Salut perquè valoressin les queixes dels nostres veïns en 

general i les nostres en particular. Les nostres queixes van sorgir efecte.” (...) 

“Arrel d’aquestes queixes, l’ Institut Català de la Salut va inspeccionar 

l’equipament, la seva situació, la seva ubicació, el seu estat, les seves 

característiques, les seves especificacions, la seva distància amb altres punts 

del municipi, la seva superfície...... i ara, ens trobem que com no podia ser 

d’una altre manera, Salut ha decidit no invertir en un CAP”. 

Com pot ser que la Generalitat de Catalunya en concret, el Servei Català de la 
Salut, faci més cas a un regidor de l’oposició que a la voluntat de tot un 
consistori, que representa la voluntat de la majoria de ciutadans i ciutadanes?  

Com pot ser que el projecte s’aturés davant la intervenció del Grup Municipal 
CIU. fent que el Servei Català de Salut no tirés endavant la remodelació del 
Casal Social dels Hostalets per convertir-lo en el nou Centre d’Atenció Primària 
dels Pallaresos, sense que l’ajuntament fos coneixedor de primera mà?.  

Aquest canvi de criteri ha provocat que la inversió, inclosa al pla funcional 
previst per l’any 2014 no s’hi materialitzi. Era moment de buscar un nou terreny, 
iniciar novament tots els tràmits de cessió, i assumir tot el temps que la 
burocràcia exigeix.  

No és just pels Pallaresos, un poble de més de 4.500 habitants, que no existeixi 
un consultori que pugui atendre les necessitats de la seva població. No és just 
per als professionals que hi treballen, el realitzar la seva feina en unes 
condicions que no son dignes. No és just per aquesta administració no obtenir 
resposta ni calendari... 

Per aquest motiu, els grups de PSC-UNIM i PPC, presenten al ple de 
l’ajuntament la següent moció,  

Primer. Exigir al Servei Català de la Salut un compromís ferm per la 
construcció del CAP Els Pallaresos, així com un compromís per donar celeritat 
a la redacció del projecte i a la seva tramitació 

 



Segon. Exigim que el Govern de la Generalitat de Catalunya assumeixi el 
compromís de considerar el CAP ELS PALLARESOS com a inversió en els 
pressupostos de l’any 2015  

 

Tercer. Donar trasllat del contingut d’aquesta moció al Govern de la Generalitat 
de Catalunya, a tots els grups del Parlament de Catalunya, i al Departament de 
Salut. 

Sotmès a votació, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 

EXPLICACIÓ DE VOT 

 

Sra. Sánchez- El seu grup aprova aquesta moció per que estan d’acord amb tot 
el que es demana, però diu que s’han de deixar els problemes i les rancúnies 
personals i polítiques i sumar esforços, per que creu que tots junts han de lluitar 
pel CAP. Diu que hagués estat millor fer una moció conjunta entre totes els 
partits del consistori i si fós convenient acompanyada de la signatura dels veïns 
dels Pallaresos. 

 

Sr. Marcos- És de l’ opinió que la Sra. Sánchez, i demana consideració amb la 
població dels Pallaresos, i arribar a acords per fer mocions d’aquesta mena. 

 

Sr. Tenorio- Han votat a favor d’aquesta moció presentada per grups 
municipals del PSC i PP, per que contràriament al que ells afirmen “si” volen un 
CAP. 

Volen un CAP en condicions i que s’ adeqüi a les necessitats reals del poble i 
dels veïns. 

No acceptaran la temporalitat, l’eventualitat i la provisionalitat de la solució que 
l’equip de govern proposava, i que va ser rebutjada pels tècnics de Sanitat. 

Reconeixen que el poble fa molt de temps que està esperant la construcció del 
CAP, però que durant els vuit anys del govern del tri-partit a la Generalitat de 
Catalunya és va mantenir congelada aquesta inversió, i que durant l’anterior 
legislatura amb un pla funcional finalitzat i amb una cessió de terrenys concreta 
el partit del PSC i els seus socis de govern van retenir de forma deliberada dins 
un calaix tota la documentació pertanyent al projecte de realització d’aquesta 
obra per no executar-la. 

Els sembla curiós que ara vulguin donar lliçons de moral i bones pràctiques 
quan el partit del PSC ha esta el primer en practicar el boicot del qual han 
acusat al grup municipal de CiU. 

Demana que no vulguin justificar les mancances i les insuficiències del seu 
projecte, escudant-se en un context de crisi econòmica que avui estem vivint. 
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Demana que no oblidem que quan el PSC va tenir l’oportunitat de materialitzar 
el projecte del que s’està parlant, en plena bonança econòmica, no el van voler 
tirar endavant. 

Es refermen en la seva voluntat i reiteren el seu suport a la construcció d’un 
CAP en condicions, sempre que doni cobertura a totes les necessitats del poble 
i assistència sanitària al màxim nombre d’usuaris. 

Sr. Vidal Guiamet- Diu que es va presentar una moció contra el tancament del 
serveis d’urgències del Tarragonès, en concret un d’ells era el de Sant 
Salvador i el grup de CiU es va abstenir. Que CiU va anteposar els interessos 
del partit per damunt dels del poble.  

Que el PP mai havia aparcat la construcció d’un nou CAP o Àrea Bàsica. Van 
proposar davant el Director dels Serveis Territorials de Sanitat a Tarragona, 
que els va confirmar que ni a mig ni a llarg termini es construiria un CAP, 
llavors van pensar en cedir temporalment el local d’Hostalets. Tot estava 
encaminat de forma provisional a tenir unes millors instal·lacions, amb una xifra 
d’inversió de 400.000€, per que no es va comprometre ni a curt ni a llarg termini 
la construcció d’un CAP. 

Creu que alguna cosa ha passat quan el Departament de Salut ha fet aquest 
canvi i ha dit que no es farà la remodelació del local social dels Hostalets per 
ubicar provisionalment el CAP. 

El que creu que com amb el tema del barracons perdrem el tren, però que hi ha 
qui anteposa els interessos del partit per damunt dels interessos dels 
ciutadans. 

Sr. Vidal Álvarez- Inicia la seva invenció dient que espera que ningú esperi la 
construcció d’un nou CAP per posar-se una medalla, per que la ferida de la 
gent dels Pallaresos sagna i que de moment no es pot posar ni una miserable 
“gassa”, i comença a pensar que no hi ha cap CAP, que el temps passa i de 
moment no en tenim. 

Sr. Domínguez- Argumenta que van acabar el plenari del mes de juny dient que 
el Sr. Tenorio no havia dit i deia que tornaria a llegir el que havia dit (torna a 
llegir una part de la intervenció del Sr. Tenorio a l’anterior Ple). 

Diu que el director dels Serveis Territorials de Salut no va conèixer el local 
gràcies a les queixes del grup mpal. de CiU, i per aquest fet li diu a la Sra. 
Sánchez que no faran una moció conjunta amb aquest grup municipal per la 
seva hipocresia i per la seva política d’escombraries. 

Dit això, al febrer de l’any 2012 el Sr. Mercadé i la Sra. Amores i una 
representació dels professionals del Consultori dels Pallaresos van venir a fer 
una inspecció del consultori, i paral·lelament van anar a veure el local dels 
Hostalets, i que tots hi estaven d’acord. 

Vers l’afirmació que ja hi havia una cessió de terrenys concreta, diu que en 
realitat era un oferiment que mai havia acceptat Salut. 



Sobre les lliçons de moral i del boicot fer pel partit dels socialistes quan estaven 
a la Generalitat o a Madrid amb el mandat del grup municipal del CiU, li recorda 
que l’ Institut el va posar el govern de la Generalitat en el qual governava el 
tripartit. Que el senyor Zapatero va donar un milió d’euros als Pallaresos,  i amb 
el govern del PSC la construcció de l’ Institut. 

Avança que des de l’ajuntament enviaran al Conseller de Salut demanant 
explicacions del “per què” el Dr. Mercadé fa cas a uns regidors de l’oposició i 
no a la voluntat de la corporació municipal. 

Sr. Tenorio- Diu que si no es va acceptar la cessió de terrenys de l’Av. 
Generalitat, ell personalment ha vist que possiblement no estava signat però 
que la documentació si hi era. 

Sr. Alcalde, Sr. Jaume Domínguez i Sr. Regidor de Sanitat, Sr. Vidal, que 
finalment són els que signen aquesta moció i que en definitiva són els que l’han 
redactat sense comptar amb cap dels altres Grups Municipals del Consistori... 
en referència a l’afer del CAP dels Pallaresos, la seva actitud i les seves 
actuacions són i han estat com sempre realment barrueres. 
 
Són uns mentiders, i les seves actuacions no són dignes de les persones 
responsables i que tenen que encapçalar el nostre Ajuntament. 
 
Tot i les seves males actuacions, que tot sigui dit, han estat llastimoses, hem 
votat a favor d’aquesta moció. 
 

 Tot i que és evident, com veu i veurà tothom, que no deixa de ser una 
moció populista i electoralista per adjudicar-se una medalla, que en cap 
cas es podran penjar, per les seves males formes i per les seves males 
actuacions, hem votat a favor perquè el nostre poble necessita 
urgentment aquest CAP. 

 Així mateix, hem votat a favor d’aquesta moció malgrat les referències 
personals que es podien haver estalviat, malgrat el seu poc rigor, 
malgrat la seva manca d’anàlisi, malgrat els seus enganys i malgrat la 
manipulació malintencionada de les meves paraules, retallant-les i 
deixant-les fora de context per canviar-ne el significat i crear com 
sempre confusió entre els veïns i els altres destinataris de la moció, fent-
los creure coses que mai he dit. 

 Un cop més, votem a favor d’una moció amb la qual no hem tingut res a 
veure amb la seva redacció i que de ben segur si se’ns hagués consultat 
o se’ns hagués deixat participar, hauria estat més elaborada, més 
concisa, més precisa i sobre tot més finalista.  

 Hem votat a favor d’aquesta moció tot i la greu mentida que es diu 
referent als Serveis Territorials de Salut, afirmant que no els havien 
comunicat res, sabedors que el Delegat Territorial ja els havia advertit 
verbalment de la seva decisió amb una trucada, tot just dies abans de la 
realització del Ple del 10 de juny..... Imaginin vostès si això és veritat, 
que tot just aquell dia, fins hi tot el nostre Alcalde va afirmar rotundament 
en el citat Ple que el Sr. Josep Mercadé li havia comunicat 
(suposadament en la mateixa conversa) que els membres de CIU Els 
Pallaresos estaven “boicotejant” el CAP...... gran mentida del nostre 
alcalde i demostrable quan el Delegat Territorial faci l’informe pertinent 
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de tot lo succeït en l’afer del CAP ELS PALLARESOS, que es farà 
senyors regidors, es farà! 
 

 Finalment dir-lis que com sempre ens hauria agradat treballar aquesta 
moció conjuntament, que tots i cada un dels regidors poguéssim haver 
fet la nostra aportació, que de ben segur hagués sigut per a millorar tant 
la moció, la seva tramitació i la seva disposició. Però com que això de 
moment és impossible perquè l’actual govern no ho vol, continuarem, 
com és la nostra feina i la nostra obligació, treballar per separat per a 
poder esmenar, corregir o millorar qualsevol actuació duta a terme des 
del nostre Consistori i pels seus governants. 

 
És clar que volem un CAP en condicions per als nostres veïns, és clar!! I per 
això hem lluitat i lluitarem fins on faci falta, sols o amb els que ens vulguin 
acompanyar. Al Ple de l’Ajuntament o al Parlament de Catalunya. On calgui 
senyors, on calgui!! 
 
Si senyors Governants, si Sr. Vidal, si Sr. Jaume Domínguez, ho han intentat i 
un cop més ho han aconseguit! Ho han fet del tot malament... i com sempre els 
passa, han hagut de ser altres persones, en aquest cas altres regidors, els que 
els treguin les castanyes del foc, millorant la seva proposta que com hem dit 
algun altre cop és, i hauria estat, una chapussa pel nostre poble. Ha estat 
Convergència i Unió la que ha imposat el bon criteri i el rigor davant de 
l’Administració, ha estat el Grup Municipal de CIU el que ha lluitat per 
aconseguir una gran millora pels Pallaresos. Han estat els regidors de CIU els 
que han hagut de donar la cara, i amb el seu esforç i dedicació, proposar 
alternatives per millorar àmpliament l’oferta del nostre Alcalde i del nostre 
regidor de Sanitat. 
 
El treball i la constància Senyors Governants i veïns en general sempre donen 
el seu fruit: 

 Sense la nostra proposta, avui els Pallaresos tindria un Pla Funcional 
(sense projecte i sense consignació econòmica concedida per la 
Generalitat) per ubicar el CAP, en un Casal Municipal Hipotecat (si diem 
hipotecat, perquè cedir un local durant 25 anys és hipotecar-lo, i no 
cedir-lo provisionalment com diuen vostès), en una ubicació realment 
allunyada de la gent que més necessita i utilitza els Serveis Sanitaris, i 
amb una inversió que no hauria arribat a 400.000€ de la Generalitat per 
a la reforma de l’equipament. 
 

 Amb la proposta que nosaltres vàrem proposar i que els tècnics de 
Sanitat de la Generalitat de Catalunya van ratificar, avui Els Pallaresos 
passarà a tenir un CAP de nova construcció, sempre ampliable i 
millorable en el futur si es vol, en una ubicació cèntrica, i adequada a les 
necessitats reals dels usuaris dels nostre poble.  



 

 Des d’aquí avancem que a CIU els Pallaresos vetllarem per a que 
aquest lloc que han de triar els nostres governants, sigui el més adient, i 
no hàgim d’intervenir novament per evitar i rectificar les seves decisions 
precipitades i negligents. Pensin que la inversió que el Departament de 
Sanitat de la Generalitat de Catalunya farà al municipi és de vora 
1.500.000€, i per tant val la pena que es prenguin aquest tema 
seriosament i que hi dediquin tot l’esforç i tot el rigor que requereix. 

 
Malgrat el que vostès diuen a la seva moció, és lògic i evident que la 
Generalitat de Catalunya, i en concret el Servei Català de la Salut, faci més cas 
a un regidor de la oposició que a la voluntat de tot un Consistori, perquè entre 
altres coses amb la nostra proposta els Pallaresos millorarà les seves 
infrastructures, millorarà els serveis prestats als usuaris, millorarà la ubicació 
del centre assistencial, millorarà les condicions de treball del personal Sanitari, i 
a més el nostre municipi rep una major inversió. És per tant totalment lògic que 
Servei Català de la Salut descarti el seu cap-chapussa i s’inclini per un projecte 
de cara i ulls. 
 
Volem manifestar que els regidors de CIU Els Pallaresos i tots els membres del 
nostre Grup, estem orgullosos perquè, com se’ns reconeix en la moció (agraïm 
en aquest cas al Sr. Domínguez i al Sr. Vidal aquest reconeixement), hem fet 
bé la nostra feina, hem complert amb la nostra tasca, hem complert amb el 
compromís adquirit amb el nostre poble, estem satisfets perquè l’esforç 
personal i col·lectiu ha valgut la pena  i ens ha permès aconseguir el CAP que 
Els Pallaresos es mereix.  
 
En cap cas hem mirat el color polític i mai hem buscat el lluïment personal, com 
ara vostès intenten fer amb aquesta moció. Els nostres Regidors i el nostre 
Grup, sempre hem lluitat per l’interès general, dels veïns, del Municipi i del 
Consistori.  
 
Contràriament al que vostès afirmen, la nostra gestió mai ha anat encaminada 
a obstaculitzar la feina feta pel nostre Govern. No oblidem que els tècnics de 
Sanitat es podien haver decidit per la proposta que presentava el nostre 
Alcalde i el seu Regidor de Sanitat i si aquesta hagués estat la més adequada 
pel nostre poble, en aquest cas nosaltres també l’hauríem defensat i recolzat 
en tot moment. Però no ha estat així.  
 
D’altra banda, i contràriament al que vostès difonen, segons informa el 
Departament de Salut, el termini d’execució del nou CAP serà pràcticament el 
mateix del que vostès proposaven, atenent que la única diferència és que el 
projecte desestimat comptava amb un Pla Funcional i l’actual encara no, però 
com molt bé saben, la realització del Pla Funcional és  molt ràpida i en cap cas 
obstaculitza el Projecte.  
 
En definitiva, i per anar acabant...... poden fer tota la demagògia que vulguin i 
que necessitin, poden vestir les paraules a la seva mida, poden fer 
interpretacions falses i fora de la realitat, poden manipular deliberadament totes 
les meves paraules i tot el que el nostre Grup o els nostres regidors manifestin, 
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però la realitat és que..... del que vostès proposaven a lo que realment amb el 
nostre treball s’ha aconseguit és una gran millora pel nostre poble i pels nostres 
veïns, i encara que els sàpiga greu podem dir amb veu ben alta, que gràcies a 
CiU els pallaresos, el nostre municipi tindrà el cap que Pallaresos es mereix. 
 
Ah i com vostè diu sempre Sr. Domínguez, per rematar, mirin fins on arriba la 
seva demagògia.... 
 
Quan vostès Sr. Jaume Domínguez - PSC i Sr. Jaume Vidal - PPC diuen a la 
moció, que exigiran al Govern de la Generalitat de Catalunya que assumeixi el 
compromís de considerar el CAP Els Pallareos com a inversió en els 
Pressupostos de l’any 2015, des d’aquest Plenari, CiU Els Pallaresos els 
instem a que demanin als seus respectius Grups Parlamentaris a que 
contràriament al que han fet en els darrers anys, votin a favor i no en contra, 
d’aquests Pressupostos de la Generalitat de Catalunya del 2015 per tal que 
puguin ser aprovats, i que aquesta moció electoralista i populista que avui 
presenten, es pugui materialitzar, perquè de no ser així ens estaran donant una 
vegada més la raó, i quedarà reflectit tot el que ja estem advertint, que 
simplement és una moció per a penjar-se una medalla que ni en aquest cas 
han encertat.  
 

Sr. Domínguez- Agraeix que el grup mpal. de CiU s’ erigeixin com els salvadors 
del poble i de la gestió que fa l’equip de govern, però que a dia d’avui seguim 
sense CAP. 

Serà el primer en celebrar si realment en el proper pressupost la Generalitat 
posa la partida pressupostària per poder fer-ho. 

Sobre les paraules retallades de l’acta anterior diu que donarà trasllat a la 
funcionària que és la que transcriu l’acta i que segurament el Sr. Tenorio 
coneix, i que li dirà que tingui més cura en les intervencions del Sr. Tenorio. 

 

Sr. Tenorio- Li diu al Sr. Domínguez que és un arrogant i es queixa de és la 
segona vegada en un ple que li falta de respecte. 

 

Sr. Domínguez- Sobre la trucada del delegat li pregunta al Sr. Tenorio si va ser 
el mateix diu que hi va parlar ell, a lo que el Sr. Tenorio no li vol respondre per 
si li torna a cridar a l’ordre, atès que ho ha fet en dues ocasions.  

Que ell va dir al delegat territorial el que corria pel poble. 

No te cap interès sobre l’informe que està fent el delegat desprès de les seves 
actuacions i les mentides que està dient. Preguntaria quin partit va posar al 
Delegat. 



Insisteix en que si el grup municipal de CiU amb la seva actuació barruera 
aconsegueixen que l’any vinent tinguem aquest pressupost serà el primer en 
felicitar, però dubta molt que sigui ni el 2015 ni el 2016. 

  

Sr. Vidal Guimet- Per al·lusions i per que s’està utilitzant molt la paraula 
“chapuza”. La proposta que es va portar ell va rebre el recolzament del PSC, 
PP, ICV, Els Verds-Grup Verd i Gent dels Pallaresos, no hi va haver cap vot en 
contra d’aquesta proposta “chapucera”, solament l’abstenció de CiU. Acusa als 
membre de CiU de tenir un interès polític. 

Entén de que si estava tant clar des dels Serveis Territorials, el 16-07-2012 van 
rebre una carta demanant la titularitat i donant la valoració de la inversió, però 
que no te confiança de que es faci el CAP, per que el sindicat de metges de 
Catalunya ja diu que acusa a CiU i a ERC de no ser transparents en el 
pressupost sanitari i amagar retallades, tot i que han manifestat el seu 
compromís de mantenir els mateixos recursos sanitaris. 

Acusa a CiU Els Pallaresos de fer el mateix, per que el seu parer és que al ple 
diuen una cosa i pel darrere fan una altre, relacionant-ho amb les anomenades  
petites enquestes de les quals ningú s’assabenta. 

Diu que el que està clar és, que el que era una proposta provisional que va 
rebre el recolzament de tots el grups menys CiU que es va abstenir, que el 
senyor Marcos no hi era en aquell ple, ningú va votar en contra. I que per tant 
la “chapuza” la va aprovar la majoria dels partits municipals. 

 

Sr. Domènech- Intentarà fer una mica d’història real d’aquest 8 o 10 anys 
enrere. Quan ell era alcalde es va reunir per unificar forces i aconseguir un 
CAP comú entre els municipis de Perafort, la Secuita, Els Pallaresos i El 
Catllar, i pugna que hi havia era on havia d’anar ubicat, al final El Catllar va 
cedir i es decidir de fer-lo aquí Els Pallaresos. La intenció verdadera era unir 
forces per poder aconseguir aquest CAP. 

Que s’ha de fer una mica de reflexió i que per tenir un CAP com Déu mana 
s’han d’unificar forces dels quatre ajuntaments. 

Vidal Álvarez- Diu que si algun dia entra una denuncia sobre aquest consultori, 
segons qui l’agafi, haurem d’anar a Sant Salvador, llavors hi haurem d’anar tots 
amb el cotxe. 

Respecte de la notificació que ha fet salut, creu que no tindrem el CAP ni per 
l’any 2015, i que aviat podrem fer el 25è aniversari de la sol·licitud del CAP, i 
encara no el tindrem. 

Creu que el que tenim ara no compleix les condicions, i si ho denuncien, 
haurem d’anar al metge a Sant Salvador. 

 

14.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA. 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes Juliol de 2014: 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

Xifra Inicial: 4557 
Altes: 51 
Baixes 24 
Total Habitants: 4584 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats, es dona compte dels 
Decrets d’Alcaldia, des del Decret 237/14 de 7 d'abril al 451/14 de 25 de juliol, 
dels quals tenen nota de reparació del Departament de Secretaria Intervenció 
els decrets  349/14 – 350/14 – 351/14 – 369/14 i 414/14  
 
15.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Coronado- Li respon a la pregunta realitzada per la regidora Sra. Sánchez 
en un ple anterior respecte de la data de construcció de l’Escola Els Pallaresos. 
Diu que s’han mantingut reunions i que Ensenyament no vol ficar una data, i 
que de moment el que s’ha aconseguit ha esta afegir dos mòduls més per 
alliberar espai i millorar l’estança.  
 
Sr. Marcos- Manifesta que pel tema del CAP va sortir del ple molt emprenyat i 
que gràcies a la intervenció del Sr. Claudi en que ha dit que això fa molt de 
temps que s’arrossega i que s’ha de solventar, i amb discussions i 
enfrontaments difícilment s’arribarà enlloc. Proposa un compromís per part de 
totes les forces polítiques presents en el consistori per arribar a un consens. 
 
Sobre el punt d’aprovació del compte general, diu que ells han votat a favor, 
que es parla de “pufos” d’altres legislatures i ara es parla de que sobren els 
diners per tot arreu, creu que en certa manera està bé que hi hagi diners a 
caixa, però no tant que ni hagi massa, per que qualsevol entitat destinada a 
donar serveis als ciutadans si li sobren els calers vol dir que no estan ben 
invertits. 
 
Que amb aquests diners i aquests romanents de tresoreria positius, etc...com 
se li pot explicar al ciutadà que tot el que es ve dient ara i des de l’anterior 
legislatura, com per exemple herbes d’un metre d’alçada pels carrers, jardins i 
parcs plens d’herbes, com es pot explicar que hi ha diners a caixa i això està 
així. Que les voreres estan fetes un desastre (per exemple les de Jardins 
Imperi, el carrer Cometa). Demana que es replantegin el marcatge 
d’aparcament en el canvi de rasant del carrer Cometa. 
 
Per un altre costat, creu que se li ha de donar explicacions a la ciutadania de 
que ens sobren els calers i fa un parell d’anys es van ficar baranes de fusta i 
etc...que aquestes baranes necessiten un manteniment i actualment estan en 
dubtós estat de seguretat. 
 



Com es pot explicar al ciutadà que hi ha calers i els bancs estan 
desastrosament i sense pintar, tot i que en les últimes proves de plaça de 
brigada era si es sabia fer anar la brotxa i preguntes relacionades amb la 
pintura. Demana que s’apliqui. 
 
Demana limitar la velocitat a l’Avinguda Països Catalans cantonada amb el 
carrer Maragall per que s’han presentat queixes per que es limiti la velocitat per 
que hi ha trànsit amb excés de velocitat, i ha hagut casos de topades amb 
animals, hi ha unes escales que creuen aquell carrer i allò és un pas de 
criatures i és un pas de zona perillosa. 
 
Posar pas de vianant i limitar la velocitat del carrer del Lliris cantonada amb 
carrer de les Torres en la zona dels contenidors soterrats, etc, etc... 
 
Sr. Tenorio- Pregunta si hi ha informe sobre les obres d’ arranjament del Centre 
Jujol sobre la remodelació de l’espai per a destinar-lo a Centre Arxiu, atès que 
han vist al registre d’entrada la factura d’honoraris  d’un arquitecte. Els 
agradaria saber on està l’informe i per que no està registrat. 
 
PREC  
 
Sr. Tenorio.- Ara potser fa vora 2 anys, es va iniciar una nova etapa educativa 
al nostre Municipi, de la qual ens sentim orgullosos, com així hem fet saber des 
de diversos medis, avui volem fer-ho des d’aquí el nostre Plenari. Volem 
reconèixer l’esforç, treball i dedicació de tot el personal del Punt de Cultura del 
nostre poble, així com a la seva Directora Olga Abadias. 
 
Però el que lamentem profundament és la precària situació en la que tant el 
Regidor, com els docents, com els alumnes i els pares tenen que viure 
diàriament al centre. El nostre Grup recolzat per moltes persones, alumnes, 
pares i docents, exigim que s’inverteixi el més aviat possible en el Punt de 
Cultura i sigui un Centre educatiu de referència a la nostra Comarca i a la 
nostra Província. 
 
Com ja vam comentar fa temps necessitem que l’Ajuntament sigui el referent al 
Punt de Cultura, necessitem que la gent relacioni el Punt de Cultura amb el 
nostre Ajuntament i necessitem que tothom que tingui dedicació en aquell local, 
es senti còmode a l’hora de treballar i a l’hora d’estudiar. Necessitem que 
tothom tinguin les eines necessàries per a desenvolupar les seves tasques, tant 
els docents com els alumnes...... fotocopiadores, taules, cadires, ordinadors, 
wifis i uns seguit de materials, són necessaris per al treball diari i per a l’estudi 
dels alumnes. 
 
És per això que demanem urgentment una forta inversió per a que el Punt 
Cultura potencií les seves tasques i sigui un referent al nostre poble. 
 
Sr. Vidal Àlvarez- Li diu al Sr. Tenorio que s’interessi per aquell local ara. Que 
en aquell local abans no hi havia res, es va pintar, es fan ficar taules i cadires, 
pissarres, wi-fi, fins i tot es van fer dues sales més, i que l’única cosa que falta 
són els ordinadors. 
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Que el dia 28 de juliol va sol·licitar a la Diputació que fessin una cessió 
d’ordinadors dels que ells retiren, i que espera que es valori aquest projecte 
pioner a la província de Tarragona i que els cedeixin, i que espera rebre 
resposta al mes de setembre. Que al local hi ha wi-fi i que hi ha de tot.  
 
Sr. Domínguez- Respon que també li agradaria invertir més en el punt de 
cultura, que s’han fet inversions en aquell espai, que tenen una herència 
complicada a solventar, com és la teulada per estar mal feta des del seu inici, i 
que quan plou hi entra aigua per que és un punt de recollida d’aigües. Que 
s’està treballant per solucionar-ho de fa molts mesos amb el tècnic municipal, 
però que és un tema complicat ja que és tracta de una comunitat de propietaris 
i els que no són part afectada no els va bé aquesta despesa. Però que això no 
vol dir que no es puguin buscar mecanismes per trobar solucions. 
 
En relació a per que no està registrat un informe, respon que els informes mai 
s’han registrat , que només es registren les factures i els informes estaran a la 
seva disposició quan ho demanin. 
 
En relació a la intervenció del Sr. Marcos del tema del compte general, diu que 
li demanarà al secretari que quantifiqui la situació econòmica de quan van 
entrar i la d’ara, i ho exposarà públicament per a que tots els veïns ho puguin 
saber. Però que la afirmació de que “sobren els calers” no ho diu enlloc, ara el 
que hi ha uns números que diuen que s’està gestionant bé, sense rebre diners, 
si no que rebem papers, uns papers que una vegada arriben formalment, com 
per exemple el FCL que acredita que el municipi te destinat una sèrie 
d’ingressos, el Secretari o la comptable de l’ajuntament poden incorporar 
aquesta obligació dins de l’exercici i que diu que hi ha uns ingressos previstos, 
sense aquest paper no es pot fer. Podem dir que tenim els números positius, 
però en caixa no hi ha un euro. Que s’estan fent mans i mànigues per pagar 
sense poder complir amb els terminis establerts de trenta dies,  i s’està pagant 
a seixanta de mitjana. 
 
Que portem retard en el pagament de la brossa, el retard acumulat en llum està 
al dia i no es deu res. 
 
Sobre el tema de que si sobren els calers es podrien dedicar a millorar jardins, 
ja hi està d’acord, però que de fet ja ho estan fent. Que si hi ha herbes és per 
que estem en una temporada que és anormal i està plovent i les herbes creixen 
amb més rapidesa de la normal. Que no són situacions anòmales en relació a 
altres llocs. 
 
Del tema de les voreres ja li va dir que hi ha voreres en molt mal estat, i que 
s’estan fent actuacions, a l’Av. 11 de setembre, Av. Generalitat i continuaran en 



altres carrers quan tinguin més possibilitats econòmiques. Que es farà la vorera 
del carrer Cometa i del carrer Alta Ribagorça quan es pugui. 
 
Que valoraran amb l’empresa de pintura vial sobre el perill de canvi de rasant i 
si ho consideren oportú, es modificarà sense problemes, com també s’ha fet al 
carrer Cerdanya. 
 
En relació a l’estat del bancs diu que s’han pintat, s’han reparat i que s’han 
posat nous de forja com a poc vint. 
 
Sobre les bandes rugoses, s’està seguint la mateixa línia. Ara s’ha fet un forta 
inversió amb senyals viàries i en quan el pressupost ho permeti s’invertirà en 
bandes, atès que tenen recollides totes les peticions dels veïns. 
 
Li diu al senyor Marcos que valora molt positivament la seva intervenció al 
plenari, per que això és el que a l’equip de govern li preocupa, i espera que ho 
puguin deixar molt millor del que estava quan van entrar. Que el municipi és 
molt extens i hi ha molt a fer, i que no sobren el calers.  
 
Sr. Marcos- Li comenta al Sr. Domínguez que des de l’any 2007 que ell va 
entrar a l’ajuntament, pocs han estat els plens en que no hagi denunciat l’estat 
dels carrers, però en la darrera legislatura ja supera els números de l’anterior, i 
a més a més afegint a altres companys. El mal estat d’herbes en parcs, jardins i 
carrers en aquesta legislatura es passa de “castaño oscuro” i convida a qui 
vulgui a fer una passejada pels carrers del poble, i que mai ha estat com ara. 
 
Sobre el tema de les obres al carrer 11 de setembre on s’està arreglant alguna 
cosa que havia estat reiteradament denunciada pel seu equip, encara queda 
molta feina a fer. Li demana que no faci tanta propaganda del que estan fent si 
les coses no estan tant bé com diuen, i que la facin. 
 
Sr. Domínguez- Insisteix en l’esforç que està fent la corporació amb el 
pressupost que te contractant una empresa de jardineria, que si no recorda 
malament l’any 2007 ho feien dues persones de la brigada i sense maquinària, 
creu que és evident que està molt millor. I que això no deixa de ser una visió 
política respectable. 
 
Que hi ha moltes demandes de veïns i agraeix aquestes observacions, i que 
quan es pugui s’anirà fent. 
 
Diu que la gestió econòmica que s’està duent a terme és exemplar, el 
pressupost s’executa al 100% sense passar-se, i que no es pot negar que el 
canvi de la dinàmica en la situació econòmica no li pot negar el Sr. Marcos. 
 
Que era una necessària una reestructuració important en aquest consistori com 
s’està fent, també per que ve imposada d’altres administracions i el Sr. 
Secretari envia informes per que està supercontrolat l’ajuntament, amb la qual 
cosa, entre la gestió que s’està portant i el control que tenen altres 
administracions sobre la tasca que s’està realitzant, això fa que aquest 
ajuntament a nivell de gestió està millorant. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a 
les vint-i-dos hores i deu minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta 
acta. 
 


