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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 9/2012 
 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes de Setembre i ajornada al mes 
d’Octubre per manca d’assumptes a tractar. 
Data: 4 d’Octubre de 2012  
Horari: 20:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruíz 
Néstor Cañete García 
María Jesús Coronado Fuentes 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Claudi Domènech Bonachi 
Joan Pere Vidal Álvarez 
Ana María Ramos Castro 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
 
Secretari: 
 
Vicente Vayá Morte 
 
Essent les 20:00 hores 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 10 de 
juliol de 2012 
2.- Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 14 
d’agost de 2012 
3.- Acord d’Aprovació relació de liquidacions corresponents a l’impost sobre 
l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (iivtnu) 
4.- Acords d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
EMATSA. 
5.- Aprovació Definitiva del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament dels 
Pallaresos. 
6- Acord de Modificació de les Ordenances Fiscals per l’exercici de 2013. 
7- Acord d’Aprovació del Calendari del Contribuent dels Tributs 2013. 
8.- Acord d’aprovació inicial de l’ expedient   de   modificació de crèdits  en  el  
pressupost  de despeses mitjançant transferències. 

9.- Acord d’Aprovació del Conveni de col·laboració a establir amb el Consell 
Comarcal, regulador de la gestió del servei de recollida d’oli usat d’origen 
domèstic. 

10- Acord de ple de l’ajuntament per complementar les prestacions a percebre 
en situacions d’incapacitat temporal del personal 
11.- Acord de nomenament dels membres de la comissió de delimitació 
municipal i inici de l’expedient de delimitació entre els termes municipals dels 
pallaresos i la Secuita. 
12.- Moció que presenta el Grup Municipal d’IP de “Reprovació a la tasca de 
l’expresident Zapatero en matèria de polítiques municipals.” 
13.- Moció que presenta el Grup Municipal d’IP en relació amb la Revisió 
Cadastral en el terme municipal dels Pallaresos. 
14.- Moció que presenta el Grup Municipal d’IP per facilitar la participació dels 
Grups Municipals dins els mitjans de comunicació municipals. 
15.- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
16.- Precs i Preguntes. 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 
 
 
Els Pallaresos,  27 de setembre de 2012. 
 
NOTA  Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió  
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1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
ORDINÀRIA DE 10 DE JULIOL 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) 
 
Sra. Ramos- Sr. Alcalde demano la paraula. Avui com a causa excepcional farà 
de portaveu el meu company Antonio Tenorio. 
 
Sr. Secretari- 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 onze  membres assistents. 
 
2.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA-URGENT DE 17 D’AGOST 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.  
 
Sr. Tenorio- Vol deixar constància que la Sra. Ramos no es troba en la relació 
de regidors assistents a l’ esmentada sessió. 
 
Sr. Secretari- Es farà constar a l’acta. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
3.- ACORD D’APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS 
CORRESPONENTS A L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA (IIVTNU) 
 
Es dona compte de dues relacions, amb data 25 i 26 de setembre de 2012 
respectivament, 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 3 de juliol i 
el 26 de setembre del mateix any. 
 
Es tracta d’un total de 15 liquidacions, la primera amb 10 liquidacions i un 
import de tres mil quatre euros amb seixanta-un cèntims (3.004,61 €) i la 
segona, integrada per cinc liquidacions i un import de mil set-cents trenta-cinc 
euros amb quaranta cèntims (1.735,40 €). 
 



Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar dues relacions, amb data 25 i 26 de setembre de 2012 
respectivament, 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 3 de juliol i 
el 26 de setembre del mateix any, suposant un total de 15 liquidacions, la 
primera relació amb 10 liquidacions i un import de tres mil quatre euros amb 
seixanta-un cèntims (3.004,61 €), i la segona, integrada per cinc liquidacions i 
un import de mil set-cents trenta-cinc euros amb quaranta cèntims (1.735,40 €) 
 
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 onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4.- ACORDS D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA EMATSA. 
 
Es dóna compte dels dos escrits de 13 d’agost de 2012, amb registres 
d’entrada a l’ajuntament dels Pallaresos  nº2919/2012 i nº2920/2012  de 17 
d’agost de 2012, acompanyant dues relacions de 23 i 7 abonats impagats, per 
import total de 6.279,29€ i 1.378,23€ respectivament, 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 onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
5.- APROVACIÓ DEFINITIVA 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.  
 
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.  
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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 matèria de 
Règim Local que, d’acord amb el que estableix 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 el mateix ja va ser aprovat inicialment en Sessió Ordinària del Ple de 
l’Ajuntament en data 10 de Juliol de 2012, sense que, transcorregut el període 
d’exposició pública de 30 dies hàbils, no s’ha presentat cap reclamació o  
al·legació al respecte es proposa al Ple de l’Ajuntament: 

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

Segon.- Exposar-ho al tauler d’anuncis i web municipal. 
 

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

 

 

 

 



 

 

6- ACORD DE MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES PER L’EXERCICI 2013. 
Aquest Ajuntament pretén aprovar la modificació de les ordenances fiscals, 
d’acord amb l’establer a l’article 15 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, per tal d’adaptar-les a les necessitats del manteniment i prestació dels 
serveis municipals. 
 

Ordenances fiscals: 

ordenança fiscal número 2 

reguladora de l' impost sobre vehicles de tracció mecànica 

ordenança fiscal numero 4 

reguladora de l' impost sobre l’ increment del valor dels terrenys urbans 
ordenança fiscal núm. 6 
per l’expedició de documents administratius 
ordenança fiscal número 9 
taxa per llicències urbanístiques 
ordenança fiscal núm. 11  
reguladora de taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local 
ordenança fiscal núm. 12 
reguladora de la taxa pel clavegueram 
ordenança fiscal núm. 13 
reguladora de la taxa per recollida d'escombraries 

ordenança fiscal núm. 14 

taxa per la retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats irregularment 
o que pertorbin greument la circulació en la via pública. 
ordenança fiscal núm. 17 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, 
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 
ordenança fiscal núm. 19 
reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament de vehicles 
ordenança fiscal núm. 21  
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, 
instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal.  
ordenança fiscal núm. 22  
reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia 
ordenança fiscal núm. 23 
reguladora del subministrament d’aigua 
ordenança fiscal núm. 25 
ordenança fiscal reguladora dels preus públics 
ordenança fiscal núm. 30 
reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i altres 
mitjans publicitaris 
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Atès el Decret de la presidència de la Diputació de Tarragona de data 21 de juliol 
de 2011, i l’anunci de models tipus d’ordenances fiscals pel 2012, aprovades per 
la Diputació de Tarragona segons anunci, publicat al BOPT, núm. 178, de data 3 
d’agost de 2011,  anunciant que els Ajuntaments que desitgin utilitzar els models 
tipus aprovats per la referida Diputació hauran d’ajustar la tramitació 
administrativa al seu procediment. 
 
El secretari interventor ha elaborat la proposta d’ordenances fiscals que s’han 
incorporat a l’expedient. 
 
Atès l’informe de la secretaria-intervenció, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances 
fiscals,  les quals començaran a regir des de l’1 de gener de 2013 i continuaran 
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa, que figuren com 
annex. 

ordenança fiscal núm.2 

reguladora de l' impost sobre vehicles de tracció mecànica 

ordenança fiscal núm.4 

reguladora de l' impost sobre l’ increment del valor dels terrenys urbans 
ordenança fiscal núm.6 
per l’expedició de documents administratius 
ordenança fiscal núm.9 
taxa per llicències urbanístiques 
ordenança fiscal núm.11  
reguladora de taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis 
fúnebres de caràcter local 
ordenança fiscal núm.12 
reguladora de la taxa pel clavegueram 
ordenança fiscal núm.13 
reguladora de la taxa per recollida d'escombraries 

ordenança fiscal núm.14 

taxa per la retirada i custòdia de vehicles abandonats o estacionats irregularment 
o que pertorbin greument la circulació en la via pública. 
ordenança fiscal núm.17 
reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, 
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 
ordenança fiscal núm.19 
reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament de vehicles 
 
 



ordenança fiscal núm.21  
reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, 
instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal.  
ordenança fiscal núm.22  
reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de companyia 
ordenança fiscal núm.23 
reguladora del subministrament d’aigua 
ordenança fiscal núm.25 
ordenança fiscal reguladora dels preus públics 
ordenança fiscal núm.30 
reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i altres 
mitjans publicitaris 
 
Per les referides ordenances, fer constar expressament que s’utilitzarà 
íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, amb data 21 
de juliol de 2011, tot fent ús de la capacitat normativa atorgada per la llei i es 
completarà l’annex dels models tipus amb els elements potestatius que 
l’Ajuntament acordi. 
 
Segon. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi 
annexen s’han d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler 
d’anuncis de la corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, 
el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, 
al·legacions. 
 
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat automàticament l’acord provisional. L’acord provisional 
elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província, moment en que entraran en vigor. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, i cinc 
(5) en contra, les dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio, Marcos, i Sánchez 
el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de Vot 
 
Sr. Tenorio- Hem votat en contra perquè no podem aprovar una pujada 
d’impostos ara. Creiem que en els temps en el que estem no toca una pujada 
d’impostos. És més, CIU Els Pallaresos proposaria una baixada d’aquests, tal i 
com estan fent alguns dels municipis de la nostra Comarca. 
 
Remetent-nos a les seves paraules podem dir que: 
 

 segons el BIM l’economia municipal millora i els projectes “van sortint”, 

 el pla de sanejament s’està complint mitjançant una “bona contenció de 

la despesa”. 
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 la gespa del camp de futbol tira endavant, segons l’equip de govern, per 

que precisament l’economia municipal va bé”, 

 en un ple passat, fins i tot, se’ns va assegurar que donada la situació 

econòmica de l’Ajuntament s’estaven plantejant alguna que altra 

inversió,  

 vostès s’omplen la boca dient que s’invertirà en maquinària, “perquè 

l’Ajuntament ho pot fer”. 

Així doncs, no podem arribar a entendre i menys encara ho poden entendre els 
nostres veïns que, si com vostès diuen l’economia del nostre municipi és sana 
(o si més no per art de màgia o mitjançant l’engany la fan millorar), ara 
pretenen fer tot el contrari del que molts els veïns esperen, i del que molts dels 
grups polítics que formen l’equip de govern van proposar als seus programes 
electorals, en definitiva la congelació dels impostos. Si us plau, no ens 
enganyin més.  
 
A CiU Els Pallaresos creiem que, donada la delicada i en molts casos crítica 
situació de les economies familiars del nostre municipi, (recordem que hi ha 
famílies que tenen veritables dificultats per accedir a drets tan bàsics com 
l’aliment i la educació), i remetent-nos un cop més a paraules seves quan ens 
diu que “ara és el moment de fer esforços”, li demanem i fins i tot li exigim que 
l’esforç el faci l’Ajuntament, i que no augmentin encara més la pressió fiscal 
sobre els nostres veïns, que d’esforços en aquest sentit en molts casos ja en 
fan més dels que poden. 
 
I repetim un cop més, deixin d’enganyar als veïns i no s’enganyin vostès 
mateixos, proclamant als quatre vents i per tots els mitjans de comunicació que 
no incrementen la pressió fiscal, que congelen els impostos i les taxes quan un 
cop més queda demostrat que el pretenen és fer tot el contrari.   
 
Sra. Sánchez- No entenem que en els últims trimestres els informes econòmics 
són immillorables segons el senyor Alcalde, resulta que ara ens trobem que 
pugem algunes ordenances. Trobem que això no te sentit, ja que la intenció de 
tots és no perjudicar la situació econòmica de les famílies en l’actual situació. 
 
Sr. Marcos- Tornar a repetir el que han dit els meus companys regidors de 
l’oposició, seria allargar inútilment el Ple. Combreguem, i el que portàvem 
preparat és totalment exacte amb el que acaben de dir, per tant, no cal dir res 
més. 
 
 
 



Sr. Cañete- Nosaltres no enganyem quan diem quina és la situació econòmica 
de l’ajuntament, diem que l’estem millorant i així és. Aquí estan els resultats de 
l’estat de tresoreria i els tancaments dels exercicis, i formulació pressupostària 
per l’any que ve.  
 
Que això està representant un gran esforç? Evidentment.  
 
Que representa un gran esforç per als veïns pagar els seus impostos i taxes 
municipals? Segur.  
 
Però no enganyem! Ho dic pel que vostès utilitzen. Que augmentem la pressió 
fiscal sobre els veïns? Doncs el que pressupostarem per l’any que ve 
d’augment d’ingressos a l’ajuntament en quant a taxes i preus públics és un 
1,5%, molt per sota de l’ IPC i molt per sota de l’augment de l’ IVA que haurem 
de pagar fruit de les modificacions de les lleis impositives que ha aprovat el 
Govern central.  
 
Un 1,5% en el conjunt, hem congelat l’ IBI, està congelat l’urbà i el rústic, l’ IAE 
també, o sigui, vostès diuen que enganyem, bé em sembla que nosaltres 
enganyarem si vostès volen, però vostès fan una demagògia increïble. 
 
O sigui, vostès porten o van portar quan governaven quatre anys seguits, que 
ja estàvem en temps de crisi, pujant impostos per sobre del 3% i fins i tot del 
5%, i nosaltres portem dos anys formulant pressupostos, formulant taxes, i hem 
congelat el principal impost municipal de recaptació municipal que és l’ IBI, i no 
l’hem pujat, i diuen que enganyem nosaltres? En fi.  
 
Sr. Domínguez- Abans de res, ha dit una frase Sr. Tenorio que vull que consti 
en acta, per que realment em sembla imperdonable: “L’economia millora 
mitjançant l’engany”, això ha dit vostè. 
 
L’economia millora per que hi ha un departament de comptabilitat que és el que 
plasma els números que te l’ajuntament. Que l’economia millori, i em sap greu 
repetir-me, no vol dir que estigui bé, i bona culpa te el seu grup que era qui 
governava els últims quatre anys. 
 
Que altres municipis estan baixant impostos? L’any passat crec que varem ser 
dels pocs municipis que varem congelar tots els impostos, quan tots els 
municipis pujaven els seus impostos. 
 
Insisteixo, s’han dit un munt d’ordenances de les quals algunes no pugen, 
algunes baixen, com l’ordenança de preus públics, bé els preus públics per 
taules i cadires, per exemple, que sabem de l’esforç que fan els comerciants, 
per que és un autèntic disbarat, s’ha fet un altre tipus de formulació per que 
paguin menys, o sigui, quan diem “modifiquem les ordenances” no vol dir que 
totes les relacions siguin pujades, hi ha algunes que són baixades. Hi ha 
algunes que no són imputables a nosaltres, hi ha algunes que es modifiquen 
per incorporar coses que abans ni es feien, com els cursos d’anglès, i adequar 
els preus a la realitat. 
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Hi ha alguna que s’ha creat nova, o s’ha modificat per que no estava ben 
regulada, com és la taxa d’inscripció d’animals de companyia, que hi ha hagut 
una modificació de la llei, i els gossos potencialment perillosos passen a ser 
competència de l’ajuntament. I hi ha altres que s’han modificat radicalment per 
que pensem que hi ha una altra manera de portar-la, com és per exemple el 
tema de la piscina, els preus de la piscina.  
A la vegada que s’han incorporat una altre tipus de barem en el tema 
d’instal·lacions esportives, el tema de la gespa pot fer que es pugui jugar i es 
pugui tenir algun altre tipus d’ingrés per l’ajuntament. 
 
Ho ha dit el regidor d’hisenda, miri el 3% de l’ IVA a nosaltres ens repercuteix 
en la part que ens toca pagar en que tindrem 56.000€ menys per poder fer front 
a les despeses que tenim. Aquest petit esforç, que crec que és la manera 
adequada de dir-ho, que li demanem als veïns reverteix en 16.000€ l’any. O 
sigui, nosaltres assumim molt més del que li estem demanant al veí. 
 
Diu que no toca pujada d’impostos? Vostè sap perfectament, per ho ha 
reconegut en algunes reunions que hem tingut, que el pressupost que es 
preveu per l’any que ve sigui encara més difícil, per dir-ho d’alguna manera, per 
que els ingressos previstos o els ingressos que tradicionalment la Generalitat 
ens feia, no es preveu que la Generalitat ingressi cap diner a l’ajuntament, i 
municipis com el nostre, que una part important, per exemple aquest any crec 
que estic parlant de memòria, igual, no vullc que em taxin d’ embuster, eh! 
Euros amunt, euros avall, crec que aquest any el pressupost que teníem 
d’ingressos de la Generalitat rondava el mig milió d’euros. Això no ho tindrem, 
però en canvi les despeses fixes seran les mateixes.  
 
A la vegada que diu que hem de baixar impostos. Tenim un Pla de Sanejament, 
que ens hem trobat, vostès saben que fa dos anys que diu que durant la 
vigència del Pla, això ve del mandat passat, nosaltres havíem de pujar un 2% 
els impostos cada any. Ja l’any passat no el varem fer, aquest tampoc! I 
aquest, el Pla de Sanejament, era l’excusa que el seu grup durant quatre anys, 
o durant tres anys, va redimir per no congelar ni un sol any els impostos, i la 
crisi venia del 2008. 
 
Cal recordar que en els últims quatre anys, a banda del seu grup i el d’Iniciativa 
que estaven governant, el Sr. Marcos també votava a favor de les pujades 
d’impostos. Jo entenc que no els interessi que congelem els impostos com 
l’any passat i no votessin a favor, però el que em sorprèn és que el criteri variï 
en funció de l’any. La crisi estava exactament igual, potser el que volen és que 
fem un 15% de pujada d’impostos per poder votar a favor, però no ho farem, no 
ho farem. 
 
 
 



Però com que sabíem, i ens imaginàvem, que d’aquí voldrien fer “la gran 
debacle” a les famílies dels Pallaresos, he volgut portar un exemple de en què, 
econòmicament afectarà aquesta pujada d’impostos en una família tipus del 
nostre municipi. Així que si ens fixen en una família tipus, que tingui dos cotxes, 
un de més gran que podria ser un diesel amb motor 2.0 i entre 12 i 15’99 
cavalls fiscals que fins ara pagava 115,82€/any, l’any que ve pagarà 118,70€. I 
un més petit que podria ser un gasolina amb motor 1.2 i que estaria entre 8 i 
11’91 cavalls que fins ara pagava 54,87€, passarà a pagar 56,23€. O sigui, una 
pujada en dos cotxes d’un total de 4,24€/any.  
 
Respecte a la taxa per tramitació de llicències urbanístiques d’aquesta família 
tipus, que necessita una petita reparació a casa, que si no recordo malament 
va ser el seu grup municipal qui la va pujar al màxim permès que és el 4%, una 
llicència li costaria uns 0,75€ més a l’any. Si aquesta família a més tingués un 
nínxol al municipi, pujaria 3,67€, però quan dic pujaria 3,67€ vol dir que aquesta 
família per tenir un nínxol al municipi, pagava 6,33€ i ara pagarà 10€, preu 
perdoni irrisori, per que  d’aquests 10€ ó 6,33€ és amb el que nosaltres hem de 
fer el manteniment. Puja el clavegueram de 10€/any a 11€, un euro, i la taxa 
d’escombraries puja 4€/any. I si a més tingués un gual pujaria 1€, total 
14,66€/any, aquesta és la grandíssima pujada d’impostos que li fem als nostres 
veïns, 14,66€. És evident que també ens diran que tenim una pujada del rebut 
de l’aigua que com vostès sabem perfectament no és un rebut, és una taxa que 
ens ve imposada tant per l’Ajuntament de Tarragona com per EMATSA, i que 
nosaltres només ratifiquem en el Ple. 
 
També m’agradaria que s’expliqui que quan parlin de les pujades de l’aigua, 
que aquest any s’ha inclòs una bonificació total de la factura a aquelles 
persones que cobrin el PIRMI i que estiguin dins dels Serveis Socials del nostre 
municipi, això no ho diuen. 
 
En conclusió i per no allargar-me, els demano que facin honor a la veritat, que 
no expliquin pujades irreals, o donin titulars als mitjans de comunicació que no 
te res a veure amb el que succeeix als Pallaresos. No cal que es vagi creant 
una alarma social quan no toca, per que ara el que toca és seguir tirar 
endavant amb la seva col·laboració o sense, però sempre pensant amb el 
ciutadà i en el municipi. 
 
Sr. Tenorio- A mi em sembla molt bé tot això, o ens sembla molt bé a tots, 
suposo que a la gent de fora també li sembla molt bé. Els exemples que ens 
has posat aquí, doncs ja poden tenir molta raó, si, per que és un exemple, ni 
deixa de ser la persona que viu aquí al carrer del Sol, o al carrer de no se qué, i 
no te ni per menjar, eh! Absolutament, o que no pot tenir per menjar, vull dir, 
l’exemple que potser seran 14€ possiblement afecti a una persona que pot tenir 
una nòmina, que tenir el que sigui, però no és irrisori el que estem parlant, és 
prou contundent i prou penós, el que una persona que, a banda de totes les 
retallades que està havent, a banda de tot l’ IVA que està havent, és que no 
estàs pagant l’ IVA a l’ajuntament, és que estàs pagant l’ IVA a l’hora de 
comprar el pa, a l’hora de pagar la gasolina, a l’hora de pagar qualsevol cosa, a 
l’hora de l’alimentació, a l’hora de tot.  
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I a banda d’aquest IVA és l’aigua, que ja em sembla bé que ho faci EMATSA, 
però és la pressió fiscal, no és que sigui el fet de que pugen impostos, és la 
pressió fiscal que estan mantenint les famílies, i no ho dic per que nosaltres els 
que estem aquí no ho puguem mantenir, si no per que hi ha gent veritablement 
fora al carrer que no ho poden fer. No cal posar exemples, per que si tu pots 
posar un exemple, jo puc posar un altres, que el que tu dius és irrisori, però per 
altres segur que no ho són irrisoris. I no tenim de comptar amb la gent que pot 
menjar avui per avui, gràcies a Déu que poden menjar, hem de comptar amb 
els que no poden menjar. 
 
Sr. Marcos- Bé jo estava fora d’aquest merder i m’hi heu fotut i he de parlar. I 
vostè Sr. Cañete ha fet menció a la paraula “demagògia”, i vostè està molt a 
prop d’un gran mestre de la demagògia, un gran mestre de la demagògia. I al 
senyor Tenorio li he d’agrair que hagi fet servir la paraula “engany”, engany si, i 
jo l’he fet servir a tots els Plens, i la tornaré a fer servir avui, la torno a fer servir 
avui. I vostè està aquí ara venent una “moto” en contra del que nosaltres hem 
votat, unes quantitats que sembla que siguin irrisòries, i està venen la moto al 
poble de que nosaltres estem en contra d’aquests pujades que són irrisòries.  
 
Però el que el poble també ha de saber, és que la darrera comissió informativa 
que varem tenir, un regidor va posar damunt la taula una proposta per intentar 
reduir, buscar fórmules per reduir els temes, com per exemple, l’ IBI de la gent 
que està en situacions econòmiques molt delicades actualment en aquest 
poble, i vostè l’únic és que es va negar! Això també ho ha de saber el poble! 
Nosaltres potser ens neguem amb aquest tipus d’ordenança, aquests tipus de 
pujades, i tenim raons i justificades, no ho vengui com que nosaltres som els 
dolents, no ho vengui, vostè també te una part molt important de culpa! 
 
Sr. Cañete- Jo només volia dir, o sigui veus un altre exemple de demagògia ja 
consolidada en el seu discurs. És que no estem votant la crisi, si a nosaltres ja 
ens sap greu la situació de les famílies, i per això llevat que l’ IVA puja molt 
més d’un 1%, abans he dit un 1,5 de pujada mitja, és un 1’14% que m’he 
equivocat, ho rectifico, i l’exemple ja els hi ha ficat l’alcalde. Clar si estiguéssim 
votant la crisi estaríem tots en contra, que existís, crisi!.  
Estem fent l’esforç de mantenir i augmentar els serveis socials que aquest 
ajuntament presta amb un molt petit esforç, és que estem parlant de 14€/any, i 
aquest senyor al que vostè es refereix, i aquí vinc a demanar-li, si us plau, que 
no faci servir temes tant demagògics, que aquest senyor que potser no pot 
pagar els impostos, que els costa pagar els impostos, està en aquesta situació 
per culpa de la crisi que no és el que estem votant, estem votant unes taxes, 
estem votant uns impostos municipals, unes ordenances fiscals.  
 
 
 



Si hem de buscar alguna culpa Sr. Tenorio, alguna culpa, aquí estem votant 
insisteixo les ordenances fiscals, no la crisi, vostè parla de retallades, aquest 
consistori és culpable de les retallades? No ho se. O parla de l’augment de l’ 
IVA, aquest consistori és culpable de l’augment de l’ IVA? 
 
Sr. Tenorio- De l’augment d’impostos si, no? 
 
Sr. Cañete- De l’augment de l’ IVA? Que vostè diu que és el culpable de 
l’augment de l’ IVA i de les retallades socials, que és els fets, vostè està dient 
exactament això! Vostè està dient que no pugem un 1,14%, insisteixo 1,14% de 
mitja, 14 euros a l’any, això per que hi ha crisi, una, i per que hi ha gent que no 
pot pagar. I aquest discurs així “facilón” és un discurs que vostès s’haurien 
d’aplicar en el seu partit quan estan fent retallades socials, i el Govern de 
Madrid s’ho hauria de pensar també quan està pujant l’ IVA, i etc, etc...Però no 
és un discurs que ens pot fer servir a nosaltres per criticar la nostra política 
impositiva d’aquest ajuntament, que s’ha mantingut durant dos anys seguits 
amb una congelació virtual, per que un 1,14% és per quadrar un pressupost! 
Un 1,14% per quadrar amb el pressupost, contra el que vostès van fer durant 4 
anys que van governar, i aquí està la demagògia! 
 
Sr. Vidal Álvarez- Bé, jo vull fer dos apunts només. Senyora Ramos en una 
revista que vostè sortia deia que el Pla de Sanejament, en el qual estàvem 
supervisats per Diputació obligava a la pujada d’impostos, d’acord? Més que 
res per que vostè ho refermava i ho feia públic en una revista.  
 
Segon, sobre el tema de lo de les famílies Sr. Tenorio, si us plau si em volgués 
escoltar...Hi ha 14 famílies necessitades, que vostè diu que no tenen diners, jo 
li faig una proposta, jo li aporto solucions, renunciem tots els grups polítics al 
que cobren els grups polítics i destinem-ho a aquestes famílies, això li portaré 
en un plenari, d’acord?  
 
Sr. Tenorio- Li faig jo una altra? Li faig?  
 
Sr. Vidal Álvarez- Digui-me-la! 
 
Sr. Tenorio- Renunciem al nostre sou i mantenim el poble? 
 
Sr. Vidal Álvarez- Per que no ho va fer això quan va començar...no, perdó Sr. 
Tenorio? 
 
Sr. Tenorio- Ho faig! 
 
Sr. Vidal Álvarez- Escolti’m Sr. Tenorio una proposta com aquesta es fa abans! 
S’ha de fer abans! Abans de que la gent porti els paperets! Eh! Com varem fer 
nosaltres! I complint-ho! Abans! I aquesta proposta jo la faré, vostè faci la que 
vulgui! Aquí la gent que hi ha està treballant, m’entén?.  
 
I vostès, i no ho diré públicament Sra. Assun, però vostè sap el que em va dir 
en aquella famosa reunió, del que volien fer vostès amb l’oposició, m’entén?. 
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Sra. Asensio- Jo també se el que em va dir a mi, eh? 
 
Sr. Vidal Álvarez-  M’entén? Jo el que vaig  dir ho he complert, m’entén? Vale!, 
jo, tranquil·la que jo no ho faré públic. Jo faré aquesta proposta, renunciarem 
els grups polítics amb els ingressos que tenen de l’ajuntament, m’entén? Són 
catorze famílies, eh! Que els podrem pagar no sols aquests impostos, ajudar-
los a que mengin fins i tot!  Vale? Ja n’hi ha prou que la gent i les persones 
mantinguem als partits polítics! Li dic així de clar!  
 
No, no, no, és que m’indigna aquesta actitud! M’indigna de veritat! M’indigna! 
M’entén? M’indigna això! Ja està només això, ja li faré aquesta proposta per 
escrit, i si es volen adherir s’adhereixen, i si no... 
 
Sr. Domínguez- (Sol·licita ordre) 
 
Sr. Cañete- Si han de fer públic algo que han parlat en privat, no diguin que han 
parlat res en privat, leñe! Per que estem en un Ple!  
 
Sr. Asensio- I tant! 
 
Sr. Tenorio- Jo per acabar, només volia comentar Néstor, de que és més, 
evidentment que contribueix tot, però és més, vull dir, si vosaltres dieu que les 
coses van bé, no cal la pujada dels impostos! Anem a aportar com diu el Sr. 
Joan Pere, amb molt bon criteri, anem a aportar tots! Quan dic tots, és 
començant des de l’Ajuntament i acabant per totes les persones. Simplement 
volia dir això, i que sempre anem al vostre terreny, que si el govern central, que 
si les retallades. És tot el conjunt! Si evidentment si li vas ficant aigua al got el 
got s’acabarà sortit sempre. 
 
Sr. Cañete- Ha estat vostè el que ha parlat de retallades. Hi ha taxes que 
passen de ser 10€ a 11€ l’any, home doncs si hi ha un increment!. 
Veus? Ja tornen amb les situacions que hi ha fora! Si ja ho sabem, per això 
augmentarem en el nostre pressupost les ajudes socials, i procurar dins les 
nostre competències, i la nostra capacitat pressupostària fruit d’un pressupost 
que van deixar vostès, a contribuir a que aquesta gent estiguin, dins les nostres 
competències, el millor possible. Més enllà d’això, que no és poc, i a més 
complint amb un pla de sanejament, a més seguint fent coses pel poble, això 
insisteixo, no és la nostra competència, és la competències del Govern de la 
Generalitat sobre les retallades, i del Govern Central sobre l’ IVA, en cap cas, 
dels dos governs que governem no ja li dic aquest partit, no, no, aquest grup 
municipal.  
 
 
 
 



 
Sr. Domínguez- Jo per finalitzar, per que tant el Sr. Tenorio com el Sr. Marcos 
s’han dirigit a mi en aquest aspecte. Persones que no tenen per menjar, som 
coneixedores que hi ha gent que estan passant situacions realment greus, 
aquesta gent, ni que els congeléssim no tenen per pagar. No és que no ens 
importi, Sr. Tenorio jo no faig això, jo escolto, mantinguem almenys les formes 
home!  
 
És justament per això, per lo que dins del pressupost que estem intentant 
confeccionar per l’any que ve, pressupost que ja els vaig avançar, no els 
números, però ja els vaig comentar una mica que aproximadament, de tres 
milions cent estaríem aproximadament als dos milions i mig. Per mantenir tot el 
que tenim aquí, tot el capítol I, totes les despeses obligatòries, etc...ja és 
complicat quadrar-ho amb els ingressos que tenim, sense pujar taxes, sense 
pujar impostos. Així com, no se si els vaig comentar, però crec que vaig fer una 
mica el comentari, si no haguéssim patit com tot arreu, com a totes les famílies, 
l’augment del 3% de  l’ IVA, aquest any s’haguessin tornat a congelar tots els 
impostos. Però, contestant-li Sr. Tenorio, quan diem que hi ha famílies que ho 
estan passant malament, justament per això estan els Serveis Socials de 
l’ajuntament, i per això estan les partides que tenim tant per les famílies amb 
escassa capacitat econòmica, com per a beneficència. Tenim dues partides 
d’aquestes i quan tenim informes de serveis socials nosaltres aportem. Així 
com també s’està treballant amb Creu Roja el tema d’ajudes a menjars. 
 
I Sr. Marcos, jo no venc motos. Jo el primer que li demanaria Sr. Marcos, i això 
és el principal argument per tenir un debat sa, és no faltar-se al respecte, jo a 
vostè no li he dit embuster, ni mentider, ni tantes coses com vostè 
periòdicament em diu. Em pot dir les coses de moltes maneres, no cal arribar a 
l’ insult. Vostè dirà que vostè l’ insult és la manera en que jo li parlo, bé, doncs 
estarem en aquest debat sempre i no el solvatarem, crec que podem debatre 
d’una manera molt més sana que parlant de demagogs, de mentiders, etc... 
 
És cert, jo vaig dir que no podíem baixar l’ IBI, i ho vaig argumentar, entre 
d’altres coses per les dificultats de poder-ho mantenir. Insisteixo, el fet de dir 
que la situació econòmica de l’ajuntament millora no vol dir que estem bé! Per 
que lo que el seu Sr. Tenorio, el que el seu grup va deixar, costarà d’arreglar, 
per molt que la senyora Ramos faci així, són números i són dades. 
 
Però Sr. Marcos vostè sap que quan un regidor va fer l’altra opció, que va ser la 
de modificar les bases per que les famílies amb escassa capacitat poguessin 
arribar a més famílies, i amb situacions pitjors, aquesta proposta venia de mi, 
això no m’ho pot negar, no digui les coses segons li convé! No venia de mi Sr. 
Marcos? Així demostra la seva educació, quan se li parla i no contesta, gràcies. 
 
No hi ha segon torn de rèplica, això està reglat, és per llei. Continuem. És que 
el segon torn ja l’ha tingut. 
 
Sr. Marcos- No, jo no. Vostè dona.... 
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Sr. Domínguez- No, jo no dono res, vostè ha donat el seu vot, que ha dit que no 
diria res, i desprès ha dit que venia motos! Amb lo qual ha tingut el segon torn. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Yo lo que quería decir es que de los partidos políticos que 
hay presentes: PSC, CiU, ICV, PP. Ninguno somos ejemplo de eficacia en la 
gestión, o sea, que no podemos entrar en “retalladas”, porque el tripartito, el 
tripartito, pues hizo una gestión en Cataluña que la arruinó y dejó las arcas 
vacías. El tripartito estaba formado por el PSC, ICV y ERC, que iba nombrando 
a algún embajador a sus hermanos. Sobre las “retalladas” nadie puede hablar, 
todos los partidos políticos que han gobernado, y no es la primera vez que lo 
digo, ya lo he dicho en anteriores veces, hayan gobernado en Ayuntamientos, 
en Diputaciones, ¿Dónde más?, en gobiernos del Estado, autonómicos, en 
Consells Comarcals, no creo que sean ejemplos de la buena gestión 
económica. Entonces todo lo que se diga aquí, demagogia, porque aquí podría 
decir un hombre: “Ese pobre anciano que no puede pagar, ¿Cómo es que le 
ponen un euro por receta? Ese gobierno, veinte millones de euros, fíjate tú a 
ese ancianito que no puede comer, pues bueno, uno con un euro, otro lo pone 
allí y el otro lo pone allá, o sea, que ejemplo de “retalladas” los hemos hecho 
todos. 
 
Si el señor Zapatero no hubiera hecho la gestión que hizo, ahora no estaríamos 
en esta situación, pero también es verdad que esta gestión viene de más 
adelante, de los últimos veinte años. 
 
Demagogia es todo lo que se ha dicho aquí sobre las “retalladas”. Un ejemplo 
muy fácil que lo van a entender todos. Yo este es el décimo año que soy 
regidor de este ayuntamiento, en cada sesión del pleno se aprueba por 
unanimidad la suspensión del subministro de agua a personas.  
 
Yo en estos diez años no he visto a ningún alcalde, ningún regidor, yo he sido 
regidor, que se haya preocupado, de esa lista de 20, de 10 ó de 15, yo no he 
visto a nadie, y lo hemos aprobado por unanimidad hace 5 minutos ó 10. 
Quiero decir que hay mucha demagogia por parte de todos. Lo de las 
“retalladas” todos los que han gobernado tienen culpa, unos han sido antes, 
otros son ahora, bueno y se intenta convencer. 
 
Pongo el ejemplo del subministro de agua, se ha aprobado por unanimidad, 
pero es que llevo nueve o diez años viendo pleno, tras pleno, que a nadie le 
importa el “por qué” a esa persona se le corta el agua, si es que no tiene 
dinero, no se preocupa. 
 
 
 
 
 



 
Es muy importante sobre las ordenanzas fiscales para recaudarlo el 1,14% 
solamente, llevamos dos años sin subir el IBI por parte del ayuntamiento, claro 
si se sube el agua y el Gobierno Central sube el IBI, eso ya se nos escapa de 
nuestras manos, y el año pasado hubo una congelación. El 1,14% es muy poca 
cosa, pocos ayuntamientos de la provincia pueden decir que el año pasado 
congelaron y este año un 1,14%. Nada más. 
 
7- Acord d’Aprovació del Calendari del Contribuent dels Tributs 2013 
 
Es dóna compte de la proposta del  calendari de pagament voluntari per a 
l’exercici 2013 dels padrons d’IBI rústica i urbana, activitats econòmiques IAE, 
vehicles IVTM, clavegueram, escombraries, cementiri, cartells i guals. I es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar els referits períodes de cobrament de padrons en voluntària del 
proper exercici 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel seu coneixement i efectes. 
 
3.- Introduir el calendari al programa SIBOA de la Diputació de Tarragona per 
tal de comunicar a BASE els períodes de cobrament establerts pel cobrament 
dels padrons esmentats anteriorment. 
 
4.- Vençuts els terminis assenyalats, s’iniciarà el període executiu per a la 
recaptació dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà així mateix 
per l’ Excma. Diputació de Tarragona. 
 
 
 
 
 
 

 

CONCEPTES 28/02/13 
30/04/13 

29/03/13 
31/05/13 

30/04/13 
28/06/13 

28/06/13 
30/08/13 

31/07/13 
30/09/13 

IAE 010     X 

IBI URBANA 500   50%  50% 

IBI RUSTICA 501   x   

IVTM 600  x    

CEMENTIRI 840    X  

ESCOMBRARIES 560  
 

60%  
 

 40% 
 

 

CLAVEGUERAM 550  
 

x     

GUALS 733  X    

CARTELLS-RÈTOLS 909    X  
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Intervencions: 
 
Sr. Tenorio- Aquí el nostre grup una vegada analitzada la comissió que varem 
tenir, i una vegada varem poder veure tot el quadre. Atès el quadre de 
pagament presentat i atès que aquest pot afectar a canviar el sentit del vot, 
proposem, que abans de la votació d’aquest punt que l’ IBI, en lloc de 
fraccionar-se 50% al juny i 50% al setembre, es canviï el segon venciment per 
una altra data més adient, donades les queixes rebudes pel fet que el setembre 
coincideix amb l’ inici del curs escolar, i que aquest comporta ja una forta 
despesa per al conjunt de les famílies. 
 
Sra. Sánchez- Es podria passar a l’octubre. 
 
Sr. Domínguez-  A l’octubre no es pot passar, vostès ho saben per que després 
hi ha les liquidacions s’han de fer abans del 31 de desembre, BASE liquida als 
dos mesos i és el més tardà que es podia fer. Es va intentar fer aquest 
calendari l’any passat de manera que, si que és cert que et ve els llibres, però 
et ve el 50%. Que varem estar plantejant altres opcions però era encara pitjor, 
de veritat que era pitjor. Sobre les queixes rebudes jo no se qui les ha rebut, a 
l’ajuntament no n’ hem rebut més que una en tot l’any pel tema del 
fraccionament, i en canvi tot el contrari, verbalment se’ns ha comentat que el fet 
de pagar el 50% ajuda a que sigui molt més portable. 
 
(S’estableix un debat entre la Sra. Sánchez, el Sr. Dominguez i el Sr. Tenorio) 
 
Sr. Cañete- Estem d’acord, el que passa és que no veiem una altra opció. Si 
més tard no pot ser, si ho fiquem abans llavors es barreja amb d’altres 
impostos, per tant l’efecte seria molt més fort avançant-ho, que tampoc 
l’aconsegueixes per que llavors es barreja amb altres moments del calendari, i 
en el global. És a dir, si hagués alguna altre opció l’aprovaríem. Però ara 
mateix no, en fi, ja ho varem plantejar això però no se’ns acudeix.  
 
Sr. Domínguez- L’ajuntament ha de fixar una posició que sigui la que 
perjudiqui, entenem com a perjudici una cosa que no agreuja, la menos 
dolorosa, per dir-ho d’alguna manera. Pot ser el fet que es pogués passar a 
l’octubre seria millor, és evident que si, però per dates és impossible. Llavors 
dins d’això la família que sap que li ve la part aquesta i que li perjudica per que 
econòmicament va més ofegada, pot anar a BASE i li fan un tratge a mida, 
cada tres mesos t’ho fraccionen, cada mes, o el que sigui. Des d’aquest punt 
de vista és solventable, però com ajuntament hem de posicionar-nos amb un 
calendari, que és el que estigui millor repartit per perjudicar el menys possible, 
és per això que varem fitxar aquest i de moment repeteixo, només hem tingut 
en un any una queixa. 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Sánchez i Marcos, i tres (3) abstencions, les dels senyors/res Ramos, Tenorio i 
Asensio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 

8.-  ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ EXPEDIENT   DE   MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS  EN  EL  PRESSUPOST  DE DESPESES MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIES. 

 ANTECEDENTS 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 24 de setembre s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit. 

2. Per poder atendre les despeses dels interessos generats per la signatura del 
préstec a llarg termini a que ha estat obligat l’Ajuntament dels Pallaresos segons 
allò establert al Reial Decret Llei 4/2012 de 24 de febrer en relació amb el 7/2012 
de 9 de març , per a les quals la consignació en el pressupost ordinari actual és 
insuficient, així com les derivades de l’enllumenat públic,  cal tramitar l’expedient 
de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les 
disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir 
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

 
152 21001 

 
Jardineria 

 
41.489,11€ 

 
5.000€ 

 
36.389,11€ 

162 62300 Arees d'aportació 
selectiva 
soterrades/contenidors 
10% 

116.797,68€ 115.000€ 1.797,68€ 

Total baixes de crèdits: 120.000 € 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

011 31000 Interessos/Comissions 14584,36 € 5.000 € 19.584,36 € 
 

151 22100 Energia Elèctrica, 
Enllumenat 

100.000 € 115.000 € 215.000 € 

Total altes de crèdits: 120.000 € 
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4. El secretari i l’interventor han emès informe favorable. 
 

FONAMENTS DE DRET 

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

 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit  per mitjà de 
transferències de crèdit, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari 
de quinze dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial 
de la Província. 
 
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran 
els crèdits de les partides que s'han indicat.  
 
Intervencions 
 
Sr. Marcos- Parlo ara en nom de tots els membres de l’oposició,  i degut a que 
a la comissió informativa ens van parlar d’unes xifres, en la documentació que 
se’ns va enviar es va parlar d’una altra xifra, i la documentació que hem tingut 
sobre la taula hi havia unes altres xifres, suposo degut a algun error que no 
pensem que sigui voluntari evidentment, demanem que aquest punt es retiri 
fins que ens puguin donar una explicació real de com estan fets aquests 
números i passar-ho al proper Ple del mes que ve. 
 
Sr. Domínguez- Secretari te alguna cosa a dir? 
 
 
 
 
 
 



 
Sr. Secretari- Les dades que han disposat vostès per a la preparació del Ple 
són les mateixes que jo tinc i he enunciat, les de la comissió informativa si que 
és cert que es va introduir l’aportació de les àrees soterrades, amb un import de 
115.000€, simplement a l’efecte, que ja li vaig parlar al Sr. Tenorio, que el 
tancament de la comptabilitat del mes d’agost es va produir al dia següent, i 
justament em va donar temps per ficar-ho a la documentació que vaig aportar a 
l’oposició aleshores per al Ple. 
 
Ja entenc la controvèrsia generada per allò disposat al Reglament 
d’organització i funcionament de les Entitats Locals, el qual et diu que els 
assumptes són els que es tracten a la comissió informativa. Aquí no s’ha 
canviat cap assumpte, l’assumpte ja estava en concret al punt núm. 8 de la 
comissió informativa i al punt núm. 8 del Ple, l’única cosa que sí s’ha introduït  
es aquesta modificació que els he comentat dins del punt esmentat. 
 
Tot i així, en previsió d’aquesta queixa, ja havia proposat a l’alcaldia que si no 
s’acceptava per part dels regidors de l’oposició, es posposés l’aprovació 
d’aquest punt per a la seva introducció a l’ordre del dia mitjançant urgència 
abans del torn de precs i preguntes. Es pot procedir així o es pot continuar i 
realitzar la votació. Però les dades que s’han donat a l’oposició durant tots els 
dies que han tingut la documentació són les mateixes que s’han exposat aquí. 
 
Jo si volen el post posem per urgència al final dels punts de l’ordre del dia o es 
vota ara, com vulguin. 
 
Sr. Domínguez- Hem fet una petició, voleu que ho retirem? Però l’incorporarem 
per urgència per que les dades les heu tingut des de dilluns, el Secretari ha fet 
l’explicació corresponent. A veure, al final no és cap cosa de l’altre mon, i les 
explicacions se us van donar de per que s’havia fet el canvi. A tú Imma si! El 
secretari no t’ho va dir? Doncs a mi en constava que el Secretari que t’ho havia 
explicat a tú. 
 
Sr. Secretari- No, ella havia parlat amb la Sandra. 
 
Sr. Cañete- En fi, que és un expedient de modificació de crèdit, que passa el 
diner d’una partida a una altra, d’una que en sobrava a una altra que faltava. 
Vull dir que és de funcionament ordinari, que això es passa en el pressupost 
sovint, ja ho sabeu. 
 
(Els regidors manifesten estar d’acord i es procedeix a la votació del punt) 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez, 
Ramos, Tenorio i Asensio, i dos (2) abstencions, les dels senyors/res Sánchez i 
Marcos, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
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9.- ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ A 
ESTABLIR AMB EL CONSELL COMARCAL, REGULADOR DE LA GESTIÓ 
DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’OLI USAT D’ORIGEN DOMÈSTIC. 

Atès que l’oli usat domèstic és un residu contaminant pel qual no existeix un 
sistema normalitzat de recollida selectiva, com és el cas del paper, vidre i 
envasos plàstics, essent en l’actualitat una de les principals causes de 
contaminació de les aigües residuals urbanes. 
 
Atès que el Consell Comarcal és conscient d’aquesta problemàtica i vol posar 
en marxa un servei de recollida selectiva d’oli usat d’origen domèstic en 
compliment d’allò establert al Programa d’Actuació Comarcal del Tarragonès 
als seus apartats 1.3.7 i 1.3.9 respectivament. 
 
I atès que, per adherir-se els Pallaresos a aquest conveni, és necessària 
l’aprovació per part del Ple de  l’Ajuntament, es proposa al mateix 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració a establir amb el consell comarcal, 
regulador de la gestió del servei de recollida d’oli usat d’origen domèstic. 
 
Segon.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a l’alcaldia d’aquest 
ajuntament per a la signatura i desenvolupament del mateix. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord al Departament de Medi Ambient del Consell 
Comarcal del Tarragonès 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10.- ACORD DE PLE DE L’AJUNTAMENT PER COMPLEMENTAR LES 
PRESTACIONS A PERCEBRE EN SITUACIONS D’INCAPACITAT 
TEMPORAL DEL PERSONAL 
 
1. ANTECEDENTS    
 
En data 14 de juliol 2012 es va publicar al Butlletí oficial de l’Estat el Reial 
Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 
pressupostària i de foment de la competitivitat, que va entrar en vigor el dia 
següent, l’art. 9 del qual regula la prestació econòmica de la situació 
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Públiques. 
 
 
 
 
 
 



Aquest article preveu que cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves 
respectives competències, podrà complementar les prestacions que percebi el 
personal funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal 
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, cosa que haurà de 
fer en el termini de 3 mesos, en els termes del que disposa la Disposicions 
transitòries 15a de la mateixa norma. 
 
En data 14 de setembre de 2012 el secretari/ària interventor/a municipal ha 
emès informe jurídic en relació a la legislació aplicable i la tramitació a seguir 
per tal que l’Ajuntament complementi les prestacions a percebre tant el 
personal funcionari inclòs al règim general de la seguretat social com el 
personal laboral en situacions d’incapacitat temporal. 
 
2. FONAMENTS DE DRET 
 
2.1.  Abans de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, 
de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, que fou el dia 15 de juliol 2012, la normativa reguladora de la 
incapacitat temporal dels funcionaris de les Corporacions locals preveia que el 
subsidi que han de percebre en concepte d’incapacitat temporal és, durant els 
primers 3 mesos, el corresponent a la totalitat de les retribucions bàsiques i de 
les retribucions complementàries del funcionari en la mateixa quantia a les 
quals li correspondria a cada moment en el seu lloc de treball si no es trobés en 
aquesta situació d'incapacitat temporal, i a partit del 4rt mes, el 75% de la base 
reguladora del mes anterior a la baixa. 
 
Per altra banda, i pel que fa al personal laboral al servei de les Corporacions 
locals s’havia d’estar al que preveu en aquest sentit el Reial Decret Legislatiu 
1/1994, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei General de la 
Seguretat Social, que estableix que per a la situació d’incapacitat temporal per 
contingències comunes, el subsidi pels 3 primers dies és a càrrec del 
treballador, del 4rt al 15è, és a càrrec de l’ajuntament, i a partir del 16è 
endavant, correspon a l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora 
autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a percebre és el 60% de la 
base reguladora des del 4rt dia i fins el 20è, i el 75% de la base reguladora des 
del dia 21 endavant, quanties totes elles que es podien complementar per 
l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les 
parts. 
 
I per a la situació d’incapacitat temporal per accident de treball o malaltia 
professional, el subsidi del dia de l’accident corresponia a l’ajuntament, mentre 
que a partir del 1er dia de baixa, corresponia a l’entitat gestora, mútua o 
empresa col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), mentre que la quantia a 
percebre és el 75% de la base reguladora des del dia que es produeixi el 
naixement del dret, quantia aquesta que es podia complementar per 
l’ajuntament fins el 100% de la base reguladora, si hi havia acord entre les 
parts. 
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2.2. A partir de l’entrada en vigor del Reial Decret-llei 20/2012, aquest 
panorama ha canviat, i ara el seu art. 9 diu, un cop feta la correcció d’errors, 
publicada al BOE de 19 de juliol de 2012, que: 
 
- “La prestació econòmica de la situació d'incapacitat temporal del personal al 

servei de les Administracions Públiques i òrgans constitucionals es regirà 
pel disposat en aquest article”. Per tant, ja no fa distinció entre els 
funcionaris i el personal laboral. 

 
- “Cada Administració Pública, en l'àmbit de les seves respectives 

competències, podrà complementar les prestacions que percebi el personal 
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal 
laboral al seu servei en les situacions d'incapacitat temporal, d'acord amb 
els següents límits: 

 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, 

durant els 3 primers dies, es podrà reconèixer un complement retributiu 
fins a arribar a com a màxim el 50% de les retribucions que es vengen 
percebent en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. Des del dia 
4rt fins al 20è, ambdós inclusivament, el complement que es pugui 
sumar a la prestació econòmica reconeguda per la Seguretat Social 
haurà de ser tal que, en cap cas, sumades ambdues quantitats, se 
superi el 75% de les retribucions que vinguessin corresponent a aquest 
personal en el mes anterior al de causar-se la incapacitat. A partir del dia 
21è, inclusivament, podrà reconèixer-se una prestació equivalent al 
100% de les retribucions que es vinguessin percebent en el mes anterior 
al de causar-se la incapacitat. 

 
b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències 

professionals, la prestació reconeguda per la Seguretat Social podrà ser 
complementada, des del primer dia, fins a arribar a com a màxim al 
100% de les retribucions que vinguessin corresponent a dita personal en 
el mes anterior al de causar-se la incapacitat”. 

 
Mentre que la seva Disposició Transitòria 15 estableix que “Les previsions 
contingudes en l'article 9 relatives a les prestacions econòmiques en la situació 
d'incapacitat temporal del personal al servei de les Administracions Púbiques 
acollit al Règim General de la Seguretat Social seran desenvolupades per cada 
Administració Pública en el termini de 3 mesos des de la publicació d'aquest 
Reial Decret-llei, termini a partir del com assortirà efectes en tot cas”. 
 
 
 
 
 



 
Per tant, i en els termes del que disposa el Decret Legislatiu 1/1994, quan la 
situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, l’ajuntament 
pot complementar les prestacions que percebi el personal funcionari inclòs en 
el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu servei un 
màxim del 50% els 3 primers dies, un màxim del 15% sobre el 60% de la base 
reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa 
col·laboradora autoritzada (INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un màxim del 25% 
sobre el 75% de la base reguladora que perceben de part de l’entitat gestora, 
mútua o empresa col·laboradora autoritzada  (INSS/MÚTUA), des del dia 21 en 
endavant. 
 
I quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències professionals, 
l’ajuntament pot complementar les prestacions que percebi el personal 
funcionari inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral 
al seu servei un màxim del 25% sobre el 75% de la base reguladora que 
perceben de part de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora 
autoritzada (INSS/MÚTUA), a partir del 1er dia de baixa. 
 
2.3. S’ha de tenir en compte que la Disposició Transitòria 1a del Reial Decret-
llei 20/2012 estableix que el disposat en l'article 9 no serà d'aplicació als 
empleats públics que a la seva entrada en vigor, es trobin en la situació 
d'incapacitat temporal. 
 
I per altra banda, l’art. 9.7 diu que se suspenen els Acords, Pactes i Convenis 
vigents que contradiguin el disposat en aquest article. En el mateix sentit es 
pronuncia l’art. 16 del mateix Reial Decret-llei, quan diu que se suspenen i 
queden sense efecte els acords, pactes i convenis per al personal del sector 
públic definit en l'article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de Pressupostos 
generals de l'Estat, subscrits per les Administracions públiques i els seus 
organismes i entitats que continguin clàusules que s'oposin al disposat en el 
present títol. 
 
2.4. Quan l’art. 9 del Reial Decret-llei 20/2012 diu que cada Administració 
Pública podrà complementar les prestacions, hem d’estar al que disposen els 
arts. 22.1.i) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim 
local i 52.1.j) 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, que estableixen que la 
competència recau en el Ple de l’Ajuntament, així com als arts. 47.1 i 114.1 de 
les mateixes normes, respectivament, que estableixen que el quòrum exigible 
per aprovar-ho serà la majoria simple del nombre de membres presents. 
 
2.5. I Atès que els recursos ordinaris del pressupost de l’Ajuntament són 
suficients per fer front a aquesta possibilitat de complementar les prestacions 
per situacions d'incapacitat temporal, en els termes i amb les limitacions 
establerts. 
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Per tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, en els termes 
del que estableix el Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat: 
 
Primer.- Complementar les prestacions que percebrà el personal funcionari 
inclòs en el Règim General de Seguretat Social i el personal laboral al seu 
servei: 
 
a) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències comunes, un 

complement retributiu del 50% els 3 primers dies, un altre del 15% sobre la 
percepció de l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada 
(INSS/MÚTUA), del 4rt al 20è, i un altre del 25% sobre la percepció de 
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada 
(INSS/MÚTUA), des del dia 21 en endavant. 
 

b) Quan la situació d'incapacitat temporal derivi de contingències 
professionals, un complement retributiu del 25% sobre la percepció de 
l’entitat gestora, mútua o empresa col·laboradora autoritzada 
(INSS/MÚTUA),a partir del 1er dia de baixa. 

 
Aquest complement no serà d'aplicació als empleats públics que a l’entrada en 
vigor del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir 
l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, que fou el dia 15 de 
juliol 2012, es trobin en la situació d'incapacitat temporal, als quals se’ls 
aplicarà la normativa en vigor anterior a aquesta data. 
 
Segon.- Suspendre i deixar sense efecte els Acords, Pactes i Convenis vigents 
que contradiguin el disposat en el seu article 9. 
 
Tercer.- Que es notifiqui aquesta resolució, o be als òrgan de representació 
dels treballadors de l’Ajuntament, en cas que n’hi hagi, o be als mateixos 
treballadors, si no n’hi ha, amb efectes merament informatius. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
11.- ACORD DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE 
DELIMITACIÓ MUNICIPAL I INICI DE L’EXPEDIENT DE DELIMITACIO 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DELS PALLARESOS I LA SECUITA. 
 
Atès que des de l’Ajuntament dels Pallaresos es vol donar una solució definitiva 
al conflicte suscitat amb l’Ajuntament de La Secuita en relació a la Delimitació 
de la línia de terme entre ambdós municipis . 
 



Atès que la tramitació de l’expedient per a la delimitació de termes municipals 
que estableix el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la 
constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Atès que l' inici de l'expedient de delimitació correspon al Ple per Majoria 
Absoluta segons allò disposat a l’article 47.2 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril 
Reguladora de Bases del Règim Local, amb el nomenament d'una comissió 
que ha de representar l'Ajuntament en les operacions de delimitació.  
 
I atès que aquesta comissió ha d'estar constituïda per l'alcalde, dos regidors, el 
secretari de l'ajuntament i un tècnic al servei de l’Ajuntament es proposa al Ple: 
 
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió de Delimitació Municipal 
que representaran a l’Ajuntament dels Pallaresos a qualsevol operació de 
delimitació que afecti al seu terme: 

1- L’Alcalde/sa de l’Ajuntament dels Pallaresos 
2- Regidors/res Municipals d’Urbanisme i Medi Ambient  

de l’Ajuntament dels Pallaresos 
3- Secretari/ària-Interventor/a de l’Ajuntament dels Pallaresos 
4- Tècnic: Arquitecte/a al Servei de l’Ajuntament dels Pallaresos 

 
Segon.- Iniciar l’expedient de Delimitació Territorial amb l’objecte de fixar i 
establir de forma definitiva la línia de terme entre els Municipis dels Pallaresos i 
La Secuita. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del 
Departament de Governació i Relacions Institucionals i a l’Ajuntament de la 
Secuita, al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Quart.- Notificar als propietaris de les finques afectades els diferents acords, 
tràmits i resolucions que pugin afectar els seus drets e interessos com a 
conseqüència de les operacions de delimitació. 
 
Cinquè.- Facultar el Sr. Alcalde President de la Corporació perquè assistit del 
Secretari de la Corporació, dugui a terme les actuacions adients i necessàries 
per a la plena efectivitat d’aquest acord 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
12.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’IP DE 
“REPROVACIÓ A LA TASCA DE L’EXPRESIDENT ZAPATERO EN 
MATÈRIA DE POLÍTIQUES MUNICIPALS.” 
 
Sr. Marcos- Procedeix a donar lectura de la MOCIÓ: 
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Si bé és cert que la situació crítica que patim com a país no pot tenir un sol 
culpable; si trobem un màxim responsable en la persona qui ha estat al 
capdavant de la gestió política en els últims 8 anys: L’expresident Sr. 
Rodríguez Zapatero. 
 
El Sr. Zapatero reconeix ara que no va saber veure la magnitud del tsunami 
financer. Però també que des del maig del 2010, quan les autoritats alemanyes 
i franceses van pressionar-lo perquè acceptés el dolorós full de ruta per evitar 
la suspensió de pagaments, ell mateix va assumir el rol de Joana d’Arc de les 
retallades. Segurament així passarà a la història el Sr. Zapatero: com el 
President que va gestionar disciplinadament la crisi durant els seus dos últims 
anys de mandat. Encara que no fes res per frenar la bombolla immobiliària 
durant els sis anys d’abans, quan ja era President. Ni tampoc per reformar el 
mercat laboral, ni per posar a ratlla un sistema de bancs i caixes que va tenir la 
gosadia de presentar com “el més sòlid del món”... 
 
L’Espanya dels anys 2004-2008, va ser un laboratori polític, regat amb els 
diners de l’especulació immobiliària, les ajudes europees i els beneficis d’uns 
bancs que semblaven disposats a menjar-se el món. 
 
El desgavell econòmic que va ocasionar en no voler fer cas d’economistes i 
assessors personals que al final el van plantar –no cal recordar els seus 
auguris, veient “brotes verdes a l’economia...” al 2010 o la seva llarga llista 
d’eufemismes per tal d’evitar la paraula CRISI-, ha tingut un cost pel país que ja 
veurem si serem capaços de superar. 
 
En clau autonòmica, vam poder veure com en plena campanya prometia que 
respectaria l’Estatut que sortís del Parlament de Catalunya i tots sabem 
l’Estatut retallat que es va acabar aprovant i el greu perjudici econòmic que això 
suposa per Catalunya. 
 
En definitiva el Sr. Zapatero ha estat un President de Govern que ha deixat 
Espanya i Catalunya a punt de fer fallida. 
 
També en política municipal ens ha deixat la seva empremta. El fet de tirar 
endavant els famosos plans E, amb despeses desproporcionades en publicitar 
la gran idea del govern, recordem que el cost de tots els panells informatius de 
les 30.907 obres realitzades va costar 59 milions d’euros- gastant 13.000 
milions d’euros que es van carregar al deute públic -la mateixa que actualment 
paguem a un 7%-, per després demanar sacrificis als funcionaris amb reducció 
de salaris, congelacions als pensionistes, eliminació del xec nadó i diverses 
retallades en l’estat del benestar, tot això per tal de tirar endavant uns projectes 
que els municipis no tenien previstos en els seus pressupostos, és a dir, fer 



obres innecessàries en comptes d’eixugar els deutes reals que els ajuntaments 
tenien en la seva previsió de despeses per ser del tot necessaris.  
 
També aquests 13.000 milions van tenir conseqüències en els ingressos 
ordinaris quan va retallar les dotacions dels fons de cooperació en els 
ingressos de l’estat, fet que condicionava i molt el total dels ingressos 
municipals. Tot plegat fer obres per després treure els diners per poder-les 
mantenir. 
 
Per tot l’ exposat demanem votació dels següents acords de plenari: 
 
1- Condemnar les polítiques desenvolupades per l’expresident del govern Sr. 
Zapatero per considerar-les nocives pels municipis en general. 
 
2- Degut a que el deute públic és un ingrés extraordinari dels governs i que 
carrega en les generacions futures de ciutadans els costos financers i la seva 
amortització, demanar transparència en la seva utilització, és a dir, saber quins 
són els projectes que es finançaran amb deute públic, així com exigir major 
control per part dels òrgans competents a fi efecte que el seu ús no es tradueixi 
en futures retallades de l’estat del benestar. 
 
3- Demanar a través de la Federació i Agrupació de Municipis que les 
Administracions Locals puguin tenir responsabilitat en la pressa de decisions 
quan es puguin derivar conseqüències directes en la gestió local. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res 
Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i Marcos, cinc (5) vots en contra, els dels 
senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet i Coronado, i una 
(1) abstenció, la del senyor Vidal Àlvarez, i després de demanar l’explicació de 
vot corresponent sense que aquesta es produeixi, es torna a sotmetre a votació 
del Ple de l’Ajuntament l’aprovació dels punts anteriors, amb repetició del 
resultat anterior i essent denegada la moció finalment pel Ple mitjançant vot d 
qualitat de l’Alcaldia. 
 
Explicació de Vot  
 
Sr. Vidal Àlvarez- Nosaltres ens hem abstingut per que el compromís que jo 
tenia amb la gent que va recolzar la nostra formació, és que era una formació 
de caire municipalista, que en cap moment entraríem en cap tipus de debat que 
fos extra municipal.  
 
És el compromís que vaig adquirir amb ells i el tindré fins que acabi aquesta 
legislatura. Per tant, dins dels temes que són extra municipals tots els membres 
de la nostra llista i gent afí tenen llibertat plena per poder decidir que pensen i 
que han de pensar. Vull dir, per aquest motiu jo fidel amb aquest compromís 
m’abstindré. Tot i que pugui tenir el meu parer respecte a la política que ha 
tingut, no sol aquest govern, si no molts d’altres. Vull dir, nefastos. 
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Sr. Cañete- Bé nosaltres votarem en contra. Jo crec que el Sr. Zapatero ja 
moltes coses que se li poden retreure, probablement com tots els governants, 
inclosos nosaltres, hi ha coses que ha fet molt malament, altres coses que ha 
fet molt bé, i coses que ha fet mitjanament bé, i altres coses que ha fet 
mitjanament malament.  
 
La gent en general va pensar que va fer les coses mitjanament o molt 
malament i per això no el va tornar a votar, això és així i és cert.  
 
Però respecte a la seva valoració de la política municipal, nosaltres també 
volem remarcar que aquest ajuntament va rebre 1.000.000€ del Fons Zapatero, 
i que els va fer servir en fer el col·lector, i bé més coses, però en fi, en el 
col·lector i en la renovació de la Casa Jujol, que creiem encertadament van ser 
els projectes que aquest Consistori amb l’antic equip de govern va escollir, 
encertadament, eh?. O sigui, no totes han estat innecessàries, no totes les 
inversions que gràcies a aquests diners s’han fet son innecessàries.  
 
Llavors també votem en contra per una altra cosa, és que no creiem que sigui 
objecte aquest Ple de votar mocions en contra de dirigents polítics que ja no 
dirigeixen. Aquí el que creiem que s’ha de fer és votar en contra o a favor de 
decisions que els polítics quan les prenen, per que si no entrem o podríem 
entrar en una dinàmica de fer una moció en contra dons no se... del Miterrand, 
o de l’Holland, o del d’ara, o del Rajoy, o de l’antic govern de la Sra. Ramos. 
 
Mocions a mi em sembla bé, que van en contra o a favor de les decisions i de 
l’aplicació i l’execució d’aquestes decisions. Però clar, començar a jutjar aquí a 
antics governants que ara ja estan a casa seva, quan qui els ha jutjat són les 
urnes amb el seu vot, doncs ens podria portar en una dinàmica molt perversa 
de presentar cada mes en un Ple una moció per jutjar la feina del polític que 
més agradi o menys agradi. No crec que sigui aquest el “foro”, les urnes sí. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Este grupo municipal, como he dicho antes todo esto es 
demagogia, y en el momento actual de crispación, que la hay, y de 
conflictividad, lo que no voy a hacer en esta legislatura es reprobar hoy a un 
señor que hay suficiente mayoría para mañana reprobar al Sr. Artur Mas, hay 
suficiente mayoría para reprobar a Rajoy, hay suficiente mayoría para reprobar 
al Sr. Carod Rovira, al Sr. Montilla, al Sr. Maragall, bueno y así hasta los Reyes 
Católicos. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
En esta legislatura por lo menos durante estos meses yo no voy a entrar en ese 
juego que no lleva a ninguna parte. Por que mañana podríamos presentar lo 
que ha dicho el Sr. Cañete, cojamos uno hay mayoría suficiente, es absurdo. 
Entonces yo ya no voy a entrar, nadie cuente con mi voto. O sea, quien 
presente una reprobación que la presente, pero conmigo esa conflictividad no 
la voy a compartir, no voy a ser parte de ella, otra cosa es que mis argumentos 
no gusten, bueno si mis argumentos no gustan eso es ya cada uno como lo 
halle. 
 
Voy a decir mis argumentos. Sr. Marcos, que es el que ha presentado la 
moción, por eso digo Sr. Marcos. Un regidor puede trabajar en un ayuntamiento 
para solucionar los problemas de los vecinos, puede trabajar para crear 
problemas a la comunidad y también puede dedicarse al arte de la política en 
general.  
 
Tanto solucionar los problemas de la ciudadanía, como dedicarse al arte de la 
política en general es positivo, conveniente y legítimo, y usted mismo ha traído 
aquí propuestas, como la de las escaleras y el elevador, o sea, que usted ha 
participado en solucionar problemas y en presentar propuestas. 
 
¿Por qué he votado en contra? Por qué en mi opinión hay muy poca relación 
entre el título, entre el encabezamiento de la moción y su contenido. Nos 
encontramos con una moción que yo me creía que iba a hablar de políticas 
municipales, y lo que me encuentro en esta moción de reprobación al Sr. 
Zapatero, en políticas municipales repito yo creía que era política local, y lo que 
yo me encuentro son argumentos un 67% del contenido hace referencia a la 
política en general y política autonómica. Si las he contado, 346 palabras se 
dedica a política general, 184 palabras a política municipal, entonces a ver, no 
se pueden hacer, o me he podido equivocar en un artículo.  
 
A ver, si presentamos una moción tenemos que ser valientes. El Sr. Zapatero 
ha sido malo en todo, pero lo que yo he dicho antes, llevamos veinte años en 
que tenemos unos políticos en que ninguno de ellos puede dar ejemplo de una 
eficaz gestión, veinte años, e incluyo a todos. Supongo que se me entenderá, 
porque en el facebook no se me entiende cuando hablo. 
Solamente hay un 33%, he contado 184 palabras que se dedica a la política 
municipal. 
 
Me hace una mezcla de churras con merinas, me habla de presiones alemanas 
y francesas, me habla de Juana de Arco, -¡no se si pasó por aquí la Juana de 
Arco!-, burbuja inmobiliaria, eso sí puede tener relación, el mercado laboral, 
bancos, cajas de ahorros, laboratorios políticos, brotes verdes, Estatut d’ 
autonomía, así un 67% más o menos, puede ser un 65 ó un 68%, y de materia 
municipal la moción solamente hay tres párrafos. 
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En segundo lugar, en su tercer acuerdo y segundo, que pide buscar 
responsabilidad a través de la Federación y Agrupación de Municipios, esos 
dos puntos que es el punto 2 y 3, ya son innecesarios. ¿Por qué son 
innecesarios esos puntos? O sea, yo si apruebo esos dos puntos me 
contradigo, por que el gobierno del Sr. Rajoy aprobó el mes de julio pasado “El 
proyecto de ley de transparencia, acceso a la información pública y al 
Gobierno”, que permitirá inhabilitar hasta una pena de 10 años a los malos 
gestores públicos que gasten sin tener competencia o crédito. Esta norma 
posibilita sanciones a los cargos de cualquier administración, Administración 
del Estado, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, por incumplir la ley de 
estabilidad presupuestaria, o sea, ya hay los mecanismos, unos ya los hay, y 
otros o se tienen que poner de acuerdo varios organismos o administraciones, 
se irán poniendo, o sea, el acuerdo dos y tres sobra, el gobierno del Partido 
Popular ya está trabajando sobre ello.  
 
En tercer lugar, el Sr. Zapatero dejó el Gobierno el 21 de diciembre de 2011, 
hace diez meses, considero que el momento de presentar la reprobación ya ha 
pasado, era cuando gobernaba no ahora. 
 
Todos sabemos que agua pasada no mueve molino. A día de hoy en Cataluña 
y en el resto de España tenemos otro problema más grave, un problema que 
zarandeará a nuestro país durante los próximos años, que nos llevará al 
abismo y nadie sabe que temporales nos esperan. 
 
En el cuarto lugar, el 1 de julio de 2010 yo mismo, cuando gobernaba el Sr. 
Zapatero, que era el momento, yo mismo presenté una moción denunciando y 
censurando la política económica y social del gobierno del Sr. Zapatero, pero 
claro cuando Zapatero gobernaba, cuando era Presidente, no cuando ya no lo 
es. Dicha moción se aprobó con cuatro votos a favor, en aquella época cuatro 
votos a favor, cambian las cosas, los del Sr. Vidaller (votó a favor), los de la 
Sra. Inmaculada (votó a favor), Sr. Jaume Domínguez (votó a favor), y el Sr. 
Jaime Vidal (votó a favor), dos votos en contra, y el resto de los asistentes 
abstuvieron, entre ellos los regidores de CiU, si no recuerdo mal. Los regidores 
de CiU en una legislatura se abstuvieron y en otra legislatura votan en contra. 
No se que diferencia hay, o sea, cuando gobernaba se abstienen y cuando 
lleva casi un año sin gobernar votan en contra. 
 
En quinto lugar, no podemos olvidarnos, que esto si hace referencia al Sr. 
Marcos, que dice hay otros políticos u otros responsables, pero es muy 
importante ese punto. No podemos olvidarnos que para llevar a cabo esa 
pésima política económica y social del Sr. Zapatero, ha tenido la ayuda y 
participación de otros partidos, ¿qué partidos? Uno de ellos CiU. O sea que, si 
Zapatero era tan malo, en algún momento CiU le echó una mano. 



Recordemos que el portavoz de CiU Josep Antoni Duran i Lleida, confirmaba 
en el debate del plan de ajuste del Sr. Zapatero, en el “decretazo”, en mayo de 
2010, que sus diez diputados pensaban abstenerse, ¡qué casualidad! El Sr. 
Josep Antoni Duran i Lleida se abstiene en el año 2010 con sus diez diputados, 
hecho que no solamente salvaba el decreto del “decretazo”, sino que salvaba al 
propio gobierno de Zapatero. 
Posiblemente si el grupo en el Congreso de los Diputados de CiU no se hubiera 
abstenido, hubiera votado en contra, ese gobierno no hubiera caído. Si era tan 
malo, ellos tuvieron en sus manos en su día el deshacerse de ese tan mal 
gobernante. 
Dicho recorte “el decretazo”, salió por un solo voto, o sea, solo con que alguien 
no hubiera votado disciplina de partido, no hubiera salido para adelante. 
 
Una vez expuestos estos cinco motivos, deseo manifestar y dejar constancia 
que estoy de acuerdo con el Sr. Marcos en que el Sr. Zapatero ha dejado a su 
país después de casi ocho años de gobierno en el desaliento, en la miseria, en 
la marginalidad y en la irrelevancia.  
 
El Sr. Zapatero ha sido el peor gobernante que ha tenido nuestra nación desde 
Fernando VII, y posiblemente desde “Suentila”, un rey visigodo. 
 
Deseo acabar parafraseando al señor Jordi Pujol, con una frase suya muy 
popular: “Ara això no toca”, “Ahora esto no toca”.  
 
Sr. Marcos- Senyor Cañete una vegada més gràcies, per que almenys vostè 
m’ha contestat amb coherència sobre el que es pot esperar d’una persona que 
defensa unes sigles, encara que no estem d’acord.  
 
Només un petit retret, podem tenir evidentment punts de vista diferents, mal 
aniria si no fos així, no entenc com em pot dir que no és lògic que jo recrimini 
una acció d’un governant passat, quan vostè fa poca estona ha parlat i ha fet 
una recriminació tot dient: “Fruit d’un pressupost que va deixar vostè Sra. Ana 
Ramos, etc, etc...al govern passat”.  
 
Com aquell que diu fa el mateix temps que van plegar tant uns com els altres, 
amb la salvetat, també certa coincidència, però que el Sr. Zapatero, a les 
declaracions de les que parlem, fa poc temps que les va fer.  
 
Tot i amb això, i resumint, jo el que no entenc de cap de les maneres, i li dono 
voltes i cada vegada o entenc menys, i en reafirmo amb el que ha dit vostè 
abans, que al facebook no l’entenen, jo no l’entenc ni al facebook ni aquí. Per 
que escolti’m, miri, hi ha tres punts, el primer condemnant les polítiques de 
Zapatero i diu que no, després em diu que es el peor gobernante desde 
Fernando VII y posiblemente antes, no ho entenc, vostè sabrà el seu 
pensament. I després dels altres punts, escolti’m quan parlem de deute públic, 
parlem de municipis, quan parlem de benestar social, parlem dels habitants 
d’aquests municipis, i quan parlem de la Federació de l’agrupació de municipis 
de fer-li una reclamació “a través de”, estem parlant d’una entitat municipal, 
local. 
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Jo diria que vostè quan veu la paraula “Estatut d’Autonomia” o “Catalunya”, ja 
es fot nerviós, vale? O sigui, això és innegable. Vostè fa unes declaracions aquí 
d’una manera, i fa unes declaracions fora d’aquí, com ha dit vostè al facebook 
unes altres, a fora les fa de caràcter espanyolista, aquí al que digui el Sr. 
Alcalde. Escolti’m cadascú és lliure de fer el que vulgui, i fins aquí. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Yo lo único que quiero dejar claro que el Alcalde en temas 
políticos tengo mi opinión, mis planteamientos y lo explico muy claro, hago lo 
que a mí mi consciencia me dicta.  
 
Yo durante 15 días cada cuatro años trabajo, defiendo,  y trabajo para sacar y 
defender un proyecto de un partido político, cuando entro ya en el 
ayuntamiento teniendo esas directrices tengo una flexibilidad, o yo considero 
que la debo de tener, y mis opiniones no influye, sobretodo no influye al Sr. 
Jaume, ni al Sr. Joan Pere, ni a la Sra. Maria Jesús, ni al Sr. Cañete, solamente 
faltaría eso!  
 
Esto es un resumen de tres folios, podía haber hecho más, está muy resumido. 
Lo he dejado muy claro, conmigo…es que claro es que aquí hay gente que le 
gusta hablar lo que se dice en las reuniones y en las comisiones, por que las 
comisiones son públicas pero hay quien viene luego. Yo lo he dejado claro al 
principio, conmigo nadie cuente para buscar enfrentamientos, ni para tirar 
equipos de gobierno, si alguien no se entera es su problema, yo lo dejo bien 
claro, en esta legislatura yo no voy a apoyar ninguna reprobación a ningún 
dirigente político, si mañana me traen una reprobación que me la puede traer 
cualquier persona del Sr. Mas, no la voy a aprobar, aunque me venga el Sr. 
Jaume o me venga el Sr. Joan Pere. Si me la traen contra Esquerra 
Republicana o el Tripartito, no la voy a aprobar, por que no es el camino en 
estos momentos.  
 
El camino en estos momentos, que yo lo he dicho al principio, es lo que ha 
hecho usted y lo que hace, aportar propuestas, las ha traído, trabajar para el 
municipio, unas cosas se pueden hacer, otras cosas no se pueden hacer, o se 
hacen de otra manera, y seré yo el primero en respetar en hacer política. Yo no 
critico, ¡cada uno que haga lo que quiera! Pero yo no le he dicho a usted: 
“Usted trae lo que le ha presentado otra…”, no, no, yo me parece que tenemos 
que guardar un poco de respeto. No voy a entrar si es posible en la crispación, 
no voy a entrar. Otra cosa que lo que yo diga no guste, pero es que yo también 
me tengo de tragar cosas que no me gustan, por que no me gustan digo…me 
aguanto, las escucho, las analizo y luego las debato. 
 
 
 
 
 



 
Lo que sí quiero dejar claro hoy, que mientras no haya una reclamación del 
pueblo, porque el pueblo salga a la calle allí en barricadas para cambiar el 
equipo de gobierno, mientras no haya algo que justifique objetivamente…no, 
no…, quiero decir…, no, no, no pasa nada, otros hablan de otras cosas y yo 
hablo de esto, mientras no haya motivos yo no iré a buscar, si es posible, la 
crispación gratuita. Hay un equipo de gobierno que gobierna y ya se pueden 
utilizar todos los caminos que se quiera, pero no me van a encontrar en esos 
caminos, ni ellos ni ustedes. Si mañana me tengo que ir a la oposición me voy 
a la oposición, y si continuo, continuo, no hay ningún problema, he estado en 
los dos sitios. 
 
Sr. Cañete- Sr. Marcos com vostè em vol fer caure en la incoherència de “per 
que” no es pot criticar...No però com diu: “...ara com no es pot criticar a un 
governant anterior i vostè si que critica...” Bé, si em vol fer caure en la 
incoherència, bé doncs hi ha una salvetat! En fi, és que no és el mateix!  
 
Amb la Sra. Ramos també em faig igual que en Zapatero, i ho he fet avui, vull 
dir, les inversions que s’han fet amb el col·lector amb el 1.000.000€, jo mira 
personalment les trobo encertades, com el Centre Jujol. Ara la gestió 
econòmica d’aquest ajuntament durant els últims quatre anys, de l’anterior 
mandat vull dir, doncs la critico. I la critico, igual que faig amb en Zapatero, hi 
ha coses que m’agraden més i hi ha coses que m’agraden menys, per que 
l’esperit crític ha de ser no només vers els altres, si no vers el propi partit, 
faltaria més!. 
 
La diferència entre una acció i l’altre, home! Doncs és que quan parlo de 
l’anterior equip de govern, estic parlant de l’antic equip de govern dels 
Pallaresos! I jo no li dic que no es pugui criticar al Sr. Zapatero, home pues 
faltaria més! Faltaria més vull dir! Faltaria més que...No, jo l’únic que li volia 
transmetre és la dinàmica de la crítica dels governants passats i que ens 
toquen de molt lluny! Per que qui ha provocat la crisi a través de les seves 
decisions, a part de les decisions desencertades que hagi pogut prendre el Sr. 
Zapatero, el Sr. Rajoy també i inclús el Sr. Aznar! I això, tira cap enrere, no? 
Tira cap enrere i tira cap a dalt! Eh? Tira cap a Europa, etc, etc...Bé, és que és 
una dinàmica dic perversa. Si li he semblat incoherent, home jo crec que hi ha 
una diferència fonamental! Quan si parlem dels Pallaresos és una cosa, i si 
parlem del mon mundial és una altra. 
 
Sr. Marcos- No vull entrar en crispació, però a veure, el que sí està clar és que 
jo he fet una explicació per poder defensar unes demandes, el que estem 
votant no és la meva explicació, que evidentment que es poden criticar a qui 
vulguem, enrere, enrere tot el que vulguem, però la finalitat de la votació eren 
les tres preguntes que es feien al final, punto!. I no entraré més en debat, no 
entraré més en debat. 
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I només fer un petit detall, vostè Sr. Jaume ha parlat de respecte, i jo sempre 
que vostè parli de respecte el recolzaré al respecte, però respectem a tothom, 
respectem als que estem aquí, i respectem als dirigents! Que estiguem d’acord 
o no amb ells, ens agradin les opinions que hagin donat o els actes que hagi 
portat a terme, abans o els que tenim ara, respecte!. 
 
Respecte vol dir també respectar al Sr. Duran i Lleida, també respectar al Sr. 
Rajoy, al Sr. Zapatero, i al Sr. Jordi Pujol, sobretot com a molt honorable ex 
President de la Generalitat. Moltes gràcies. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Un momento, para terminar. Señor Marcos el decir lo que 
votó el grupo del Congreso de CiU diecisiete meses antes de acabar el 
mandato decir que se abstuvo !supongo que eso no es una falta de respeto!, 
me imagino que no es una manipulación suya.  
 
Decir una frase que se ha hecho popular que uno la escribe en el ordenador, 
en el google, y pone: “Ara això no toca!”. Esto no es una falta de respeto. Si 
que digo, que a la mejor, lo que yo digo hay gente que le molesta, pero yo 
respeto los demás que dicen otras cosas, yo las respeto. 
 
La libertad de expresión es un derecho de las personas, ahora si alguien me 
quiere pasar sus discursos y los leo yo aquí, entonces ya no sería una 
democracia, sería Venezuela o Bolivia. 
 
O sea yo, decir lo de Josep Anton Duran i Lleida que se abstuvo, o decir que el  
“Grupo municipal de CiU en la anterior legislatura” se abstuvo, el criticar una 
gestión no creo que sea una falta de respeto. Ahora usted envía el mensaje, se 
lo tira, y aquí sale que bueno que el PP falta al respeto, yo no creo que sea el 
decir que unas votaciones o una frase, una falta de respeto. Pero bueno, es la 
manipulación política que se hace. 
 
13.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’IP EN RELACIÓ AMB 
LA REVISIÓ CADASTRAL EN EL TERME MUNICIPAL DELS PALLARESOS. 
 
Sr. Marcos- Procedeix a donar lectura de la MOCIÓ: 
 
El passat 31 de desembre, i en el BOE núm. 35 es va publicar el Reial Decret 
20/2011, sobre Mesures Urgents en Matèria Pressupostària, Tributària i 
Financera, per corregir l’actual dèficit públic. 
 
Aquest Reial Decret recull una mesura que incrementa la pressió fiscal sobre 
els ciutadans, en concret recull un augment de l’ Impost sobre Béns Immobles 
(IBI), el qual va estar aplicat al nostre municipi, tot suposant un increment del 
10%. 



 
Amb aquest precedent, l’actual equip de govern de l’Ajuntament dels Pallaresos 
va demanar fa un temps la revisió del Cadastre del terme municipal dels 
Pallaresos. 
 
El Grup Municipal d’ Independents dels Pallaresos considera que, aquesta 
revisió del valor cadastral, suposaria un nou augment sobre el valor de l’ IBI 
que es paga actualment al nostre municipi. 
 
 
Pels motius anteriorment esmentats, presenta al Ple de l’Ajuntament la 
següent: 
 
PROPOSTA D’ACORD 
 
El grup municipal d’Independents dels Pallaresos demana que l’Ajuntament 
dels Pallaresos sol·liciti al Cadastre la suspensió dels efectes de la revisió del 
Cadastre en el nostre municipi, per tal d’evitar greus perjudicis als veïns dels 
Pallaresos que es veuran obligats a assumir un augment dels impostos molt 
important i difícil d’assumir per les circumstàncies que concorren.  
 
Intervencions 
 
Sr. Cañete- Hi ha una dada que vostè s’ha oblidat d’esmentar, i és que el 
Decret 20/2012  el que preveia era un augment de la taxa de l’ IBI en el 10% 
per aquells municipis que no haguessin fet la revisió cadastral precisament. És 
a dir, si havies fet en temps i forma la revisió cadastral a la qual la llei t’obliga 
cada 10 anys, no havies d’aplicar aquest percentatge. 
 
El problema doncs és que l’Ajuntament dels Pallaresos, em sembla que és des 
del 1996 que no ha fet la revisió cadastral. Per tant, tots els decrets que el 
Govern central, ara de Madrid, ara del PP, o sigui qui sigui, basant-se amb 
aquest argument, o sigui, -“com no has fet la revisió cadastral pujo el que jo 
digui”- , llavors fent ara la revisió cadastral mantenim la capacitat de fer política 
impositiva, és a dir, que no siguin els de Madrid els que ens diguin quant hem 
de pujar o quan no hem de pujar l’ IBI. Aquesta és una diferència fonamental, el 
que fem és fer un revisió cadastral per que no hi hagi un Govern de Madrid que 
ens digui quina ha d’estar la política impositiva d’aquest municipi. És una 
diferència, eh? Però entenc que és fonamental, jo li explico. Per això ara 
votarem, i votarem en contra de la seva moció. 
 
Sr. Domínguez- I a mi m’agradaria ampliar, per que això ja li varem explicar en 
un Ple passat, i continua, no se si amb una intenció de generar una alarma 
social on no la hi ha.  
 
Nosaltres demanen fer complir la llei, això que vol dir? Fer una revisió. La 
revisió vol dir que és de “obligado cumplimiento?” No, no és vinculant, tú reps la 
documentació i si t’interessa l’apliques i si no no.  
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Per una altra banda, els tipus impositius que tenen els municipis per aplicar als 
veïns estan com a mínim, si no em corregeix el Secretari, entre 0’4% per 
urbana i 1’10%, aquí estem per ordenança en 0’887 que ens anem amb aquest 
increment que fa el Govern Central al 0’900 i pico, vale? Això vol dir que 
necessariament si arriba aquesta revisió cadastral els veïns s’han de trobar 
amb un increment del doble de l’ IBI previst? No. Baixant el tipus impositiu 
poden quedar igual, però com a mínim és el que ha dit el regidor d’hisenda, 
t’estalvies que pugui venir algú a dir-te si te l’han d’apujar o no, aquesta 
potestat és de cada municipi.  
 
Després em podrà criticar, després si arriba la revisió i l’equip de govern diu de 
mantenir el mateix coeficient, llavors si entendria la crítica, però es que ara 
entendria la crítica hi hauria mobilitzacions, som conscients d’això. Però crec 
que és important, entre d’altres coses, fer complir el que diu la llei per evitar 
que et puguin venir de fora a imposar-te el que ha de ser una decisió del 
municipi. A partir d’aquí si no li sembla malament al Sr. Marcos, votem!  
 
Sr. Vidal Álvarez- El fet de voler pujar o baixar l’ IBI no és necessari fer aquesta 
revisió, ho haguéssim pogut fer en aquestos pressupostos ja, i no ho hem fet. 
Crec que voluntat queda palesa, que no ho anàvem a pujar, i ho podríem haver 
fet sense fer cap revisió de l’ IBI , i l’ IBI fer una revisió no t’obliga a que ho 
pugis tampoc, és voluntat dels governants, i crec de moment que aquí en 
aquestos dos anys quina és la nostra voluntat , no pujar-lo, cosa que és 
novedosa en aquest poble.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, els dels 
senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio i Marcos, sis (6) en contra els dels 
senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal 
Àlvarez, i una (1) abstenció, la de la senyora Sánchez, el Ple de l’Ajuntament  
no aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot 
 
Sr. Marcos- Jo en part estic d’acord, però també sabem tots que aquesta 
revisió cadastral, com ha dit vostè ha s’havia d’haver fet! Estava la Sra. Ana 
Ramos, ja ho sap ella també, i bastant abans. No es fa fer, precisament em 
consta que l’anterior govern ho va estar estudiant, i no es va fer per que ja 
havia començat la crisi, i per que no repercutís directament a la gent doncs no 
es va fer. 
 
O sigui que nosaltres estem dient ara a la gent que a més a més que hem pujat 
un 10% per que el Govern ens obliga a pujar un 10%, a més a més, tindrem 
una revisió cadastral que a molta gent li pot suposar que pagui més del doble. 
 



Sr. Domínguez- Sr. Marcos només una dada, per que aquest números estan 
més que fets, eh?  
 
Primer, no es solaparia el 10%, per començar, i segona, amb el coeficient 
actual tenint una previsió del doble, del 100% del valor cadastral, baixant d’un 
coeficient del 0’65, i encara li dic que tenim marge per baixar fins el 0’4, 
s’estarien pagant els mateixos impostos. 
 
Sr. Marcos- Això ho veurem quan arribi. 
 
Sr. Domínguez- No, no, no, evidentment veurem...per que si el resultat no fos el 
100%, si fos el 500%, el plantejament hauria de ser de no fer efectiva o si fer 
efectiva, però llavors hauríem d’assumir aquesta crítica. Però fer demagògia, i 
perdoni si li molesta, canvio la paraula si vol per que no es senti ofès, fer 
especulacions del que pot arribar...Vull dir, l’anterior equip de govern, o els 
anteriors equips de govern no poden saber quin serà el valor del cadastre si no 
es fa la revisió i t’arriba el cadastre, això com nosaltres, no som adivins. Si que 
és cert, que el normal és dir “vamos a tener los papeles”, i una vegada tinguem 
els papers puguem decidir si es pot fer efectiva o no. Per que li dic, amb un 
100% d’increment baixant el coeficient al 0,65 es pagaria el mateix. Jo li dic les 
dades, i a partir d’aquí vostè faci el discurs que vulgui. 
 
Sr. Marcos- No, no, el discurs faré el que jo cregui que em pertoqui. Ha vist que 
l’he deixat continuar parlant, quan vostè m’ha interromput, i no m’he queixat. 
 
Vostè expliqui-ho com vulgui però quan arribi l’hora de la veritat expliqui-li al 
ciutadà que vostè no puja impostos. Fins aquí. 
 
Sr. Domínguez- Però si ho estic fent! Si porto dos any congelant els impostos! I 
tindria l’excusa perfecte amb el Pla de Sanejament que van deixar l’anterior 
govern, i que ens obliga a que aquest 2% d’increment ho tinguem de fer de 
menys despesa. Si ho estem fent! 
 
I això vol dir que no pujarem impostos en quatre anys! Doncs no! No li puc 
garantir que en quatre anys no! Per què? Per que hi ha unes despeses que 
aquí diem un 1’14, un 16% d’increment mitjà dels impostos, de les ordenances, 
però aquí ningú diu l’ increment del cost de la vida, més del 3%. No vull entrar 
una altra vegada amb el debat de les ordenances, no comencen a fer càbales 
del que pot arribar! Per que no és cert! Per que tenim un marge del 0’887 fins al 
0,4 per ajustar el possible valor que arribi, quan arribi. El plantejament està en 
que si arribar estarà entre el 2015 i el 2016, i a partir d’aquí el que estigui... 
 
Sr. Vidal Guiamet- !Que se coma el marrón! 
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Sr. Domínguez- No, que se coma el marrón no! Que decida si realment el vol 
fer efectiu o el torna a guardar al calaix! És tant senzill com això!. Si volem fer 
càbales, escolti miri la posició de qualsevol govern quan t’arribi una revisió 
cadastral, és -mira la tiro efectiva, la planteo en diez años..., no, no és això, no 
fem càbales ni vulguem espantar a la gent. Som conscients de la situació de 
crisi, som conscients del que està passant, i simplement si està en la nostra ma 
amb aquesta revisió modificant els paràmetres del coeficient que no paguem 
més, com a poc es podrien arribar a estalviar el 10%. 
 
Sr. Cañete- Llavors si votéssim a favor de la seva moció, jo no se és com 
podríem explicar l’any que ve amb un altre decret, que no sigui el 20, que sigui 
el 20 però de 2013. No se com podríem explicar que per no haver fet la revisió 
cadastral i fer la ponència de valors que s’ha de fer com marca la llei, ens 
haguéssim de menjar directament i sense cap capacitat de reacció un altre 
increment del 10%. La primera vegada va ser sobtat, ningú ho sabia. Si cap 
ajuntament sabia que arribaria un decret que s’aprovaria un decret amb 
aquesta imposició amb el 10% dels valors, per això hi ha alguns ajuntaments 
que van preveure uns augments en l’ IBI del 15%, als que els van haver de 
sumar un altre 10% i al final era una augment del 25%. Nosaltres com no 
varem apujar per que varem congelar, només ens varem menjar el 10%. Però 
és fruit de la sorpresa del govern central, però ara ja no ha de ser cap sorpresa! 
És que ens podria tornar a passar al mateix! Si nosaltres votéssim a favor de la 
seva moció, l’any que ve el decret 20, hipotètic decret 20/2013 ens podria dir 
que aquells ajuntaments que no haguessin fet la revisió cadastral han de pujar 
un 15% de l’ IBI, i això com els expliquem ara als veïns dels Pallaresos? Per 
que per sorpresa, per que no ho sabíem, no els hi podem dir!  
 
El que li deia jo abans és que hem de reclamar per nosaltres mateixos, per 
aquest ple, ja no dic per aquest govern, per aquest ple, i pel que hi ha ara, i el 
grup de govern d’ara o el que vingui que estigui aquí, que tingui capacitat per 
decidir. Que és una cosa que a mi m’estranya molt que vostè no valori de 
manera superva la capacitat per decidir, la capacitat impositiva. Doncs la seva 
moció suposa tot el contrari, i m’estranya molt que vostè l’hagi presentat, 
només li volia dir això. 
 
Sr. Marcos- Jo em remeto i segueixo pensant a nivell de ciutadà de peu, de 
carrer, i que realment l’opinió del ciutadà de carrer és: Primera, que el govern 
ha arribat a aquesta imposició del 10% per que no hi ha un duro, i l’han de 
treure a la força d’ on sigui, i que demanar la revisió cadastral significa el 
mateix a nivell municipal. Intentar proveir d’ uns calés per que no hi ha un duro, 
i és el que pensa el ciutadà i jo sóc un ciutadà del carrer, i així ho he vist, vale? 
De totes maneres torno a repetir, torno a repetir Sr. Cañete i aquí tancarem el 
debat, al menys per la meva part. Torno a repetir, li dono les gràcies per la seva 
manera de parlar, educada i cortès. 
  



 
 
14.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’IP PER FACILITAR 
LA PARTICIPACIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS DINS ELS MITJANS DE 
COMUNICACIÓ MUNICIPALS. 
 
Sr. Marcos- Aquí els vull notificar que hi havia un petit error, que ara el 
rectificaré, quan deia que l’any 2009 un grup municipal, no es talment així, van 
ser quatre grups municipals, en que estava el PSC, AIP, ADMC i el PP, que 
estàvem a l’oposició, es van adreçar al Síndic de Greuges amb la queixa  
04570/200, per què l’Ajuntament dels Pallaresos no acceptava la seva 
presència en la web municipal. 
 
L’Ajuntament va informar que no considerava necessari modificar la regulació 
per preveure la presència dels grups municipals en la web, per què ja 
disposava del butlletí municipal en què més del 10% del contingut es destina 
als grups municipals. 
 
El Síndic va recordar a l’Ajuntament el que disposa l’article 170 del Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i va expressar que calia 
reservar un espai als grups municipals en la web. 
 
El Síndic entén que el dret garantit de participació en els mitjans de 
comunicació de titularitat municipal té sentit en tant que resulta un instrument 
idoni a l’abast dels electes per difondre tant informació objectiva com el seu 
pensament sobre els esdeveniments municipals i actes de govern. En 
conseqüència és convenient i inevitable que incorporin valoracions i opinions. 
 
En aquest sentit,  el Síndic va recordar que quan un ajuntament acorda 
disposar de mitjans de comunicació pública, l’accés a aquests mitjans ha 
d’estar garantit per a la totalitat dels grups municipals, sense que importi el 
suport en què aquests es manifesten, per la qual cosa també se’ls ha 
d’assegurar l’accés a la web municipal. 
 
Per tot l’ exposat, el nostre grup entén que els mitjans de comunicació públics 
han d’incorporar tant la informació com l’opinió dels regidors i els grups 
municipals, i per això demanem la votació del següent acord: 
 
-Determinar un espai dins el portal web municipal degudament identificat, per 
facilitar la participació dels grups polítics dins els mitjans de comunicació 
municipals, on es manifesti amb la periodicitat normal d’actualitzacions les 
seves valoracions i opinions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
 
Explicació de vot 
 
Sr. Domínguez- Totalment d’acord senyor Marcos! 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 

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

 

 
Sr. Marcos- Gràcies! 
 
Sr. Domínguez- Dues coses. Una, tinc curiositat per saber el canvi de criteri del 
grup municipal de CiU, per que aquesta posició que varem demanar nosaltres 
no la van voler fer mai, i d’Iniciativa, perdó. 
 
Dos, això ja s’està fent Sr. Marcos! En la mesura que la web ho permet, per 
que la web és molt xula, molt bonica, però de difícils modificacions!  
 
De fet li puc ensenyar pressupostos que tinc per canviar, però que actualment 
amb la situació econòmica crec que és millor invertir-ho en una altra cosa, que 
no canviar-la. Canviar la web per que fos més interactiva, canviar la web per 
que es puguin crear els mecanismes com vostè li agradaria. Suposen molts 
diners per aquest ajuntament, i actualment és totalment inviable. Però sí que és 
cert que ja fa dies varem veure que hi havia una fórmula que podria donar peu 
a això, i és que en l’apartat de grups municipals s’estableix un “link” a les 
diferents webs dels grups municipals que tenen web, per que tinguin el canal 
de comunicació directe, el ciutadà que quan vulgui veure la web 
d’Independents, que crec que no la te massa operativa però que la te, i la web 
de CiU i el blog del PP, que són els tres que tenim constància, els dels Verds 
no s’utilitza i els demés no en tenim. Vostès puguin amb les seves webs posar 
les notícies, i el ciutadà des de l’accés de la web municipal pugui linkar-ho 
directament. 
 
Actualment és l’únic que podem fer! Crec que respon a la demanda seva, que 
era en bona part del regidor del PP, meva, de la Maria Jesús i d’altres 
governants que no hi eren. Però actualment, li dic en serio, actualment és 
l’única cosa. Si vostè entra a la web de l’ajuntament, a l’apartat de grups 
municipals, prem el d’Independents, CiU o PP, veurà que posa “enllaç a la 
web”, vostè pica directament allà i s’obre, si no s’obre m’ho diu per que deu ser 
per una error en el link, però està posat ja fa dies. Totalment d’acord, no tinc 
res a dir. 
 
Sr.Tenorio- A veure Sr. Domínguez, és que ja estem una mica farts, almenys 
personalment nosaltres o personalment jo, de que sempre “si el passat de CiU, 
i de que si l’aprovem o no l’aprovem”. Entengui de que jo no hi era allà! I de les 
tres persones que estem aquí, només hi havia una!  
 
Sr. Domínguez- No el vull tallar, una que ha votat que sí quan va votar que no! 
 
Sr. Tenorio- Bé, per que quan hi ha un canvi de gent, també hi ha canvi de 
postures! 
 



Sr. Tenorio- Jaume igual com li passava a vostè quan estava aquí i ara està 
allà. 
 
Sr. Domínguez- No, no, jo no he canviat de cap postura. 
 
Sr. Tenorio- No vull entrar en guerra, eh! Simplement de que nosaltres tres 
persones en cregut que això, o tres persones no, un grup que hi ha al darrera, 
que suposadament no és el mateix  que havia fa quatre anys, hem cregut que 
això era positiu per nosaltres  i hem votat que “sí”. No per que fa quatre 
governéssim o no governéssim! No, no, però m’ està faltant. 
 
Sr. Domínguez- Jo no li he faltat! No, no. Sr. Tenorio tenim la sensibilitat molt a 
flor de pell! Preguntar que la paraula literal ha estat: “M’agradaria saber el canvi 
de postura del grup municipal de CiU i d’ ICV”. Això és una falta? 
 
(S’estableix un debat entre els Srs. Tenorio i Domínguez) 
 
Sra. Sánchez- Com vostè sap, nosaltres governàvem en tripartit, tres partits i 
de vegades no totes les persones que formen part del govern podem estar 
d’acord amb totes les coses que es pensaven, però quan hi ha un compromís 
de govern, vostès ho saben, s’ha de decidir el diu la majoria, res més. 
 
Sr. Domínguez- I responent-li i així ja contesto una mica el que ha passat 
abans, és el mateix que ens passa a nosaltres amb una excepcio, que en tot el 
que no afecta directament al municipi hi ha llibertat de vot. Segons en quines 
posicions nosaltres hem cregut oportú portar alguna moció que podia anar en 
contra del PP per la situació que estava portant, i s’han establert aquí una sèrie 
de discussions supramunicipals, que no afecten amb el dia a dia, i això no ha 
perjudicat per a res l’estabilitat de govern. En canvi, quan el regidor ha cregut 
oportú votar en contra o abstenir-se, igual que els regidors més es veu 
clarament que segons en quines posicions no hi ha disciplina de vot. 
 
Sr. Domínguez- Hi ha alguna assumpte que es vulgui presentar per 
urgència?  
Sr. Tenorio- Si, els grups municipals de CiU i IP d’Els Pallaresos presenten per 
urgència la “moció de suport a la resolució del Parlament de Catalunya 
conjuntament amb (CIU, ERC, ICV, SI I DC) per l’exercici del dret a 
l’Autodeterminació”, per a la seva votació. 
 
Presentem aquesta moció precisament per justificar la urgència atès que en el 
termini legal establert, no se’ns ha acceptat, i la seva presentació i aquesta és 
la única via legal i la única sortida democràtica que ens queda per tal de poder-
la presentar en aquest ple. 
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Sr. Domínguez- Si em permet Sr. Tenorio, començo a estar una mica fart 
d’aquests tipus d’acusacions de terminis establerts i tal. Jo els he dit, i he dit 
per activa i per passiva... vostès demanen que la informació del Ple es doni 
amb més temps, nosaltres accedim. Creem en el seu dia una comissió 
informativa pels assumpte de Ple, que això, encara que vostès no vulguin 
donar-nos la raó, això obliga a l’administració a tenir que avançar una setmana 
els assumptes que van a Ple. 
 
S’ha dit per activa i per passiva que la llei diu 48 hores, però 48 hores per fer la 
convocatòria de Ple, llavors clar això entra en un contra sentit en quant es 
demana més temps, si es demana amb més temps és que amb més temps es 
tanca l’ordre del dia, i sempre des d’aquesta premissa es va establir que el 
dijous una setmana abans del Ple nosaltres tanquem els assumptes que van a 
Ple, convoquem la Comissió Informativa d’assumptes de Ple, i a partir d’aquell 
mateix moment es crea el decret que estableix el nombre de punts que 
estableix l’ordre del dia, a partir d’aquí això no es pot modificar. 
 
Si no interessa per segons per quines coses, no interessa per res, i no ho dic 
com una amenaça! No ho interpreti així, per que no ho és. Si vostès volen tenir 
fins a 48 hores per presentar mocions, hem de convocar el Ple 48 hores abans, 
i això vol dir que nosaltres tindrem més dies per tenir els punts de l’ordre del dia 
del Ple. Però una vegada es fixa que el dijous abans del Ple es fa la comissió, 
el divendres s’envia la convocatòria i el dijous ja s’ha fet el decret, amb els 
punts que van a l’ordre del dia, i vaig ser jo mateix que els vaig dir que les 
regles són per tots, per això no la incorporo, la presenten per via d’urgència i es 
vota, i això és el que s’està fent, en cap cas no s’ha volgut incorporar una 
moció per estar fora de Ple, o sigui, per no obrir. Ara estic encantat, si vostès 
plantegen tornar a 48 hores, escolti’m més tranquils anirem tots. 
 
(S’estableix un debat entre els Srs. Tenorio i Domínguez) 
 
(Parla la Sra. Ramos fora de micròfon) 
 
(S’estableix una discussió entre el varis regidors de l’oposició, l’alcalde i el 
Secretari per la urgència de presentació de la moció) 
 
Sr. Cañete- Votamos la urgència! 
 
(Sr. Vidal Guiamet- Diu que ell com a grup municipal si s’aprova un ROM i s’ha 
d’aplicar, i si que s’anul·li i es segueixi com fins ara. Diu que no és una 
urgència, que és una moció política.) 
 
Sr. Cañete- Si penseu que no és una urgència llavors no la podrem discutir! 
 



Sra. Asensio- Nosaltres pensem que no havia d’haver vingut com una urgència, 
si no que hauria d’haver vingut inclosa a l’ordre del dia. 
 
Sr. Cañete- Però la vareu presentar a temps. Votem la urgència Sr. Alcalde, si 
us plau. 
 
Sr. Secretari- La urgència es vota i ja esta. 
 
Sr. Alcalde- Anirem al ROM fins a l’última hora que falti, i si això implica que les 
comissions en comptes de fer-se el dijous es fan el divendres, les farem el 
divendres, i ja està. I el que no estigui a la comissió informativa no s’acceptarà. 
Dit això, Sr. Secretari votem la urgència. 
 
Sotmesa a votació l’urgència de la “Moció de suport a la resolució del 
Parlament de Catalunya conjuntament amb (CIU, ERC, ICV, SI I DC) per 
l’exercici del dret a l’Autodeterminació, amb el resultat cinc (5) vots a favor, els 
dels senyors/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i Marcos, cinc (5) 
abstencions, els dels senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Coronado, i 
Vidal Àlvarez, i un (1) vot en contra, el del senyor Vidal Guiamet, el Ple acorda 
la seva introducció a l’ordre del dia. 
 
Sr. Cañete- Això es bona voluntat! 
 
Sr. Vidal Álvarez- M’he abstingut per que, evidentment, considero que no és un 
tema d’urgència, el que tampoc avui en aquest tema es pugui fer d’això llenya 
de l’arbre caigut, per generar més polèmica en aquest municipi, més enrenou, 
llavors ho portem, fem així i fora que hi hagi més caos del que de vegades 
volguéssim.  
 
Sr. Domínguez- El discurs era el mateix, no volem que tinguin arguments per 
els vetem una moció. Simplement creiem que no és urgent, però la secundem 
passivament. 
 
(S’estableix una discussió entre la Sra. Asensio i el Sr. Alcalde) 
 
Sr. Tenorio- (Procedeix a la Lectura de la Moció) 
 
MOCIO DE SUPORT A LA RESOLUCIO DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 
(CIU, ERC, ICV, SI i DC) PER L'EXERCICI DEL DRET A 
L'AUTODETERMINACIO 
 
El Ple del Parlament, en la sessió del dia 27 de setembre de 2012, aprova una 
Resolució amb el contingut següent: 
 
"Des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme formula diferents 
propostes polítiques amb l'objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la 
nació catalanes, afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. 
Bona part d'aquest catalanisme ha volgut trobar durant molts anys un encaix de 
la nostra realitat nacional al si de l'Estat espanyol mitjançant l'aportació 
d'estabilitat econòmica i regeneració en les formes de Govern, a canvi del 
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reconeixement de la nostra llengua, la nostra cultura i un cert nivell 
d'autogovern, diferent en funció del període històric. Hi ha hagut, també des del 
catalanisme, una proposta que ha plantejat una redefinició complerta de l'Estat 
espanyol per a basar la seva font de legitimitat en la unió voluntària de diferents 
nacions que s'haurien de reconèixer entre elles en un pla d'igualtat. Igualment, 
ja des dels seus inicis, el catalanisme polític ha comptat amb partidaris de 
l'Estat propi, entenent que era en el concert de les nacions on Catalunya 
trobaria un marc de relació estable i de bon veïnatge amb la resta de pobles de 
la Península ibèrica i d'Europa. 
 
En els darrers trenta anys, una part majoritària del catalanisme ha intentat 
vehicular el seu progrés nacional, desenvolupament econòmic, cohesió social i 
aprofundiment democràtic a traves de la participació a l'Estat espanyol. Malgrat 
els avenços assolits respecte a la situació viscuda sots el franquisme, el balanç 
d'aquest període és clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim 
com a societat. Les propostes d'acord que han significat els estatuts 
d'autonomia de 1979 i 2006, la col·laboració amb l'entrada a la Unió Europea i 
a l'euro, la contribució a la modernització econòmica i al progrés democràtic, 
han topat amb una clara voluntat de recentralització i de laminació de 
l'autogovern —expressada amb les continuades invasions competencials i, de 
forma molt significativa, amb la Sentència del tribunal Constitucional sobre 
l'Estatut d'Autonomia de 2006-, l' incompliment dels compromisos continguts en 
els diferents acords entre Catalunya i l'Estat espanyol, una inversió en 
infrastructures molt menor al pes econòmic sobre el conjunt de l'Estat, el 
menyspreu i l'assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i un dèficit 
fiscal continuat durant aquest període equivalent anualment al 8% de la creació 
de riquesa que avui posa en perill la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
El camí recorregut en aquests darrers anys, ple de dificultats i obstacles, ha 
portat a una part important de la ciutadania i a diferents actors socials, 
econòmics i polítics a proposar nous escenaris de futur. Disposar d'un Estat 
propi, tant dependent o independent com la resta d'Estats europeus, que tingui 
per objectiu servir al benestar, el progrés econòmic i cultural dels ciutadans de 
Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició, es vist avui corn una 
necessitat inajornable per una part creixent de la ciutadania de Catalunya. El 
passat 11 de setembre, mes d'un milió i mig de catalans i catalanes va 
protagonitzar una jornada històrica, donant un exemple de civisme i de 
compromís amb el present i el futur de la nostra nació.  
 
De forma molt massiva els manifestants van expressar, de manera clara i 
inequívoca, el desig que Catalunya esdevingui «un nou Estat d'Europa>> i van 
recollir un anhel que, en aquests moments, es compartit per una part molt 
important de la societat catalana, que reclama que el nostre país assoleixi de 
l'instrument d'un Estat; eina imprescindible per fer front als reptes de la nostra 
societat. 



 
La voluntat que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir amb 
plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces 
polítiques parlamentaries i pel President de la Generalitat. En aquest sentit, el 
12 de desembre de 1989, el Parlament de Catalunya va remarcar que el poble 
català no renunciava al dret a l’autodeterminació; i, igualment, va expressar la 
possibilitat «d'incrementar les cotes d'autogovern fins allà on cregui convenient 
i, en general, adequar la regulació dels drets nacionals a les circumstàncies de 
coda moment històric». 
 
Després d'aquest 11 de setembre, escoltant l'anhel expressat d'una forma tant 
significativa, s’esdevé el moment històric en el qual resulta necessari consultar 
la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat 
d'Europa. 
 
Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 
 
Resolució 
 
1.- El Parlament de Catalunya expressa el seu reconeixement i es felicita per 
l'enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre 
pels carrers de Barcelona, sota el lema "Catalunya nou Estat d'Europa". 
 
2.- El Parlament de Catalunya constata que al Ilarg d'aquests darrers trenta 
anys, una part molt important del catalanisme s'ha compromès a fons amb la 
transformació de l'Estat espanyol per poder-hi encaixar sense haver de 
renunciar a les nostres aspiracions nacionals, a la nostra voluntat d'autogovern, 
ni a la nostra continuïtat com a nació. Però els intents d'encaix de Catalunya a 
l'Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense 
recorregut, Catalunya ha d'iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir. 
 
3.- Es per tot això que el Parlament expressa la necessitat que Catalunya faci 
el seu propi camí, constatant la necessitat que el poble català pugui decidir 
lliurement i democràticament el seu futur col·lectiu, per tal de garantir el progrés 
social, el desenvolupament econòmic, l'enfortiment democràtic i el foment de la 
cultura i la llengua pròpies. 
 
4.- El Parlament insta el Govern de la Generalitat i a les forces polítiques i els 
agents socials i econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de 
portar a terme aquest procés democràtic i el full de ruta conseqüent, amb diàleg 
amb la comunitat internacional, la Unió Europea i el Govern espanyol, per tal 
que la ciutadania de Catalunya pugui determinar en un marc de plena llibertat, 
respecte al pluralisme, foment del debat i la convivència democràtica i sense 
coaccions de cap mena. 
 
5.- El Parlament de Catalunya constata la necessitat que el poble de Catalunya 
pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col·lectiu i insta el govern 
a fer una consulta prioritàriament dins la propera legislatura. 
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Per tot això, el grup municipals de Convergència i Unió i IP proposen al Ple 
municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Resolució del Parlament de Catalunya, aprovada 
el 27 de setembre de 2012, sobre el dret a decidir lliurement i democràtica el 
futur de Catalunya i la necessitat d'una consulta al poble català. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
Sra. Sánchez- Només volia dir que al registre es va presentar una moció en la 
qual estava inclosa ICV, i Iniciativa no es suma a aquesta moció. Que la 
secunden però no la presenten. 
 
Sotmès a votació amb el resultat cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res 
Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i Marcos, cinc (5) abstencions, els dels 
senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Coronado, i Vidal Àlvarez, i un (1) 
vot en contra, el del senyor Vidal Guiamet, el Ple de l’Ajuntament  aprova en 
tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot 
 
Sr. Vidal Álvarez- Nosaltres com a grup polític i amb representació dins el 
consistori ens hem abstingut, donat que totes les persones que van recolzar la 
nostra llista i el nostre projecte el vaig dir que som un grup únicament de caire 
municipalista, i que no entraríem a opinar ni definir cap postura extra municipal 
per tal de no comprometre’ns políticament fora de les qüestions estrictament 
del municipi.  
 
Donat que la nostra agrupació és un grup de persones que vol treballar pel seu 
poble únicament, sense anar més enllà, deixant al parer de cadascú en el 
temes de política general. 
 
Donat que vaig donar la meva paraula a un seguit de persones que ens varen 
recolzar em veig amb el compromís moral de no definir-me com a grup, ja que 
aquest punt no es va establir dins dels punts del programa de la nostra 
formació, i per mi no hi cap cosa que estigui per damunt de la paraula i el 
compromís amb les persones, tal i com ja hem fet amb el punt anterior de 
l’ordre del dia. 
 
Tot i això, i donat que puc expressar la meva opinió personal i tinc interès en 
fer-ho, vull deixar palesa la mateixa: 
 
 
 



 
En aquest espai tenim pel nostre poble la Sala de Plens, al respecte sobre 
aquesta moció presentada pel grup municipal de CiU i IP, vull dir en primer lloc 
i a títol individual, que estic d’acord amb que qualsevol poble, col·lectiu o 
individu pugui decidir lliurement sobre el seu futur, i el fet de pertànyer o no a 
un Estat, col·lectiu o grup social, atès al dret fonamental de la llibertat individual 
dels éssers humans. 
 
Aquest fet fa que el poble català o qualsevol altre estigui al seu dret legítim si 
així ho considera plantejar-se el seu futur dins de qualsevol altre espai, això no 
treu que pugui criticar fermament els seus fets amb els quals discrepo: 
 
1- El fet de que un milió i mig de persones pel fet de manifestar-se, faci que es 
prengui l’ autodeterminació sota el paraigües del clam del poble, també voldria 
que s’hagués fet quan vora quatre-centes mil persones varen manifestar-se a 
Barcelona i a Madrid contra les retallades, la pèrdua de prestacions socials, 
aplicades pel mateix govern que diu ara que escolta la veu del poble. 
 
Cal dir que tampoc es va escoltar als indignats, que varen protestar contra el 
sistema i la classe política, no convocant eleccions anticipades donat que no 
era propens a la seva continuïtat. 
 
2- Que els mateixos governants que ara impulsen aquest dret que crec que ha 
de tenir qualsevol poble, quan ha convingut han pujat als trens que han passat 
per davant seu, depenent dels interessos del moment. Canviant en tot moment 
segons la seva conveniència i anteposant els interessos de partit per damunt 
dels del país i de les persones. 
 
Que els mateixos governants que ara impulsen aquest fet no hagin parlat en 
cap moment de les avantatges i millores socials que tindran els ciutadans en 
cas de poder acollir-nos al dret a constituir-nos com Estat, donat que crec que 
cal anteposar el benestar de les persones, i fer una declaració formal i sense 
marxa enrere dient que els ciutadans serem els primers i principals benefactors 
de les millores que puguin esdevenir. Explicant on s’invertiran els ingressos 
suplementaris que rebríem, donat que, l’experiència i el desenvolupament dels 
fets em demostra que continua sent la classe política benestant i la banca, són 
a dia d’avui les grans beneficiades. 
 
Que el governants que impulsen aquesta corrent hagin estat retallant drets a 
les persones, tancant hospitals, retallant en l’àmbit de l’ensenyament, en 
l’assistència als discapacitats i dels dependents, donat que, és inadmissible 
retallar en els drets bàsics, i que ells en cap moment han prescindit dels seus 
privilegis, donant un exemple molt poc encoratjador als ciutadans de Catalunya. 
 
Que cap dels governants hagi dit clarament que faran tots els esforços per 
aconseguir una declaració formal i de compromís per part de la Unió Europea i 
dels seus estats membres de quina serà la situació del nostre país en cas 
d’aconseguir un Estat propi. Aclarir quina serà la drecera s’agafa en cas de la 
resposta que rebem per part d’Europa  
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Que no s’hagi demanat als empresaris, als petits i mitjans empresaris, una 
declaració formal al respecte, donat que ells són la font d’ingressos de la 
majoria dels catalans que treballen o voldrien fer-ho. 
 
Que no s’hagi explicat si el fet de constituir-nos en un Estat propi ens suposarà 
un sacrifici econòmic i social a tots els catalans que sigui molt més greus del 
que ara estem pagant, i quin seria aquest cost, cosa que haurien de fer els 
països independents. 
 
Que no es parli de la situació de crisi i mancances que pateix moltes famílies 
catalanes, per part de les televisions i de la premsa, obviant les veritables 
problemàtiques dels ciutadans, com són l’atur, la precarietat dels avis, les 
retallades sanitàries, etc...O sigui, en resum, tot el que fa que els catalans 
visquem una mica pitjor. 
 
En resum, que trobo que aquest projecte ben explicat i amb prou informació, 
cosa que trobo a faltar, per a tots els ciutadans és encoratjador. El problema no 
és en sí el projecte, tot el contrari, el problema és la manca de confiança que 
tinc en part dels gestors del mateix. 
 
Vidal Guiamet- Antes de empezar a exponer mis motivos del “no”, me 
sorprende esa urgencia, esa fiebre y esas prisas que tiene el grupo municipal 
de CiU dels Pallaresos por las consultas populares. 
 
En el Pleno municipal del día 2 de julio de 2009, los grupos municipales de 
ADMC, AIP y PP, presentaron una moción para presentar una consulta popular 
en nuestro pueblo, en Els Pallaresos. Dicha consulta era para dar voz a las 
vecinas y vecinos de nuestro pueblo en el futuro urbanístico de nuestro 
municipio, en concreto sobre el ARE y el SAU-5 de la Urbanización Pallaresos 
Park. 
 
Los vecinos de dicha Urbanización de Pallaresos Park mostraron su protesta 
silenciosa en esta misma Sala de Plenos, escribieron artículos de prensa y en 
los medios de comunicación.  
 
Dicha moción, que se pedía una consulta popular, iba acompañada de 
seiscientas firmas de vecinas y vecinos de nuestro pueblo, mayores de 18 años 
y que representaban aproximadamente un 25% de la población, esto si lo 
pasáramos a la población de Barcelona serían unos dos millones y medio de 
personas. 
 
 
 
 
 



Votaron a favor de la moción que solicitaba una consulta popular, el señor 
Jaume Domínguez, el señor Marcos, el señor Oller, y el señor Jaime Vidal 
porque estaba ausente la Chus. Votaron en contra todo el equipo de gobierno, 
naturalmente entre ellos la entonces alcaldesa de CiU Sra. Ana Ramos. Parece 
ser que las consultas populares son para según qué casos, es muy importante 
recordar esto, y en parte coincido con lo que ha dicho Joan Pere, no me fío de 
los políticos, ni de mi mismo. No me molesta, o sea, no soy un hipócrita, ¡no me 
molesta!. 
 
En primer lugar quiero manifestar, ahora ya vengo argumentando, a parte de 
esa consulta que no se dio voz a los vecinos del propio pueblo, del municipio, a 
esos se les hizo callar y se les tapó la boca, y alguno dijo que no tenía ni 
derecho a hablar en alguna reunión, me parece. 
 
En primer lugar quiero manifestar que el 11 de junio de 2011, al constituirse el 
nuevo consistorio hice la promesa de cumplir fielmente las obligaciones de 
cargo de regidor del Ayuntamiento dels Pallaresos, con lealtad al Rey, guardar 
y hacer guardar la Constitución, y el Estatut de Autonomía de Cataluña. 
 
Ir en contra de esa promesa, participar y tomar decisiones contra esa promesa, 
o incitar el incumplimiento de esa promesa es ponerme fuera de la ley, fuera de 
la legalidad, y perder mi legitimidad que nace desde la Constitución española y 
del Estatut de Autonomía de Cataluña. 
 
Verdaderamente me choca, no comprendo que diputados, alcaldes, regidores, 
y otros cargos electos públicos que han prometido o jurado, aunque sea por 
imperativo legal, la Constitución española y el Estatut de Autonomía de 
Cataluña, votado libremente por los catalanes y el resto de españoles, ahora 
violen esas promesas o juramentos, tomando decisiones que no son 
representativas de toda la ciudadanía y claramente anticonstitucionales. 
 
En segundo lugar, el Sr. Artur Mas con sus declaraciones se sitúa fuera de la 
legalidad, no se puede convocar una consulta popular o referéndum lo autorice 
el Estado o no lo autorice el Estado, incumpliendo el Estado de Derecho. 
Considero que el respeto a la Constitución y el respeto al Estatut de 
Autonomía, y el diálogo es lo que debe prevalecer. La confrontación sólo 
conduce a la destrucción y siempre lo pagan los más débiles. 
 
El camino escogido por el Sr. Mas solamente tiene tres direcciones: el engaño, 
el fracaso o el delito. El Sr. Artur Mas debe utilizar el procedimiento fijado en la 
legalidad, que es el Título 10, artículo 166 al 169 de la Constitución, y allí 
puede plantear todas sus propuestas, allí cabe todos sus planteamientos que 
puede hacer. 
 
Afirmar que convocará un referéndum a su antojo, si o si, es bordear los límites 
de la legalidad, la ley es para todos, y los representantes públicos, poderes 
públicos, deben ser los primeros en cumplir la ley y dar ejemplo. 
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No se puede instalar en la ciudadanía la idea de que uno puede hacer lo que le 
dé en gana, según sus deseos y sentimientos. Este camino que ha abierto el 
Sr. Mas es muy peligroso, puede que a alguien le dé por insultar al Sr. Mas, o 
dejar de pagar impuestos, conducir a toda velocidad, ¡o ocupar el despacho del 
señor alcalde!. Siempre podrá decir que en Cataluña se hacen las cosas con o 
sin ley, al gusto del consumidor. Eso no es democracia, eso es anarquía. 
 
Esta conducta favorece el enfrentamiento, la división y la fragmentación de la 
sociedad, entre amigos, entre vecinos, entre familiares, en las casas se discute, 
en los colegios, en el deporte, en el trabajo, y un largo, etc… Me niego a 
pensar en el grueso de los catalanes que esta forma de actuar les parezca 
bien. Democracia es también gestos y formas de convivencia, de respeto y de 
legalidad. 
 
Tercer lugar, España sin Cataluña no es España, igual que Cataluña sin el 
resto de España no es Cataluña. Cinco siglos de formar parte de una misma 
nación crea lazos familiares, crea lazos culturales, lazos emocionales y lazos 
económicos entre las diferentes partes de España. 
 
¿Cómo familiares, amigos y seres queridos van a convertirse en extranjeros? 
¿Cómo vamos a construir fronteras para poder visitar y ver a nuestra familia y 
amigos?.  
 
Cataluña es una tierra acogedora, Cataluña es una tierra de trabajadores, 
Cataluña cree en el estado de bienestar y Cataluña es capaz de trabajar con el 
resto de España con un proyecto común y europeo. La solución no pasa por la 
separación, ni por la independencia, si no que pasa por gestionar con sentido 
común y eficacia.  
 
Cataluña no es propiedad de ningún partido político, Cataluña no es propiedad 
de ningún dirigente político, Cataluña es también de todos los catalanes, de 
todas las ciudadanas y ciudadanos catalanes que también se sienten 
españoles. Nadie puede robar la catalanidad ni ser su propietario. España no 
es sólo una de las mayores y más antiguas naciones de Europa, es también un 
proyecto de presente y un proyecto de futuro que compartimos millones de 
catalanes, ciudadanas y ciudadanos de Cataluña. 
 
Por eso, desde aquí hago un llamamiento muy especial a todos aquellos que 
sentimos nuestra catalanidad sin complejos, sin un complejo, de una manera 
solidaria, de una manera fraternal, abierta y moderna para trabajar contra esa 
división y fragmentación que nos lleva el nuevo camino de la Generalitat del Sr. 
Mas. Debemos reivindicar el espíritu de la transición de Adolfo Suárez, el 
espíritu de la concordia y el espíritu del consenso. Los catalanes no podemos 



sentir orgullosos de la España que mira al Mediterráneo, mira a Europa y mira 
América. 
 
En cuarto lugar, el Sr. Mas el 23 de abril de este año ya dijo a los medios de 
comunicación que posiblemente podría haber elecciones anticipadas, por que 
el Sr. Rajoy diría “no” al pacto fiscal. Ya desde hace tiempo el Sr. Mas tiene un 
plan para esconder y ocultar su fracasada gestión. Correr una cortina de humo 
por sus escándalos y terminar con la separación de España. 
 
Con todo mi respeto, el derecho a manifestarse es un derecho constitucional, 
es un derecho legítimo, y es un derecho democrático. La pasada manifestación 
del 11 de septiembre es un paso más, una etapa más de esa estrategia del 
govern de CiU. 
 
Me sorprende mucho que el Sr. Mas escuche a los centenares de miles de 
ciudadanos de la manifestación del 11 de septiembre y no escuche a las 
ochocientas mil personas que están cada día durante todo el día en la calle 
porque no tienen trabajo, porque no tienen oportunidades, porque no tienen 
futuro. 
 
El Sr. Mas se presentó como el “Govern dels millors”, y ese gobierno de los 
mejores no le ha llegado a durar ni dos años. No podemos olvidar que el Sr. 
Artur Mas i el seu govern de CiU gestionan 38.000.000.000€, algo tendrá que 
decir de su gestión. 
 
En quinto lugar, que nadie se lleve a un engaño, el Sr. Mas y CiU no tienen un 
modelo de país, lo que tienen claro que quieren es separarse de España, no 
saben si será un república, no saben si será una monarquía, qué quieren hacer 
con Cataluña, si quieren hacer una Andorra, una Suiza, una Baviera, un 
Mónaco, un Puerto Rico, y ahora lo último, parece ser que se han fijado en un 
Portugal. 
 
Este asunto es muy serio, y el Sr. Artur Mas debe aclarar y concretar el modelo 
de país que quiere antes de las elecciones del 25 de noviembre. Si no aclara el 
modelo, si no concreta el tipo de país que quiere y defiende, será el certificado 
del fracaso de su gobierno, de la incapacidad de arreglar los problemas de 
Cataluña, y toda esta última etapa tiene como finalidad ocultar el fracaso de 
una gestión de un gobierno. 
 
Frente a este antojo, y otros que quieren separar Cataluña de España, los 
partidos y formaciones políticas que defendemos la solidaridad, la igualdad y la 
concordia de todas y todos, debemos encontrar ese consenso, ese diálogo 
constructivo y ese respeto a la pluralidad, para que triunfe ese espíritu de la 
transición, vuelvo a repetir de Adolfo Suárez. 
 
Para finalizar, manifestar que este consenso debe acometer cambios en la 
Constitución y en las leyes que garanticen un modelo de democracia más 
participativa, más transparente y menos partidista. 
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Sr. Cañete- Nosaltres ens hem abstingut. Aquest grup vol manifestar que, vol 
constatar que hi va haver una manifestació multitudinària i que va ser cívica, 
que va ser la Diada. Va ser la mostra clarament d’un malestar creixent pel que 
fa les relacions entre Catalunya i Espanya, que ja es va expressar amb motiu 
de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut votat pels catalans el 
2006, i que s’havia vist agreujat per la crisi econòmica i pel reiterat 
incompliments per part del Govern de l’Estat, en això completament d’acord. 
 
També volem constatar que l’actual govern de l’Estat lluny d’abordar aquest 
creixent malestar han pres una ofensiva recentralitzadora que ha estat 
considerada inconstitucional en reiterades ocasions pel Consell de Garanties 
Estatutàries, per que vulnera les competències de la Generalitat de Catalunya i 
els drets de la ciutadania. 
 
També manifestem en conseqüència, que cal procedir a una revisió amb 
profunditat de les relacions entre Catalunya i Espanya en el marc europeu, i 
proclamem la necessitat d’impulsar la reforma de la Constitució per tal d’assolir 
un Estat Federal que garanteixi el màxim autogovern per Catalunya, que ens 
asseguri un tracte fiscal justi i reconegui la nostra identitat i cultura nacionals en 
el marc de l’Estat espanyol i la Unió Europea. Conscient que un sistema de 
sobiranies compartides és la millor fórmula per gestionar les interdependències 
existents a l’economia globalitzada. 
 
I també manifestem el convenciment de que el ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya hauran de decidir lliurement sobre qualsevol proposta de canvi 
substancials de les relacions entre Catalunya i Espanya. 
 
Sempre que hagi estat acordada entre les institucions catalanes i espanyoles a 
través d’un referèndum en el que es plantegi una pregunta clara a la que s’hagi 
de respondre d’una forma inequívoca, acceptant o rebutjant el projecte sotmès 
a consulta. 
 
I volem manifestar també que ens comprometem a promoure les reformes 
necessàries per tal que els ciutadans i ciutadanes de Catalunya puguin exercir 
el seu dret a decidir a través d’aquest referèndum o consultes acordats en el 
marc de la legalitat. 
 
Però ens hem abstingut, per que les lleis a part del que fica al seu clausulat, és 
a dir a la part “d’ acordem”, també s’expliquen per la seva exposició de motius. 
Hi ha evidentment entre el text que justifiquen els seus acords que vostès 
proposen a la seva moció, manifestacions anunciats en els que no hi podem 
estar d’acord de cap manera. Per això ens hem abstingut. 
 
 
 



 
Creiem en un model d’Estat federal, el PSC creu en un model d’Estat federal, 
en la modificació de les relacions actuals que existeixen entre Catalunya i 
Espanya, i creiem que les modificacions que s’han de portar a terme, 
necessàries, s’han d’aprovar a través d’un referèndum, on el resultat sigui 
vinculant, per que si el que passa amb les consultes és que són com les 
manifestacions, que realment mai saps del tot quanta gent està a favor o en 
contra de la pregunta formulada, per que si no és vinculant hi ha gent que no va 
a votar. Si és un referèndum i resulta vinculant, estem a favor de que aquest 
referèndum es realitzi, si és una consulta “no”. 
 
En fi, això, mig mig, per això ens hem abstingut. 
 
Sr. Tenorio- Jo només volia aclarir, seré breu per que serà en general. Jaime 
no anem a debatre el que i el com, simplement que justificarem dient que ho 
decideixi el poble. Per això tot just aquest dret d’autodeterminació, simplement 
per que decideixi, amb el que decideixi el poble combregarem amb això, no sol 
el milió i mig de persones si no el que decideixi el poble. 
 
I Joan Pere si estem totalment d’acord amb tu, aquest dret a l’autodeterminació 
és justament per això, per que tinguem una Hisenda pròpia, i per que puguem 
evitar les retallades, per que no hi hagi indignats, i per que si molt m’apures 
reduïm l’atur. Simplement volia dir això. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Expressem-ho explícitament, expressem-ho, deixem-ho 
escrit!. És el que dic sempre, vull dir, no crec en les promeses. Ho vull escrit, i 
si ho tenim tant clar, ho hem de tenir escrit, i llavors m’ho començaré a creure, i 
t’asseguro ben clar que en els gestors d’ara no hi crec, per que ja m’ho han 
demostrat. No han cregut en les persones, han cregut en la banca, no en les 
persones, per tant, ho sento. I la meva desconfiança ningú me la pot treure, ho 
sento! 
 
Sr. Tenorio- L’Estatut està escrit i està incomplert, eh! 
 
Sr. Vidal Guiamet- A mi me preocupa, me preocupa y estoy de acuerdo con 
ello, que el que haga caso a los políticos va apañado, va apañado. Pero a mí lo 
que me preocupa es que aquí se tape la boca al pueblo, no se le permita hacer 
una consulta popular con seiscientas firmas que representan dos millones y 
medio, incluso creo que a alguien se le dijo que venía a hacer política. A mi me 
preocupa que CiU no deje hablar a los vecinos, pero cuando le interese le 
valgan las consultas en otro sitio, es la circunstancia que me preocupa. El 
grupo municipal de CiU en la anterior legislatura pues no dejó hablar a los 
vecinos, esos vecinos se podrían considerar que son discriminados y separarse 
del ayuntamiento. Solamente eso. 
 
Sr. Domínguez- Jaime si no te ha quedado claro es otro grupo municipal, son 
otras personas, ellos hubieran votado que “sí” al referéndum. 
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Sr. Marcos- Una vegada més, aquesta manera de parlar, aquesta ironia que fa 
servir provoca i fa que l’ambient es torbi d’aquesta manera, vostè tenia tota la 
raó Sr. Tenorio. 
 
Per una altra banda a mi particularment, em cau la cara de vergonya ara mateix 
d’haver de sentir que s’utilitza a la gent que varem defensar i defensem encara 
el moviment que hi va haver contra l’ ARE i el SAU-5 per comparar-ho gairebé 
amb dos milions de persones que van sortir al carrer a demanar una 
alternativa, per demanar poder decidir, això ho trobo aquesta semblança molt 
vergonyós. I com creiem en la democràcia, creiem que el poble te dret a decidir 
si vol estar aquí o no, si vol una independència o no, i el que surti d’aquesta 
votació l’haurem d’acceptar tots els que ens considerem demòcrates. Gràcies. 
 
Sr. Domínguez- Gràcies senyor Marcos per la seva intervenció, i per una 
vegada més aprofitar per carregar contra mi. 
 
15.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA. 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes Setembre de 2012: 
Xifra Inicial: 4451 
Altes: 20 
Baixes 13 
Total Habitants: 4.458 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia: 
 
Del Decret nº363/12 de 5 de Juliol, al  nº520/12 de 27 de setembre. 
 
16.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Sr. Domínguez- Els importa si començo jo?. Gràcies. 
 
El Ple passat, el Sr. Marcos va dir, cito literal: “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!. Jo vaig dir: “...repassarem la gravació i si és així en el proper 
Ple el primer que diré és “retiro aquestes paraules, a la vegada que li demano 
que si no s’ha dit sigui vostè que retiri aquesta afirmació”. 
 



Bé, repassant la gravació i tal com marca en l’acta, que el Sr. Marcos suposo 
que haurà llegit, quan surt lo de “meter mano” deia jo literal quan vostè parla de 
la situació econòmica: “ ...la situació econòmica,  per sort per nosaltres i quan 
dic per sort per nosaltres em refereixo a la del municipi dels Pallaresos, està 
millorant...”,- reitero això no està en acta, insisteixo millorant no vol dir que 
estigui bé, si no que ja no sagna, ens estem recuperant-, “... i si vostè que ara 
no li agrada que surtin els informes econòmics, fa quatre anys si li agradava, 
estàvem junts, Sr. Marcos, quan dèiem: -!Mira hombre podremos meter mano!-” 
al informe económico. Per tant, jo no només ratifico que no dije que usted metió 
mano en la caja, si no que a més a més li demano que em demani disculpes 
per una afirmació com la que va fer. 
 
Sr. Marcos- En primer lloc, això no es va dir en el darrer Ple. 
 
Sr. Domínguez- El darrer Ple ordinari, que és quan hi ha prec i preguntes! 
 
Sr. Marcos- Ha dit darrer Ple i jo responc el que vostè ha dit. Ple extraordinari 
que es va fer, es fa fer sabent i havent avisat els regidors en qüestió de que 
estarien de vacances i tal, sembla coincidència que havent avisat es programés 
un Ple i després s’hagués d’endarrerir l’altre per que no hi havia... 
 
Sr. Domíguez- Sr. Marcos estem en precs i preguntes, li demano, vostè pensa 
demanar disculpes per l’afirmació que va fer? Després en el seu torn de precs i 
preguntes digui el que vulgui!  
 
Sr. Marcos- Això és el que més el perjudica a vostè, les formes! 
 
Sr. Domínguez- No, les maneres no!  
 
Sr. Marcos- No li penso contestar! 
 
Sr. Domínguez- Que consti en acta que reitera el que posava al Ple, i prendrem 
les accions que considerem oportunes. 
 
Senyor Marcos li demano a l’ordre, si continua faltant-me al respecte acabarà al 
Jutjat!. 
 
Sr. Marcos- !Correcto! 
 
Sr. Domínguez- Si continua faltant, és l’última vegada que li tolero que em falti 
al respecte! Jo no li he faltat, li he dit que aquí posava que vostè va dir que jo li 
havia acusat de ficar mà a la caixa, i vostè no vol rectificar! Això el que 
demostra és que, a banda de les diferències econòmiques, de les diferències 
polítiques, el que li manca és un gran respecte cap a les persones.  
 
I si vostè continua en aquesta línia seré totalment inflexible amb vostè, 
totalment inflexible dins del marc legal que em compet. Vostè vol continuar amb 
aquesta línia? Anirem en aquesta línia!  
Senyor Tenorio vostè no s’hi fiqui on no li va! 
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Sr. Marcos- És que no et dones compte de que el que provoques aquestes 
situacions ets tú! 
 
Sr. Domínguez- Ah! Jo vaig dir que tu havies ficat ma a la caixa? I tu continues 
erre que erre, s’acabó! 
 
Marcos, Marcos! Segueix en aquesta línia que acabarem malament! 
 
PRECS I PREGUNTES 
 
Sr. Tenorio-  
 
PREC 1:  
 
Ja fa  uns mesos que el nostre grup Municipal va denunciar les constants 
impediments que el Sr. Alcalde ens posava per poder fer la nostra feina amb 
normalitat. Primer, en vàrem parlar amb el Sr. Alcalde i amb els regidors de 
l’equip de govern i, veient que la situació no millorava ho vàrem denunciar 
públicament i al nostre butlletí amb l’article “Als Pallaresos, respecte per 
damunt de política”. 
 
Sense anar més lluny, si nosaltres volem consultar el registre d’entrada i de 
sortida d’aquest ajuntament (que és la nostra obligació) ho hem de demanar 
per escrit al Sr. Alcalde: 
 
Ho hem fet, i tot i així, el Sr. Domínguez ens hi ha denegat l’accés en reiterades 
ocasions. 
 
Aquesta setmana encara no havíem demanat el registre per escrit, però ho 
vàrem acabar fent, i tot i que se’ns va comunicar que administrativament no el 
necessitaven, en aquesta ocasió la resposta va continuar sent negativa “NO”. 
Vàrem fer una instància per demanar-lo per al dia següent, i la resposta va a 
tornar a ser “NO”.  
 
Explicació: motius de feina i organització al departament. Quan en teoria 
sembla ser que és mentida, que el departament no tenia aquesta feina, ni 
aquesta organització. 
 
Avui hem aprovat el ROM i, per tant a partir d’avui demanem el seu estricte 
acompliment, com hem demanat abans. 
 
 
 
 
 



Li recordem al Sr. Alcalde l’Art. 57 del ROM que ell mateix ha confeccionat diu: 
 

 Casos de denegació de la informació: 
 

 Quan vulneri el dret constitucional. 

 Quan es tracti de matèries de seguretat ciutadana. 

 Quan es tracti de matèries afectades per la Legislació general 
sobre secrets oficials. 

 Quan la informació romangui sota secret sumarial. 
 
Li volem recordar Sr. Domínguez que no estem sota cap d’aquest supòsits! 
  
Per una altra banda el Sr. Alcalde ens comunica que el registre hem de 
demanar-lo amb una antelació mínima de 24 hores, segons la Llei Reguladora 
de Règim Local per tal de que tinguin els 5 dies naturals per a poder contestar-
nos. 
 
Creiem que no es necessiten 5 dies per dir SI ó NO, vull dir, és incomprensible. 
 
Hem demanat el registre 24 hores abans, dos dies abans, 5 dies abans, i fins i 
tot l’hem demanat un dia fix a la setmana durant el que queda d’any. Només es 
qüestió d’arribar a un acord. Però el Sr. Alcalde continua sense voler, diu que 
NO.  
 
Arribats a aquest punt ja no demanem gestos de bona voluntat, única i 
exclusivament demanem l’acompliment de la llei, sense excuses tretes de la 
màniga. 
 
No ens pot denegar la informació, com va fer l’altre dia,  contínuament com diu 
vostè “PERQUÈ SÓC L’ALCALDE”, 
 
Compleixi amb les seves obligacions perquè nosaltres no renunciarem als 
nostres drets, lluitarem per ells. 
I sigui això, sigui  l’Alcalde. 
 
Sr. Domínguez- Primer Sr. Tenorio és falç que li denegui l’accés, una cosa és 
regular l’accés i una altra denegar. Quantes vegades o quants dies aquesta 
setmana tenen a la seva disposició l’accés al registre? Quants dies? A veure, la 
pregunta és clara i concisa! Quants? 
 
Sr. Tenorio- Una. 
 
Sr. Domínguez- Dos! Tenen el registre a la seva disposició dos dies, i els 
motius vostès saben perfectament, i miri poden saturar el registre, per que per 
molt que saturin el registre no ajuden a que el registre vagi bé.  
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Vostè diu: “He demanat de manera periòdica d’aquí a final d’any tots els 
dimarts al matí, tots el dimarts a la tarda i tots el dimecres al matí!” Eh? Molt bé! 
Perfecte! Vostè creu que en un ajuntament com aquest, que vostès saben que 
tenim manca de personal, podem comprometre’ns per escrit a donar-los el 
registre un dia sencer, o sigui, dos dies sencers per que al final acabem 
demanat això! dos dies sencers! 
 
Sra. Ramos- Dues hores! 
 
Sr. Domínguez- Dos dies sencers! Sr. Tenorio això nosaltres no ens podem 
comprometre, i m’és igual que faci el que ha fet de presentar 58 registres, 58 
escrits, un per cada dia fins acabar l’any! El raonament és el mateix! Després 
em trobo que la que és la seva portaveu, avui no per qüestions personals. Em 
diu aquí en un Ple que -“tenemos retraso en el registro”-, eh? Vull dir, jo he de 
sacrificar l’exclusivitat pel seu grup quan hi ha set grups municipals i hi ha una 
persona que ha d’estar a les seves expenses! A la que trobem un moments els 
estem deixant! . 
 
Vostè no l’ha demanat Sra. Sánchez! 
 
Sra. Sánchez- No, però ho trobo un absurd. 
 
Sr. Domínguez- És la seva decisió! Només una cosa per que estem en precs i 
preguntes.  
 
Sra.Sánchez - Sempre has tingut accés al registre! 
 
Sr. Domínguez- Senyora Sánchez, senyora Sánchez, no està en el seu torn de 
paraula, després ho expressa. 
 
Senyor Tenorio és que li demano si us plau, li demano, no faci afirmacions 
populistes, no faci afirmacions populistes. Vol demanar el compliment de la llei! 
Si vostè creu que estic incomplint la llei denunciï’m! Denunciï’m, i que sigui...!  
 
No, em sembla perfecte, jo amb vostès, amb vostès, vull dir, quan vaig 
considerar després d’avisar vàries vegades que estaven incomplint la llei, els 
vaig denunciar a l’Agència Catalana de Protecció de Dades per vulnerar un 
acord, cert? 
 
Sra. Ramos- Sí. 
 
Sr. Domínguez- I en què va acabar? 
 
Sra. Ramos- En res. 
 



Sr. Domínguez- En res, claro. Esperi, deixi’m llegir! 
 
Agencia Catalana de Protección de datos, avís de rebuda de denuncia IT 
28/2012, per no llegir tots els escrits...  
 
“RESOLC: 
 
Primer- Declarar que el grup municipal de CiU a l’Ajuntament dels Pallaresos 
ha comés una infracció greu prevista a l’article 44.3.”  
 
En res, una infracció a l’Agència Catalana de Protecció de dades en res! 
Perfecte! Aquesta és la política del seu grup! Endavant, seguim! 
 
Sr. Tenorio- Això no calia! Com sempre és que al final li haurem de donar la raó 
al senyor Marcos. 
 
Sr. Domínguez- O sigui, que vulnerar els drets del veïns no cal! És mentida, no 
senyor Tenorio? 
 
-“Una vegada més el nostre alcalde que tant presumeix de transparència, 
diàleg i saber estar, evidencia el seu tarannà antidemocràtic i dictador”-. 
 
I tinc una sentència de l’Agència Catalana que diu que vostès han comés una 
falta greu, i no és res! Endavant! 
 
Sr. Tenorio- Ja tornem al mateix, resulta que nosaltres comencem parlant del 
registre i acabem parlant dels EEUU. 
 
No de denuncia, escolta a veure, és molt senzill això Jaume! És molt senzill, 
nosaltres et demanem el registre, tu tens l’obligació de donar-nos-el. Es 
necessita administrativament? És veritat que es necessita administrativament, 
segur que es necessita administrativament. Deixa’m totes les carpetes que no 
necessiten els administratius! Senzillament volem això!  
 
Sr. Domínguez- Era un prec? 
 
Sr. Tenorio- Perdona? Ara era un prec? Ara era un prec Jaume? Ara era un 
prec! Em fots la cavalleria aquí i ara resulta que em dius que era un prec!  
 
Era un prec si, era una prec, has entrat tu al debat, eh! No hi he entrat jo, eh! Jo 
simplement m’he quedat amb el prec. 
 
Sr. Domínguez- És molt bonic dir que em quedo en el prec quan estàs acusant 
de cometre una il·legalitat! I jo per això que t’he dit que al final si volem parlar 
d’il·legalitats el que has de fer és presentar una demanda!  
 
Si tens una sentència que diu que estic cometent una il·legalitat, per que us 
estic prohibint l’accés al registre, endavant! Endavant! Tindré que assumir que 
això és veritat, però mentrestant tinc informes del Secretari-interventor dient 
que el que estic fent compleix la llei! 
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Llavors tornem al mateix, menteix el Sr. Secretari? Ho heu dit abans! 
 
Sra. Sánchez- Ara no fiquis al Secretari pel mig! 
 
Sr. Tenorio- Jaume, que és molt senzill, no et posis nerviós, és molt senzill. 
 
Sr. Domínguez- No estic nerviós! Si no estic nerviós! 
 
Sr. Tenorio- Es tracta d’arribar a un acord, nosaltres necessitem el registre com 
ho necessita tothom, tots el regidors. 
 
Sr. Domínguez- Set grups municipals necessiten el registre, si senyor! 
 
(S’estableix un debat entre el Sr. Domínguez i la Sra. Ramos) 
 
Sr. Domínguez- Home, d’aquesta qüestió! És cert, tenim l’accés. També és cert 
que hi regidors que els agrada més treballar amb les carpetes, com per 
exemple, el regidor del Partit Popular, vale? I llavors que li he de prohibir per 
que ho te vostè! 
 
Sra. Asensio- No, si la necessita no la farem servir. 
 
Sr. Tenorio- Jaume no poden entrar en aquestes coses, si a nosaltres ens diu 
que no ens el dones mai més, llavors acatarem davant de tothom el que tu 
diguis, però si no arribem a un acord. A veure Jaume és un tema de gestió! 
 
Sr. Domínguez- Senyor Tenorio,  no he dit que no els dono el registre. 
 
Sr. Tenorio- Ens dones el registre que tu vols, quan tu vols, i fins i tot al lloc que 
tu vols! 
 
Sr. Domínguez- És la seva apreciació. 
 
Sr. Tenorio- I la de tots! Per favor...! 
 
Sra. Sánchez- És la realitat...! 
 
PREC 2: 
 
Sr. Tenorio- Volem transmetre mitjançant aquest prec el desencís, el 
desengany, la decepció i l’ enfadament de la gran majoria dels veïns del nostre 
poble vers les darreres festes majors de Sant Salvador. 
 



Aquest any Sant Salvador no pot estar gens content amb les seves festes, han 
estat unes fetes fluixes, simples, exemptes de bons espectacles, poc o fins i tot 
mal preparades des del Consistori, amb imprevistos constants, i amb escassa 
participació. En definitiva, unes festes majors que no han estat a l’alçada del 
nostre patró. 
 
Ara no ens posin l’excusa fàcil que si l’economia, o que si la despesa, o que si 
l’estalvi... entre d’altres coses perquè segons el BIM vostès, igual sóc repetitiu, 
eh? No paren de dir que no és així, i que l’economia municipal va bé. Per tant, 
no entenem que no preparen unes festes majors dignes i accessibles a tothom.  
 
I segons ens fan arribar els veïns, tothom espera que els impostos que paguen, 
que ara els pujarem,  s’inverteixin degudament i no es malbaratin. 
A menys costos (Sra Coronado), menys qualitat (es una formula lògica). 
I aquesta és la queixa global del nostre poble, o la que ens han fet arribar el 
nostre veïns, “la poca qualitat de les festes majors”. 
 
També des de l’Alcaldia se’ns pot arribar a dir que hi va haver de tot, i 
efectivament així és: hi va haver actes fluixos i molt fluixos, actuacions dolentes 
i molt dolentes, sempre referint-nos a tots els actes que van comportar una 
despesa per al nostre poble. En aquest sentit remarquem que tot just, els actes 
que van estar bé o molt bé, i va tenir èxit o molt d’èxit van ser aquells que no 
van tenir cost i que van organitzar les associacions del nostre municipi, que des 
d’aquí aprofitem per felicitar. 
 
Els exemples que ens han posat els nostres veïns per referir-se a aquest 
desastre de festa major, han estat entre d’altres: 
 

 el mal resultat d’allargar les festes en dos caps de setmana, 

 la mala o escassa publicitat feta dels actes que es traduí en la poca 
afluència de públic en molts actes com el pregó, la crida del patró, els 
castells, les carretòmines o fins hi tot en els balls de nit,  

 la poca alçada i poca categoria de les orquestres, 

 la mala previsió dels actes,  

 i com a plat central, la falta de respecte cap al nostre poble i cap als 
nostres veïns amb els fets succeïts el dilluns dia 6 d’agost, i que tot just 
va ser el dia del nostre patró Sant Salvador, tots ens diuen que va ser 
una presa de pèl vers els veïns, vers l’Ajuntament i sobretot vers el 
Poble. 

 
En definitiva, el que proposem des del grup Municipal de CIU Els Pallaresos, 
fent-los extensives les demandes dels veïns, és que des de l’equip de govern, 
es treballi i es treballi de veritat, per a que les properes festes no tornem a viure 
episodis tan lamentables com els que s’han produït aquestes passades festes, i 
així Sant Salvador pugui gaudir del seu poble com es mereix. 
 
I seriosament, Sra. Coronado, simplement li volem comentar que si veuen que 
no ho poden fer bé, si realment no poden complir amb les tasques que tenen 
assignades, pel bé de tots deixi’ns que ho fem nosaltres, que els sorprendrem! 
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Sra. Coronado- La ironía sobraba 
 
Sr. Tenorio- Si, esto se pega a lo mejor. Tienes razón. 
 
Sra. Coronado- Que pena que todo lo malo se pega. 
 
Senyor Tenorio les festes quan les preparem, les preparem amb molta il·lusió. 
A part de preparar-les, l’equip de govern, també les secretàries ajuden a 
preparar les festes.  
 
I sempre tot es prepara amb molta feina i molta il·lusió per que tot surti bé, si 
que és veritat que lo del diumenge, perdó lo del dilluns, ja li varem dir al 
representant que no va agradar, això és veritat, en això li dono la raó.  
 
Però el demés Sr. Toni Tenorio, les carretòmines estava jo i havia molta gent, 
Hi havia gent a les carretòmines . Lo del dissabte de la festa major, és criticable 
que et vingui un grup de 200 joves a apedregar-te als guàrdies de seguretat? 
Això vostè ho sabia, el que va passar a les festes, per això es va haver de 
tallar. 
 
Jo no vaig trobar que les festes tinguessin poca qualitat, el que van passar 
coses que eren imprevisibles. 
 
Mala organització? Jo no vaig pensar que hi havia mala organització!  
 
Els castells van caure, no tinc culpa que els castells van caure, a veure, no 
tenim culpa nosaltres de que els castells caiguessin Sr. Toni Tenorio. 
 
Vostès estan criticant les festes, doncs miri... 
 
Sr. Tenorio- No estem criticant les festes, estem donat veu a molta gent... 
 
Sra. Coronado- No, la gent que ha vingut a donar les queixes jo ja he parlat 
amb ells, ja he donat les corresponents... 
 
Sr. Tenorio- Han vingut també suposo clar... 
 
Sra. Coronado- Bé, jo he parlat amb gent, jo he parlat amb gent i jo li he dit el 
que va passar.  A veure, jo no tinc cap problema, quan una cosa no surt bé es 
reconeix i ja està. No tinc cap problema! Però la ironia sobrava Sr. Tenorio, que 
amb vostè jo no parlo amb ironia, eh! Jo li tinc molt de respecte a vostè i a tots!  
 
 
 
 



Sr. Domínguez- Per complimentar, per que surto també al prec, i a mi si 
m’agrada la ironia, a mi no em molesta, eh! Per que així també puc retornar-la. 
 
Si, és veritat, segur que em sorprendrien, segur. Però les dades que tenim 
sobre la taula és que la seva mitjana de festes eren 150.000€ sobre els 
40.000€ que ens gastem nosaltres. 
 
Es una realidad, i la realitat és que és cert, potser el que ens hem de plantejar, 
per que la realitat quina és? La realitat és que per l’ajuntament, avui per avui, 
quaranta mil és un gran esforç econòmic. I possiblement el que ens haurem de 
plantejar és anar a menys dies, possiblement haurem d’anar a menys dies, per 
què? Per que amb aquest pressupost és bastant complicat trobar “Lax ‘n 
Busto”, “Pets” o de característiques similars. 
 
Dit això, les orquestres -vostè crec que hauria de recordar-, que la Volcán –que 
crec que te gran nom-, es va dissoldre una setmana abans, són fets que si 
se’m volen imputar a mi doncs potser sóc jo el culpable de que no haguessin 
cobrat. No, no, però són fets que passen. 
 
Que hi ha hagut una sèrie d’inconvenients en aquesta festa que ha fet que una 
sèrie d’actes no fossin com haurien de ser? Com que caiguin els castells o que 
el grup del diumenge no hagués previst un xàfec que els mullés l’equip? Vull 
dir, totes aquestes coses són coses que em poden ficar la culpa a mi si volen, 
me la poden ficar a mi, però jo no sóc l’home del temps. 
 
Així com, el 99% de les queixes que hem tingut, per que n’ hem tingut, per que 
a mi les que valen són les que venen aquí, no quan diuen que m’han dit! El 
99% han estat del llenguatge utilitzat en l’últim acte, fet que des de l’ajuntament 
s’ha reconegut i fet que s’ha demanat disculpes públicament en l’últim butlletí 
municipal.  
 
Per lo demés jo no tinc massa més a dir Sr. Tenorio, simplement de dir-lis. 
Home! Diu los actos que montaban según que entidades, està bé voler quedar 
bé amb les entitats, de fet ho van fer super bé, la Colla Gegantera va fer un 
acte brutal, l’Afer de la Dona també, el Pubillatge també, vull dir, totes les 
entitats municipals han fet un munt d’actes i a més els hem d’agrair, per que 
això ajuda a que siguin més econòmiques les festes.  
 
Perdo perdonin, potser tinc mala memòria, a tots els infantils no els he vist a 
ningú, eh! Llavors com critica un acte que no ha anat? Com critica que no havia 
assistència en els actes infantils? 
 
Sr. Tenorio- Sí, al col·legi jo vaig anar i resulta que per casualitats de la vida es 
va endarrerir tres quarts d’hora la festa de l’escuma. Vale, no entrarem en 
detalls, ja està. 
 
Sr. Domínguez- Al col·legi, el primer acte, la festa de l’escuma aquell noi troba 
una accident, una retenció, i arriba tard, bien! També es culpa de l’alcalde que 
hi hagi accidents a la carretera. 
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Sr. Tenorio- Abans era tot culpa de l’alcaldessa! Abans era tot culpa de 
l’alcaldessa! 
 
Sr. Domínguez- Sr. Tenorio fixis en una cosa, repassis actes dels últims quatre 
anys i digui’m quan li he criticat jo a la senyora Ramos les festes. Cap vegada! 
Li he criticat tot! Tot! Tot li he criticat! Però les festes mai. Per que una cosa que 
es fa amb bona voluntat per tot el poble no és criticable! No és criticable! I 
vostès porten dos anys criticant-les! 
 
Torno a dir, es fan...no, és que no és un debat! Vull dir tú em fas un prec i el 
contesto, vale? Et dono els arguments, vale? I et torno a dir, sí hi ha hagut 
actes que han estat fluixos, vale? Sí. A nosaltres actualment 40.000€ són molts 
diners per gastar en festes, per que no podem més. I fem un gran esforç per 
poder pagar les festes, si això passa per que aquest proper any haguem de 
retallar dies i fer el cap de setmana i el dia del patró i punto, potser haurem 
d’anar amb això, potser haurem d’anar amb això. Però si que no et penso 
tolerar, per que em sembla una injustícia grandíssima que diguis que no hi 
havia actes, o sigui, que a la majoria dels actes la gent no va venir, per que la 
bicicletada va ser l’any que més gent va venir, a la festa de l’escuma de 
després de la bicicletada, a pesar del retard, hi havia un disbarat de gent 
esperant-se! Els infantils hi havia moltíssima gent!  
 
Les orquestres, a mi em pot o no agradar la Tràfic, t’ho puc dir, no em va 
agradar la Tràfic! Però no puc obviar que la Tràfic és una orquestra de renom. 
Potser a tu, el teu gust musical et tira més cap una altra banda, potser a mi 
també! Però per això tinc una regidora que tria i que te tota la meva confiança 
per que la Tràfic i la Volcán són orquestres de renom, eh! 
 
Potser que hi hagi un dia que no funcioni, hem de criminalitzar-les per això? 
No, dir que eren una merda d’orquestres? No, per què no ho són! I perdona, la 
Costa de València, la substituta, gràcies podem donar de que vinguessin, però 
no ho van fer malament, la pista estava plena. Musicalment et pot agradar més 
o menys, però torno a dir, criticar les festes! 
 
Jo entenc la crítica, i a més li vaig donar les explicacions a la senyora Ramos, i 
a més li vaig dir,-”demanaré disculpes públicament al butlletí”-. Ho he fet? 
 
(S’estableix una debat entre l’alcalde, la Sra. Ramos i altres regidors de 
l’oposició sobre el pagament d’una actuació ) 
 
Sr. Tenorio- Jaume no critico les festes, critico molt més la gestió de les festes! 
 
(Parla el Sr. Domínguez fora de micro) 
 



Sr. Tenorio- Escolta dius que va haver molta gent?, em remeto a les llotges, 
només em remeto a les llotges, de l’any passat, de l’altre i d’aquest. 
 
(S’estableix una debat entre l’alcalde i el Sr. Tenorio) 
 
Sr. Vidal Álvarez- Jo una cosa vull dir, a mi els 110.000€ a mi no m’avorreixen, 
a mi em preocupen gastar el diners. Simplement això, ja està, ja està! 
 
Sr. Tenorio- No, és que no ho has entés Joan Pere, a mi m’avorreix que 
sempre m’estigui dient que fa quatre anys, que fa quatre anys i que fa quatre 
anys..., no m’avorreix que em diguis que...a mi també en fan mal el 110.000€. 
 
Sr. Domínguez- Toni és que en un prec, és que si entrem que en cada prec un 
debat, i això també va per tú Joan Pere, un prec és faig un prec o faig una 
pregunta, et responc i s’acabó, !no hay debate!  
 
Si seguin així el Sr. Marcos s’anirà enfadat per que seran les 12 i no li donarà 
temps, intentem ser clars i concisos.  
 
 
PREGUNTA 1 
 
Sr. Tenorio- Atenent a la contractació de les orquestres i d’altres actuacions de 
caire artístic i/o cultural que periòdicament fa el nostre consistori, i atesa la 
complexitat a l’hora de la contractació d’aquests serveis, ens agradaria saber si 
l’Ajuntament compleix estrictament amb la normativa legal establerta a tal 
efecte. 
 
En definitiva, ens agradaria saber si a totes i a cadascuna de les actuacions 
que es contracten (individuals o col·lectives) se’ls demana el contracte de 
treball i els TC’s per estar d’alta a la Seguretat Social, etc. per tal de poder 
complir amb la normativa legal vigent. 
 
Sr. Domínguez- Tots els que contracta l’ajuntament directament tenim 
l’obligació, els que contractem a través de representant no tenim l’obligació. 
 
(Parla la Sra. Sánchez fora de micro) 
 
PREGUNTA 2 
 
Sr. Tenorio- Perquè aquest  equip de govern ha decidit adjudicar la barana del 
carrer del Sol al pressupost més econòmic? 
 
I volem saber si realment hi ha informe tècnic que admeti una barana de fusta 
amb poca o nul·la seguretat en el lloc en qüestió. 
 
Entenem que s’ha de fer una contenció de despesa, però en coses que no 
puguin afectar a la nostra seguretat ciutadana. 
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Una barana, a aquest preu, tenint en compte que es van presentar 5 
pressupostos  i que aquest és gairebé 2.000 euros més econòmic, ens fa por 
que sigui de qualitat insuficient per al lloc on ha d’anar. Recordem que per 
aquest carrer hi ha tràfic rodat i Déu no vulgui, però si un cotxe dona un cop a 
la barana existent, es pot produir alguna desgracia. 
 
Creiem que, per damunt de tot, creiem que hem d’entrar a valorar més la 
seguretat ciutadana que no pas el valor econòmic o el preu. 
 
Sr. Domínguez- Aquesta afirmació de que si tenim un informe tècnic que avala 
la d’això, vostès tenen un informe que digui que no compleix la normativa?  
 
Sr. Tenorio- No, simplement ho preguntem. 
 
Sr. Domínguez- Per tant, no jutgi. Vull dir, la situació econòmica, l’entorn... es 
van plantejar dues opcions, la metàl·lica i la de fusta. Escolti’m si un cotxe li 
hagués donat a una metàl·lica cauria igual, cauria igual, per que per això el que 
va ficar és el “guardarrailes”.  
 
 
Compleix normativa per que, entre d’altres coses, el Sr. Marcos no se si podria 
afegir alguna cosa pels seus coneixements, i ho dic de bona fe. Vull dir, entre 
d’altres coses és més perillosa la que tenim aquí el costat, passa que no pot 
caure ningú. 
 
Sr. Tenorio- Per allà no passen cotxes! 
 
Sr. Domínguez- No, no estic criticant res, per que fa l’efecte escala, aquella no 
fa l’efecte escala. Les travesses que aguanten estan dins la normativa, és entre 
1,20 i 1,50.  
 
A partir d’aquí si algú vol trencar alguna cosa, ho trenca. 
 
Sr. Tenorio- Però allà vas amb un cotxe o una moto, una moto vas i sense voler 
te’n vas descuidat. 
 
Sr. Domínguez- No, no, per allà no te’n vas descuidat, home! 
 
Sr. Vidal Álvarez- Les baranes del parc del Plans són totes de fusta. Només 
com a matís, res més. 
 
 
 
 
 



Sr. Domínguez- Però potser el que ens hauríem de preguntar és per que quan 
es va planificar la reparació del carrer del Sol, no es va es va posar dins el 
projecte la barana.  Per què?, Per què? Això és la primer la pregunta que 
s’hauria de fer, per que quan es planifica una reparació no es contemplen 
aquestes qüestions, i ja es posen dins del pressupost, per què? Per que ni 
havia un tècnic que no el va posar. 
 
Sra. Sánchez- Es suposa que el tècnic que hi entén... 
 
Sr. Domínguez- Però era un tècnic de la confiança del govern que va efectuar, i 
no dic que fos l’anterior!  
 
Vaja mai havia hagut una barana, però no es contempla la possibilitat de que 
es fa un mur i que algú pugui caure! Ara recriminen que posem una barana per 
que ningú pugui caure! 
 
(S’estableix una debat entre l’alcalde i el Sr. Tenorio) 
 
(Parla el Sr. Cañete fora de micro i s’estableix un debat) 
 
Sr. Domínguez- Senyor Tenorio és el mateix tipus de material, si li interessa, és 
el mateix tipus de material que tenen les baranes de fusta que hi ha a Port 
Aventura. És un tipus de material tractat que t’aguanta perfectament sense 
necessitat de vernís, i potser estic equivocat eh? Igual 8 ó 10 anys 
tranquil·lament, no és una barana de fireta, si va a mirar les travesses són de 8 
x 9, que són travesses fortes. Els muntants horitzontals crec que són 12 x 4, 
són forts. Torno a dir, també podíem haver anat a l’alumini, però qualsevol dels 
tres materials, si un cotxe va, el tomba. 
 
Si, si, igual, per que la base que aguanta és un massís, però tot l’altre no és un 
massís, que va soldat i si a un cotxe li dones a una soldada te’l tiraràs, vull dir, 
el tiraràs exactament igual. El grau de força que hagi de fer serà una miqueta 
més si vols, però no tant per justificar que aquella barana és un perill. 
 
Sr. Tenorio- Has tingut la mateixa apreciació que hem tingut nosaltres, que una 
d’alumini resisteix més 
 
Sr. Domínguez- Que no, que no, que no, que no he tingut aquesta apreciació, 
no, per res. Hi ha moltíssims llocs que passen cotxes pel costat i les baranes 
que hi ha al costat són de fusta de característiques similars, moltíssims llocs, 
per això es fan! I per això compleixen unes normes UNE per que et donen unes 
garanties, no és la UNE m’he equivocat? La ISO? ISO perdò! 
 
Sr. Marcos- Ja que m’ho preguntes t’ho diré. No està previst ficar barana de 
fusta, no obliguen a ficar baranes de ferro...( continua parlant fora de micro i 
s’estableix un debat amb el Sr. Alcalde). 
 
Sr. Domínguez- Però si hi ha unes característiques mínimes que s’estableix, 
que és la distància entre els pilars... 
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Sr. Marcos- Si, i l’alçada de 90 cm. amb un roda-peu de 15 cm., etc, etc... 
Segons la situació... 
 
Sr. Domínguez- Llavors tu que l’has vist, compleix la normativa aquesta 
barana? 
 
Sr. Marcos- No puc opinar, per que no l’he pogut veure. Però estic segur que la 
normativa segurament la compleix, una cosa és si....Que segurament si fos 
metàl·lica seria més  difícil que es fes malbé... 
 
Sr. Domínguez- El primer que li has de fer a aquests tipus d’elements, és 
independent de si és de ferro o no, per que amb una cosa l’has de vernissar i a 
un altre l’antitòxic. 
 
Si vas al terreny de la percepció de que aquesta barana pugui ser un perill per 
la gent, no! 
 
Sr. Vidal Álvarez- I una altra cosa només, i si tan preocupant és una altra opció, 
fem aquell tram de carrer peatonal, i conservarem el patrimoni que és la Casa 
Bofarull evitant que passin cotxes, i així ja ho tenim tot solventat. 
 
(S’estableix un debat entre els regidors) 
 
PREGUNTA 3 
 
Sr. Tenorio- El Grup Municipal de CiU Els Pallaresos voldria  saber per què al 
vídeo que ha penjat  l’Ajuntament de l’11 de Setembre a la plataforma Mira TV, 
han retallat  la part on el nostre grup de CiU fa l’ofrena floral? 
 
El nostre grup no vol estar al mateix sac que els seus companys de govern, el 
Sr. Claudi Domènech de Gent dels Pallaresos i el Sr. Jaime Vidal del PPC, que 
no van fer l’ofrena floral. 
 
El nostre grup es sent profundament decebut, atès que nosaltres ens devem 
als nostres votants i aquests, han estat ells els que ens han obligat a presentar 
aquesta queixa, per tal d’obligar els responsables de la publicació de 
l’Ajuntament a que modifiqui l’arxiu audiovisual publicat . 
 
El nostre grup, creu que la censura fa molts anys que hauria d’haver 
desaparegut, i en cap cas tolerarem que es practiqui al nostre municipi, i menys 
encara per part del Govern Municipal. 
 
 
 
 



Sr. Domínguez- No hi ha censura, és que quan es va gravar com vostè va 
veure, no estava quiet en un trípode gravant tot el tema, si no que anava així i 
no es veia bé. Vull dir, si volem treure fora de context qualsevol tonteria 
d’aquestes, les traiem totes. 
 
Sr. Asensio- Podem veure el vídeo?. 
 
Sr. Domínguez- No, que són arxius que pesen molt, i que una vegada que els 
edita, els penja al YouTube i ja no els guarda. 
 
Sra. Sánchez- A la màquina ja es veu. Si hi ha bona voluntat es veuen! 
 
Sr. Domínguez- Insisteixo, crec que vostè que sempre es posa a la boca el fair 
play, el bon rotllo, i tota això, comentant censures amb tot això tampoc ajuda 
massa. Vull dir, cada pregunta que fa acaba dient: han enganyat, han 
censurat... 
 
Sr. Tenorio- Però Jaume tu et sentiries a gust si el teu grup municipal no sortís 
a l’ofrena floral de la diada de l’ 11 de setembre, et sentiries a gust?  
 
Sr. Domínguez- Jo no ne presentat, ni jo ni el Partit Popular... 
 
Sr. Tenorio- Vale, ja m’ho has dit... 
 
Sr. Domínguez- Ni crec que el Partit Popular, hem presentat cap queixa al 
respecte amb la  gravació que es va fer de la inauguració de l’Ajuntament... 
 
Sr. Tenorio- Fa quatre anys... 
 
Sr. Domínguez- No, perdona, he dit que tenim moltes vegades la sensibilitat a 
flor de pell! Per que en aquella gravació crec que no sortíem, no? Cap regidor 
de l’oposició sortíem, no? 
 
Sr. Tenorio- I com vosaltres no sortiu, ara ens ho pagueu que nosaltres tampoc 
sortim! 
 
Sr. Domínguez- No he dit això! Per que si no vull que surti l’oposició, no surt la 
senyora Sánchez, no surt el senyor Marcos, vull dir, he anat intentant agafar els 
trossos que es veuen millor. Senyora Ramos... 
 
Sr. Ramos- Es pot veure? 
 
Sr. Domínguez- He dit que una vegada gravat, no tenim tanta capacitat de disc 
dur, pesen moltíssim, cada gravació de Ple crec recordar que supera les 10 ó 
12 gb, vull dir, va justeta, per que grava amb una molta capacitat, i si això ho 
vas posant al servidor de l’ajuntament no te tanta capacitat. 
 
Si no em volen creure no em creguin, vull dir, si em volen denunciant, 
denunciï’m, si volen dir que els censuro, el censuro! 
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Sr. Domènech- Jo considero, vaig fer una valoració, de que la crisi en que 
estem, que estem mirant econòmicament estalviar el màxim, vaig creure que el 
s’havia de fer es reunir-se tots els grups polítics i fer una floral en conjunt, no 
gastar allí amb les flors! Per que si vas veure, al dia següent allò no valia res! 
 
Sr. Tenorio- S’hagués proposat això senyor Claudi! 
 
Sr. Domènech- Vull dir, que es van gastar un munt de diners aquí! I jo et puc 
assegurar que jo vaig fer acte de presència com tú, i vaig respectar tot el que 
s’ha de respectar.  
 
A mi un ram de flors més o un ram de flors menys, a mi això no em diu res. 
 
Vidal Guiamet- Has hecho referencia al Partido Popular. Yo cuando era 
pequeño, porque soy mayor, me parece que eran los sábados que nos 
juntaban en el patio, subían las banderas, pero eso ya ha pasado. Cada uno la 
festividad lo disfruta, lo hace como lo siente. 
 
Tú quieres meter un ramo de flores? Pues a lo mejor uno mete un ramo de 
flores que vale 80€, otro mete uno de 10€, o sea, cada uno lo hace según lo 
siente, ¡no son estos tiempos ya!. 
 
Yo allí participé en el acto institucional. Hay un ramo de flores que pone el 
Ayuntamiento, y a mí el día que me parece bien se le pone, se consultó, lo 
hablamos, y el día que no…Cada uno disfruta según sus sentimientos, o es 
que ahora tú también quieres imponer que tenemos que estar con una bata de 
rayitas… 
 
Sr. Tenorio- ¡Cómo estáis! ¡Estáis a la que salta! 
 
Sr. Vidal Guiamet- ¡No, calla que estoy hablando yo! ¡Yo te he escuchado, y 
cuando tú hablas yo no te interrumpo! Es que aquí la ironía nada más viene de 
una parte. Ya nos traes las batas, nos dices que tenemos que hacer, eh! Y 
como los años pasados. 
 
(S’estableix una debat entre l’alcalde i el Sr. Tenorio, i el Sr. Vidal Guiamet 
parla fora de micro) 
 
Estem en precs i preguntes, això no es un punt on s’estableix un segon torn 
d’intervenció. Sr. Tenorio i Sr. Vidal si us plau! És precs i preguntes, no 
intentem estirar-ho al màxim. Vostè ha fet una pregunta que ha interpel·lat a 
dos regidors, jo li he contestat la pregunta, com els dos regidors estan 
interpel·lats tenen dret a expressar, però això no és un debat, és una pregunta, 
és que si no no en sortirem mai. Vol continuar si us plau? 
 



Sr. Tenorio-  No vull continuar. 
 
PREGUNTA 1 
 
Sr. Marcos- Sr. Domínguez em podria dir vostè si es sabedor que el passat 
mes de setembre, una sobre certificat dirigit  a nom d’ Independents dels 
Pallaresos,  i en el que també apareixia a sota, el nom del Sr. Manel Gómez 
Porta, que és el President d’aquest grup i per tots conegut per haver estat 
regidor d’aquest Ajuntament  la passada legislatura, i a més que sortia el 
número tres a les llistes municipals de la darrera campanya, per Independents 
dels Pallaresos. Aquest sobre provinent del departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya,  va ser retornat des d’aquest Ajuntament, tot al·legant 
que la direcció no era correcta? 
 
Sr. Domínguez- Primera noticia, no tinc coneixement. Segona, jo no recepciono 
el correu, és el personal d’atenció al ciutadà, a la qual li preguntaré demà sense 
falta. Tercera, si hagués arribat el correu, és el Secretari qui rep el correu, i no 
se si el Secretari ha rebut alguna carta o te coneixement de que s’ha retornat 
alguna carta. 
 
Sr. Secretari.- No ho tinc, primera notícia. 
 
Sr. Marcos- Ho he preguntat a gent de l’ajuntament, ningú sap res, i és un 
sobre suficientment important, venia del Departament de Justícia de la 
Generalitat, ha pogut suposar alguna incomoditat, i clar, no és broma. Si arriba 
propaganda i tal i es perdi no passa res, però clar, em sobta que des d’aquí 
l’hagin retornat, per això ho he preguntat, res més.  
 
Sr. Domínguez- Li insisteixo que primera notícia, no tinc coneixement, 
evidentment qualsevol sobre d’aquesta magnitud, a més venen amb l’emblema 
d’ on venen, independentment de que venint a l’adreça que venen, i coneixent 
a la persona que es coneix, entenc que si més no, s’hagués trucat a la persona 
interessada per fer-li saber. Ho desconec, insisteixo que demà ho preguntaré, 
però que jo no tinc constància d’això. 
 
Sr. Marcos- Jo li agraeixo la resposta, i el sobre li portava per si el volia veure. 
 
PREC 1 
 
Sr. Marcos- Respecte del que s’ha comentat abans que no he volgut intervenir 
per que el tema s’anava caldejant massa i tampoc tinc ganes de que arribem a 
coses desagradables.  
 
Però si vull deixar-li una puntualització, que ho tenia com a prec o com a 
pregunta, digui-li com vulgui, en referència al que s’ha comentat abans sobre el 
tema de la documentació. Ho hem demanat reiterades vegades, no se si és ja 
per un tema de venjança pel que va passar fa 4 anys, no ho se la veritat, no ho 
puc arribar a entendre. 
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El que s’ha dit abans de la documentació és cert, és cert, s’endarrereix la 
posada a disposició de la documentació als regidors de l’oposició reiteradament 
des del primer dia que vostès estan al govern! I com exemple, un botó. El dia 
26 de setembre de 2012 jo mateix vaig presentar una sèrie de requeriments de 
sol·licituds de veure una documentació, i vostè m’ha contestat que me la 
deixarà veure el dia 9 d’octubre, 14 dies després d’haver presentat la sol·licitud. 
 
Sr. Domínguez- Perdoni, per que entre d’altres coses, en aquella documentació 
crec que una de les peticions seves reclamava els currículum vitae de tots els 
treballadors de la Llar municipal, i això requereix que nosaltres a banda de la 
informació que tenim aquí, parlem amb l’escola municipal per que ens els 
fessin arribar per que estaven fent incorporacions dins de l’escola. 
 
Home! No tota la documentació que es demana es pot donar el mateix dia, com 
per exemple, l’altre no se que és, informes que ja estan segurament arxivats a 
baix al registre general i s’han d’anar a buscar i tot això. 
 
A vostè li pot semblar molts dies, però insisteixo si no volgués donar-li, em faig 
el tonto o estic aquí tres mesos marejant la perdiu i no li vull donar. Tot el 
contrari, però simplement em curo en salut, prefereixo donar quatre o cinc dies 
més. Crec que vostè ho entendrà, que quan arribi la informació tingui tota la 
informació que vostè demana. Si més no li vaig contestar ràpid, no? 
 
Sr. Marcos- Si, si, em va contestar ràpid si, si. Però em refereixo que no 
demano currículums vitae, el que demanava era una sèrie de titulacions, 
documentació que per llei s’havia d’haver entregat al seu moment quan 
l’empresa va licitar el tema, que és el de l’escola bressol, i bé, el retard és 
evident, catorze dies dona per això i més! Però bé, era més que res per 
reforçar el que havia dit el Sr. Tenorio, amb el qual estava totalment d’acord. 
 
PREC 2 
 
Sr. Marcos- Per una altra banda, lamentablement tinc que tocar un altre cop un 
tema que ja tocat en reiterades ocasions, els he demanat inclús a vostè 
personalment al seu despatx, li he demanat si us plau que fiqués més atenció, 
d’acord? Però si ho ha fet, que no ho dubto, no  li foten ni punyeter cas. 
 
Les obres del gas. Això ara ja es vergonyós del tot. Ara ja es campi qui pugui, i 
per desgràcia algú, espero que no, però algú tindrà un accident. Fan el que 
volen, i ningú els hi diu res, i si se’ls diu no fan cas. No dubto que la persona 
que, segons vostè, visita de tant en tant les obres, i ho repeteixo, no ho dubto, 
ho faci, però els hi prenen  el pel, a ell i a vostès. Rases  obertes, tanques 
ficades en mal estat, com volen, les pròpies tanques defectuoses, amb ferros 
sortint que poden fer mal, mal senyalitzades, etc, etc, etc... 
 



De fer recordo que al seu dia inclús quan hi havia una relació comercial, i sap 
que a mi això no m’agrada tocar-ho com a regidor, inclús varem fer un informe 
referent a això i li vaig entregar jo en ma.  
 
Jo els prego un cop més, que obliguin a aquestes empreses i els portin un 
control exhaustiu  de les mesures de seguretat sobretot de cara als vianants, 
per favor, i és per una enèsima vegada que ho dic. 
 
Sr. Domínguez- Bé, no se que dir-li. Vull dir, insisteixo que s’han mantingut 
converses amb Gas Natural, s’han mantingut converses amb l’empresa 
subcontractada per Gas Natural. Em consta que tant el vigilant municipal, com 
el tècnic de la casa es personen cada dia, ara potser no tant, per que han 
baixat el ritme. Les notícies que tinc jo de Gas Natural és que fins a primers 
d’any, fins a primers d’any no anaven al mateix ritme que a primers per qüestió 
de dotació pressupostària, potser han trobar alguna financiació i ho han tornat a 
reactivar. 
 
Em consta Sr. Marcos, potser aquí no estic tant d’acord, en el tema de les 
tanques. Em consta, per que a més a més les he vist jo personalment, que han 
canviat tot el tema del tancat, que ara el que hi ha és nou, de fet estava aquí 
davant de l’escola, i les tanques eren totes noves. I em consta, per que jo ho he 
vist, el que passa que potser només era a l’escola, ja hauríem d’esbrinar-ho, 
que també van millorar la senyalització.  
 
Dit això, no li dic que no sigui veritat el que ha dit, si no que expressaré el seu 
malestar una altra vegada, incidiré tant al vigilant com al tècnic de la casa de 
que personin més i controlin més, per veure si tots aquests problemes de 
seguretat els poden solventar. 
 
Sr. Marcos- Em permet fer una cosa que no he fet mai des de que estic en 
aquest ajuntament? Em permet un petit incís tècnic? Hi ha d’haver un 
coordinador de seguretat d’aquestes obres, que és al que se li ha d’exigir la 
responsabilitat de que aquesta seguretat... qui sigui! A mi m’és igual, en 
aquesta persona se li ha d’exigir que es compleixi la normativa, eh! I els mitjans 
de seguretat. 
 
PREGUNTA 2 
 
Sr. Marcos- Senyor Joan Pere, després d’haver contractat una empresa per 
podar els arbres, cosa que va costar una pasta i que antigament constava molt 
menys ja que ho feia la brigada, poda que crec que estem tots gairebé d’acord, 
gairebé tots, que ha estat feta d’una manera no molt bona, jo diria que inclús 
fins i tot deficient, i  a les probes em remeto (han caigut branques per excés de 
pes, està mal podat, etc, etc...), cosa que vostè no és el responsable que s’hagi 
fet tant malament la poda. 
 
Però jo voldria pensar que aquesta actuació es va fer amb una bona intenció, 
però...., si tan estimem els arbres, el que no entenc és per què en tot l’any, i si 
m’han enganyat corregeixi’m vostè, no s’ha regat ni tan sols un d’arbre en tot el 
poble. 
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I a més a més, cosa que també en sobta, que vostè estigui al darrera quan em 
llençat tota l’aigua de la piscina barranc avall, no ho entenc. 
 
Després li voldria fer una altre pregunta: Quantes vegades, si és que s’ha fet, 
s’han fumigat les herbes de les zones verdes, els espais verds, i no em 
refereixo a que un senyor de la brigada amb una motxilleta estigui fumigant en 
quatre herbes, si no una campanya intensa com s’havia començat a fer els 
últims anys, que inclús es va haver d’autoritzar, legalitzar, una o vàries 
persones per a que poguessin tractar el tema de fungicides, d’acord?  
 
I la darrera pregunta era: Que se n’ha fet de la trituradora vegetal? Per que la 
veritat és que jo porto un munt de temps sense veure-la funcionar. M’agradaria 
saber si és que està espatllada, si és que no la saben fer anar, quin problema 
hi ha per que fa molt temps no la veig que funcioni. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Bé, l’aigua de la piscina és per llei de la Generalitat que 
t’obliga a que l’hagis de llençar.  
 
Segon, no disposem de cap cuba, és la Generalitat que t’obliga a llençar l’aigua 
de la piscina! Si no senyor Marcos li asseguro que no s’hagués llençat ni una 
gota, eh!  
 
Sr. Domínguez- No, no li interrompo, només una apreciació, potser el detall de 
controvèrsia, no es llença es buida per normativa t’obliguen a buidar. És la 
matisació per que d’això, de totes maneres és el que anava a dir ell. 
 
Sr. Vidal Álvarez- No disposem de cap cuba tampoc, eh! Te algun camió-cuba 
vostè? 
 
Sr. Marcos- Sí.  
 
Sr. Vidal Álvarez- Gratis? 
 
Sr. Marcos- Avui no, avui no. Però la fórmula la vaig dir jo en aquesta taula fa 
uns anys. Llavors jo podia haver fet una sèrie de gestions i no ens hagués 
costat un duro, i vaig donar la fórmula. 
 
El senyor Domínguez em va dir: Xavi ho podràs fer? I jo li vaig dir: A dia d’avui 
no tinc accés, però la fórmula és aquesta! I no es va fer, crec que es podia 
haver fet alguna solució, alguna actuació. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Doncs jo prendré nota... 
 



Sr. Domínguez- No, no et tallo, no! Si, si, és veritat, si, però com vostè sap, 
com vostè sap, per poder fer la reparació del vas de la piscina, -que no se si ha 
arribat a veure les fotos-, tenia una esquerda bastant important que travessava 
tot això. Les persones de manteniment recomanaven no buidar-la, per que en 
el moment que es buidava s’havia de fer l’actuació.  
 
En tot aquest pas mentre varem poder accedir, -per que econòmicament en 
aquell moment no ens ho podíem permetre-, a la subvenció que sortia des de la 
Diputació, el PAM. Vull dir, un tipus de subvencions que va haver de planificar 
de fer l’esforç, intentar-ho i tal, però no varem tenir temps material de que es 
pogués gestionar tot aquest tema, per que en el moment en que tu buides la 
piscina ràpidament has d’actuar, i això si que ho saps. Per que llavors és pitjor 
el remei que la malaltia, vale? I per això no es va poder gestionar, per que 
aquesta gestió si que necessita de més dies, no és d’avui per demà.  
 
Només això! No em toca a mi discutir-ho aquest tema, però crec que 
l’apreciació ja que m’has posat a mi en la conversa, era això. Justament quan 
has de fer una actuació en el vas, és en el moment que buides has d’entrar, per 
que si no és pitjor.  
 
Sr. Marcos- Correcte, correctíssim, però és que has dit la paraula clau! La 
paraula clau, que va ser la mateixa que va impedir al seu dia fer l’actuació que 
jo vaig proposar, “pla-ni-fi-ca-ció”.  
 
Quan entrem a parlar d’urbanisme, igual com en tota la vida, però en el tema 
d’urbanisme que potser hi tinc una mica més de soltura, el que és fonamental 
és la “planificació”. 
 
Sabem que aquesta actuació es porta fent durant anys, quan arriba l’estiu 
l’aigua va barranc avall, ep no! Hi ha maneres de poder aquesta aigua guardar-
la en un altre lloc i fer-la servir. Hi ha fórmules, l’únic que cal és planificació. El 
que si que li demano es que cara l’any vinent, per que ara ja està fet. De cara 
l’any vinent hi hagi aquesta planificació i que es prevegi si no recuperar tota 
l’aigua, si una part important, que es pot fer servis inclús per netejar els carrers. 
 
Sr. Domínguez- Si, però una qüestió, la planificació era molt difícil per que 
oblides la segona paraula que és més important que la planificació en sí, que 
és la disponibilitat de diners. Vull dir, quan tu et portes -com hem estat- crec 
que hem estat o hem estat actualment, per que ja la dinàmica de treball ha 
estat aquesta. Crec que això ho hem dit, no us agafarà de nou, una cosa és 
pressupost i una altra diners a caixa, i quan no tens diners a caixa, vull dir, no 
és a “salto de mata”.  
 
És evident que hi ha un pla de mandat i que tu vols fer una sèrie de coses, i 
que tu podràs fer o no en funció de si entren diners o no, és el mateix exemple 
que quan ha sortit el tema del camp de futbol, vull dir, si no entraven una sèrie 
de diners que havien d’entrar, que ja fa mesos que havien d’haver entrat, no 
podíem fer el camp. 
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Per què una vegada parlat amb les entitats s’ha pogut avançar el camp? Per 
que a finals de maig va entrar, vale? És que no està planificat? No. Planificat tot 
el que tu vols fer ho has de tenir, per que en certa manera això és el que és un 
pressupost, una planificació de l’any, de les actuacions a fer. I és evident que tu 
saps que has de buidar la piscina, però també és evident que si volies reparar, 
per que hi havia dies que perdíem 14 m3, són molt metres Xavi! I crec que 
potser és menys preocupant el fet d’haver pogut deixar passar tota aquesta 
aigua que estava, que no era tanta, per que havia baixat per la mateixa 
evaporació, etc...per que era l’actuació la que s’havia de fer per esbrinar si la 
pèrdua d’aigua del vas de la piscina era de baix o era d’alguna de les parets 
laterals.  
 
Clar, si que sacrifiques aquesta aigua, justament sacrifiques aquesta aigua per 
que el dia a dia no la llencis! Llencis la que és pròpia de la mateixa, i llencis la 
que es pròpia de l’evaporació, i això si que crec que et puc afirmar, per que 
encara s’estan fent seguiments, que els 14m3 no es perden i es va mantenint 
bastant bé, que l’actuació en principi sembla bé. Amb lo qual per un costat hem 
perdut una aigua que teníem allà que havíem de llençar per buidar, però per 
una altra en el dia a dia s’està estalviant molta aigua. Vale? Crec que valia la 
pensa la puntualització, eh! 
 
Sr. Marcos- Si, però una puntualització, i no vull fer d’això un debat per que 
abans era una recomanació, una aportació lo que feia jo, no vull allargar el 
debat però... 
 
Sr. Domínguez- Xavi i te la recollim i te l’agraïm! 
 
Sr. Marcos- ...al seu dia vam parlar que hi havia una partida destinada a tal, -
“inclús si es pot es ficarà la grua, etc, etc..., si podem ho farem tal...”-, el mateix 
paquet ho prepares i que quan va arribar el moment es va poder fer 
afortunadament, doncs perfecte, es fa!  
 
Però la planificació ho reitero, és molt important i es pot dur a terme, però bé 
espero que es tingui en compte. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Sobre el tema de la poda, no se quantes branques s’hauran 
trencat? 
 
Sr. Marcos- Unes quantes! 
 
Sr. Vidal Álvarez- No gaires. 
 
Sr. Marcos- Segons com ho miris. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Els arbres estan macos, estan verds, no em dirà que no! 



 
Sr. Marcos- Alguns si i alguns no. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Després respecte a lo de regar els arbres, vull dir, que crec 
que aquest ajuntament no pot permetre’s el luxe d’anar regant els arbres per 
tema de personal i de mitjans. 
 
Després una altra cosa, vostè sap que l’arbre mediterrani s’ha d’acostumar a l’ 
estrés hídric, vostè ho sap? Jo li dic només. I que els arbres necessiten 
justament això! L’ estrés hídric és bo pels arbres! Si, si, si, si. Un arbre que 
estigui acostumat al rec quan te un període de sequera és quan pateix llavors, 
si està acostumant a l’ estrés hídric no pateix. És el que estan dient ara els 
experts biòlegs.  
 
I respecte a lo de la fumigació de les herbes, especifiqui-ho una mica més a 
que es refereix, si us plau. 
 
Sr. Marcos- Doncs a matar les herbes. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Les herbes s’estan matant amb la desbrossadora. El que no 
faré si puc és tirar ni una sola gota d’herbicida! Tiraré el mínim possible! I faré 
servir els mitjans que puguem sense haver de tirar els herbicides! Perquè 
contaminem el subsòl i el terra. 
 
Aquesta és la meva opinió, el dia que hi hagi un altre regidor de medi ambient 
que vol tirar molt d’herbicida, no se, jo no! Intentaré tirar el mínim possible! I 
estem buscant mitjans per no fer-ho! 
 
Sr. Marcos- Des del punt de vista ecològic li accepto això evidentment que 
ningú vol contaminar, però podríem ficar el símil de la barana, pot ser de ferro, 
pot ser de fusta, mentre tingui una resistència mínima de tal, tal, tal...Que 
estem fent? Estem adaptant-se al que diu la normativa i al que diu la llei. Això 
està estès en tot el que és ara el nostre país una normativa que t’autoritza a 
llençar una sèrie de productes que estan més o menys controlats! 
 
Sr. Vidal Álvarez- Si, si, si, clar que si, igual que hi ha una normativa que 
t’autoritza que les xemeneies de la DOW hi hagi una sèrie de partícules, clar 
que si! Són bones? Li pregunto jo, són bones? No! 
 
Sr. Marcos- Senyors Joan Pere lo de l’ estrés li dic crec que seria molt més que 
discutible... 
 
Sr. Domínguez- Si vols ho podem parlar fora del Ple, si tens  més preguntes, 
que s’ anem a les... 
 
Sr. Marcos- Si, última i ja acabaré. Continuarem amb el debat. 
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PREGUNTA 3 
 
Sr. Marcos- Senyor Domínguez, en data 16 d’agost de 2012 i registre de 
sortida del 17 d’agost, se’m fa  lliurament al meu domicili per part del Sr. 
Vigilant d’aquest Ajuntament, del present document d’advertència signat per 
vostè,  Sr. Jaume Dominguez, el qual va dirigit al grup municipal 
d’Independents dels Pallaresos, i diu així: 
 
“Atesa la publicació, via electrònica, realitzada pel Grup Municipal 
d’Independents dels Pallaresos, en relació amb l’oferta per ocupar el lloc de 
treball corresponent al conserge de l’ IES Pallaresos, la mateixa ve 
acompanyada del següent comentari per part del citat grup: 
 
-...TOTS en aquest poble sabem qui serà la persona escollida i qui està darrera 
d’aquest procediment amiguista de contractació i són precisament aquells que 
parlaven de transparència i igualtat d’oportunitats per tots els veïns/es del 
nostre poble!- 
 
Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos considera que, amb aquestes 
afirmacions es posa en dubte la legalitat de l’actuació municipal, així com la 
transparència i objectivitat dels seus procediments. 
 
I atès que aquest ens local considera que les mateixes constitueixen un delicte 
d’injúries greus fetes amb publicitat, tipificades al Codi Penal, i castigades amb 
la pena de multa de sis a catorze mesos, suposant la vulneració d’un dret 
fonamental regulat a l’article tal, tal, tal... 
 
Sol·licita 
 
Rectificació pública d’aquest fets al Grup Municipal d’Independents dels 
Pallaresos a la propera sessió ordinària del ple de l’Ajuntament i al mateix mitjà 
a on varen esser realitzades, reservant-se aquesta administració en cas 
contrari, la potestat d’exercir quantes actuacions legals corresponguin en 
defensa del seu honor, fama i dignitat. 
 
Atentament, Sr. Alcalde, Jaume Domínguez Ruíz” 
 
Advertència o amenaça, anomeni’l vostès com vulguin, (a mi particularment em 
sona més a amenaça que a advertència), demostra una vegada més, avui hem 
tingut palesa, que la vara de mesurar, per vostès , no és pas la mateixa per uns 
que pels altres. 
 
En primer lloc els hi diré, que jo no sóc pas l’autor d’aquestes paraules que, 
efectivament varen ser publicades en un mitjà d’accés públic, però que, jo 



comprenc perfectament les raons que varen portar a la persona que les va 
penjar, a escriure-les. 
 
Tan mateix, per un costat, a demanda de la persona que les va escriure i per 
altre com a representant de la formació política d’Independents dels Pallaresos, 
assumeixo la responsabilitat de defensar aquest cas davant de tot els presents. 
 
En primer lloc, i sota el meu punt de vista, tinc que dir que el redactat en 
qüestió, ja començava malament, quant deia “… TOTS en aquest poble sabem 
qui serà la persona escollida…”, això esta mal escrit, molt mal escrit, escolti’m!. 
 
Està clar que no “tothom” sabia qui seria el escollit, esta clar que hi ha molta 
gent que no està al cas del que es fa i desfà al poble per diferents raons, de 
ben segur hagués estat millor posar “... quasi tots en aquest poble sabem qui 
serà la persona escollida...”. 
 
Realment el text íntegre del comentari publicat al Facebook d’Independents 
dels Pallaresos,  va ser el següent: 
 
  “ Aquí teniu una oferta de feina del nostre ajuntament. Com podeu veure 
resulta que , igual que l’any passat, es contracta amb màxima urgència un 
conserge per l’IES Pallaresos donant un plaç de 3 dies als possibles candidats 
per presentar sol·licituds. Tots en aquest poble sabem qui serà la persona 
escollida i qui esta darrera d’aquest procediment “amiguista” de contractació i 
són precisament aquells que parlaven de transparència i igualtat d’oportunitats 
per tots els veïns/es del nostre poble”. 
 
Aquí tinc que fer una apreciació personal crec que és important, que es relatar 
els antecedents dels fets: 
 
- No varen ser 3 dies, si no ho tinc malentès van ser 6. 

- La plaça de conserge va ser creada l’any 2010, encara que al mes de  març 

de 2009 i per motius d’una substitució aquesta persona ja havia ocupat una 

plaça similar. 

- El curs 2010- 2011 va ser convocada un altre cop la plaça per procediment 
d’urgència. 
 

- El curs 2011-2012, ja amb el nou Equip de Govern dirigit pel Sr. 
Dominguez, convoca un altre cop la plaça en caràcter de màxima urgència. 

 

- I finalment aquest estiu i pel curs 2012-2013, l’actual Equip de Govern torna 
a convocar per procediment de màxima urgència un altre cop, la plaça de 
conserge.  

 
Si tenim en compte  el que diuen els diccionaris (agafin vostès el que mes els hi 
agradin, Real Acadèmia de la Lengua Española, Pompeu Fabra, o Wikipedia), 
en tots podran llegir coses similars, tot definint la paraula URGENCIA: 
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- Asunto que se debe solucionar con mucha rapidez 

- Necesidad o falta apremiante de lo que es menester 

- Cualidad de lo que debe ser solucionado de inmediato. 

Si tenim en compte que al Ple, si no recordo malament, de setembre de 2011, 
la Sra. Inmaculada Sánchez, Regidora per Iniciativa per Catalunya Verds, li va 
formular a vostè la següent pregunta:  “Des de ICV volem preguntar quin criteri 
s’ha seguit a l’hora d’elaborar les bases per la contractació del conserge , per 
que entenem que eren injustes, ja que no tots els interessats concursaven en 
les mateixes condicions, per que hi ha molta gent que no ha treballat en 
l’administració pública i de ben segur estan capacitats per desenvolupar 
aquesta feina. Tampoc s’ha tingut en compte aquelles persones que en aquets 
moments estan patint dificultats econòmiques, com pares de família, aturats de 
llarga durada o els joves que no troben feina”. 
 
Vostè, Sr. Domínguez, desprès d’un intercanvi de retrets per part de tots dos, 
va acabar dient-li (segons es reflexa en l’acta): 
 
 “Sr. Alcalde: li respon que es va parlar amb els Serveis Jurídics de la Diputació 
que es necessitava crear la plaça i pel temps i les formes s’hauria de fer amb 
aquest proses i que si s’hagués pogut la hagués creat”. 
 
Donat que, aquest any s’ha tornat a repetir el procediment, dedueixo que 
vostès han estat incapaços de crear, amb un any de temps , la plaça en 
qüestió. Que aleshores justificava el “per què”, la novetat, que acabàvem 
d’entrar, etc, etc...era justificable. 
 
Vostès podran dir el que voldran, però, un assumpte que es porta arrossegant 
més de tres anys….., jo no crec que se’l pugui anomenar precisament 
“d’urgència”. 
 
Per altre costat, en referència al terme utilitzat “amiguisme”, el qual sembla ser 
el causant de bona part de la seva indignació, deixi’m que llegeixi una part de 
l’article que “El Butlletí d’ ADMC” (partit a les hores encapçalat pel Sr. Jaume 
Domínguez Ruiz, actualment Alcalde dels Pallaresos), va publicar el mes de 
juliol de 2010 amb el nº 10: 
 
“Que més hem de veure per adonar-nos compte que la imatge de l’Ajuntament 
evoluciona  a la d’un CORTIJO on es gestiona en funció del COMPADREO i on 
no preval l’ interès públic, si no l’ interès partidista d’una alcaldessa inoperant!. 
Això no passaria si aquesta  CORT que ens governa es poses a treballar pel 
poble pel nostre futur i es deixes de practicar la política de la improvisació i 
L’AMIGUISME”. 
 
 



 
Com tots vostès podran comprovar, en aquest text es parla de: CORTIJO, 
COMPADREO, CORT   ( no confondre amb Corp de cuerpo, ni amb Corv de 
cuervo,  i ho dic per estalviar mals entesos, com ha passat altres vegades) I 
AMIGUISME.  
 
I tot això, Sr. Domínguez, ho publicava ADMC l’any 2010.  
 
Recordo a qui li pugui interessar que els delictes per injuries/calumnies, segons 
dicta la Llei prescriuen als tres anys. 
 
I, ara ve vostè, Sr. Domínguez i ens amenaça amb una denuncia que comporta 
sanció econòmica i presó?, realment es un tema, si més no, simpàtic. 
 
Per altre banda i a la mateixa publicació, vostè Sr. Domínguez, i això si que ho 
signa vostè, diu el següent: 
 
“Des d’ ADMC, durant aquest tres anys de treball, hem apostat decididament 
per donar la màxima transparència dels assumptes municipals” 
 
I en una altra part deia,  
 
“… l’altra tasca que hem de fer valdré es la de controlar als òrgans de l’Equip 
de Govern, tasca que ha sigut mes difícil, doncs aquets regidors no han paït bé 
que els controlin” 
 
I jo li dic a vostè, Sr. Domínguez, que  els regidors de l’oposició teníem en 
aquells dies  l’accés a d’informació, directa i al moment, si més no tota gairebé 
tota, l’únic impediment que ens posaven era que no ens deixaven fer 
fotocopies.   
 
Avui Sr. Domínguez, vostè ens te retallat l’accés directe a tota mena 
d’informació, relegant-la en el temps per fer mes feixuga la nostra tasca. 
 
La transparència a la que vostè tant feia referència en aquells dies, avui la 
posem... 
 
Sr. Domínguez- Senyor Marcos aquest tema ja l’ha tractat, està fent un prec 
sobre la carta. 
 
Sr. Marcos- Vostès senyors de l’Equip de Govern farien bé en tindre en compte 
les paraules que va dir el Sr. Domínguez  el seu dia quan deia… “els regidors 
no han paït be que els controlin”. 
 
Utilitzant les seves paraules i ja acabo: 
 
- Si fas les coses be, perquè tenir por? 

- Tots em de treballar pels Pallaresos 

- Sembla que algú s’ha oblidat 
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I per finalitzar, atenent al que es diu al Decret 214/1980, de 30 de juliol, 
nosaltres no estem d’acord en considerar que aquest procediment de 
contractació hagi hagut de ser per procediment de màxima urgència, i per tant, 
de moment i mentre vostès no justifiquin  la urgència legal i necessària d’aquest 
procediment, havent tingut tot un any per fer-ho,  no ens retractarem de les  
nostres manifestacions. Moltes gràcies. 
 
Sr. Domínguez- Sr. Marcos gràcies, veig que s’ho ha preparat molt bé, així 
avança feina. 
 
Miri, a mi no m’agrada aquests tipus de trifulgues amb vostè, són massa sovint, 
però hi ha coses que no penso permetre, i és que es falti a l’honor de l’entitat, 
per que ja no és a mi, jo represento a l’ajuntament. Vostè fa una afirmació, 
estudiarem amb els serveis jurídics, que ja hem avançat feina en aquest tema, 
de la possibilitat de presentar la demanda jurídica. 
 
El tema que comenta crec que és obvi, vull dir, nosaltres varem planificar, quan 
varem entrar no estava dins del pressupost la plaça de conserge i per això 
varem tenir el 2011 per via d’urgència. La voluntat era la d’incorporar-lo al 
pressupost del 2012 i així ho varem fer, però el Decret 4 ens impossibilitava 
contractar, i ho havia de fer per via d’urgència. 
 
Crec que per desconeixement i per això no entraré a ser excessivament irònic o 
cínic en aquest tema, per que crec que no ho és. Si treu que a més en aquest 
curs escolar tornem a treure una plaça de conserge, crec que potser que li 
expliquin que és per un fet totalment desagradable, que ens hem assabentat... 
 
Sr. Marcos- Això és molt baix! Això és molt baix! 
 
Sr. Domínguez- Ho ha dit vostè! Ho ha dit vostè! 
 
Sr. Marcos- Jo no he parlat d’això, eh! 
 
Sr. Domínguez- Deixi’m parlar! Repassi la gravació! Ha dit...Repassi la gravació 
Sr. Marcos, ha dit que aquest curs 2012-2013 hem tornat a treure una plaça de 
conserge. 
 
Sra. Sánchez- Si, el de l’altra escola! 
 
Sr. Domínguez- No, no, ha referit als dos!  
 
Sr. Marcos- No, no, no! 
 
 
 



Sr. Domínguez- Si no és així, si no s’ha referit a això demano disculpes, però la 
llei ens impossibilita treure places i s’han de crear d’aquesta manera. Dit això, 
el mateix escrit es va presentar al partit de CiU. Només dir si es pensen 
retractar si o no? Per que la línia anava en el mateix sentit. 
 
Afirmar que l’ajuntament és una agència de col·locació de d’amics de l’alcalde 
“presumptament, presumptament”. No, no, es retracten o no es retracten? 
 
Sr. Asensio- Nosaltres fem un butlletí on fem un article d’opinió que es diu 
“Ajuntament o agències de col·locació”, nosaltres no podem evitar que la gent 
es dona per al·ludida per que era un article d’opinió! Llavors com no podem 
evitar-ho... 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint-i-quatre hores, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 


