
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 5/2014 
 
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes de Maig 
Data: 13 de Maig de 2014  
Horari: 19:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Jordi Sans Ferrer 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Claudi Domènech Bonachi 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Joan Pere Vidal Álvarez 
Ana María Ramos Castro 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
 
 

ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Moció pel refusament del contracte de manteniment i conservació dels parcs, jardins i 
espais verds públics dels Pallaresos 
 
2.- Moció que presenten els grups d’independents de pallaresos (IP), Convergència i Unió (CiU) 
i Iniciativa per Catalunya els Verds (ICV) per demanar la formació d’una Comissió de 
Seguiment de les Investigacions sobre l’Alcalde dels Pallaresos Jaume Domínguez Ruiz. 

 
 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
1.- MOCIO QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS DE CiU, ICV I IP 
DELS  PALLARESOS PEL REFUSAMENT DEL CONTRACTE DE 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DELS PARCS, JARDINS I ESPAIS 
VERDS PÚBLICS DELS PALLARESOS 
 
Lectura de la Moció  
 
Sr. Tenorio- Exposició dels motius: 
 
Pocs són els motius escrits que afegirem i moltes les demostracions visuals 
que aportem de diferents zones del nostre municipi, demostrant la ineficàcia del 
citat contracte i de la inoperància del nostre govern per a poder dur-lo a terme. 
 
Però tot i això, volem afegir que: 
 

 Des del Grup Municipal de CIU, ICV i IP dels Pallaresos, ja hem 
manifestat en nombroses ocasions les necessitats bàsiques de la 
ciutadania per a la conservació dels parcs, jardins, espais verds i carrers 
dels nostre municipi. 

 Aquest posicionament parteix de la base ideològica de que els serveis 
públics destinats a necessitats bàsiques no poden ser descuidats. 

 Lluitem per a que si els veïns paguen els seus impostos, el serveis oferts 
des de l’Ajuntament han de repercutir  obligatòriament en un bon 
funcionament. 

 Creiem que el Consistori té que gestionar directament la necessitat del 
compliment del citat contracte i controlar la jardineria i la conservació 
dels parcs, jardins i espais verds públics. 

 Els espais verds municipals, parcs i jardins de titularitat municipal dels 
Pallaresos no es poden mantenir en les actuals situacions de deixadesa. 

 El plec de clàusules que està penjat a la web té moltes carències, està 
mal fet, hi ha punts numèrics repetits, creiem que falten dades i creiem 
que s'incompleixen molts aparats, però el que creiem mes greu, és que, 
tot i que en l’objecte del contracte en el punt 1.2 recull que, l’àmbit de 
prestació del Servei s’estendrà a la relació d’espais verds municipals, 
parcs, jardins de titularitat municipal dels Pallaresos relacionats a 
l’Annex 1 del PCT (plec de clàusules tècniques), hem pogut constatar 
que al PCT, en cap lloc contempla quan i com, i sobre tot, amb quina 
freqüència, es tenen que netejar els parcs i jardins del nostre municipi, 
així doncs no es obligació de l’empresa contractada fer la citada neteja i 
manteniment.  

 El Grup Municipal de CiU Els Pallaresos, ICV i IP  presenten aquesta 
moció de refusament per tal de que el municipi dels Pallaresos mantingui 
un bon servei, un bon control, una bona imatge i una bona netedat. 

 
Per tot l’ exposat i per tota la mostra gràfica aportada, dels Grups Municipals de 
CiU, ICV i IP dels Pallaresos, proposem al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos 
els següents acords: 

 Primer: Revocar el contracte de manteniment i conservació dels parcs, 
jardins i espais verds públics dels Pallaresos pel seu mal ús de l’objecte 



del contracte, per la seva mala direcció, organització i execució dels 
treballs de manteniment, per la falta de regulació de la neteja, per les 
seves deficients freqüències, i per la mala redacció del plec de clàusules 
tècniques per a la prestació de serveis. 

 Segon: Comunicar a l’empresa URBASER S.A. la citada revocació. 

 Tercer: Resoldre totes les deficiències del plec de clàusules i incorporar 
les tasques no definides. 

 I quart: Confeccionar i redactar un nou plec de clàusules adaptat a les 
necessitats del nostre municipi per al manteniment i conservació dels 
parcs, jardins i espais verds públics dels Pallaresos. 

 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res 
Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i Marcos, sis (6) vots en contra, els 
senyors/es Domínguez, Coronado, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, i Vidal 
Àlvarez, el Ple de l’Ajuntament  denega la moció.  
 
Explicació de Vot 
 
Sr. Tenorio- Evidentment hem votat a favor d’aquesta moció perquè tal i com es 
pot demostrar gràficament en tota aquesta mostra fotogràfica (a disposició de 
qui la vulgui veure) de les diferents zones del nostre Municipi, Els Pallaresos no 
pot permetre l’actual situació dels nostres carrers, parcs, jardins i espais verds. 
 
Els veïns, durant gran part de l’any, no ens mereixem tenir espais tant 
deteriorats i en tal males condicions, perquè l’estat resultant és: 
 

 Una mala imatge que no és digna del nostre poble. 

 Tenir uns espais que no es poden fer servir per no estar en bones o en 
correctes condicions. 

 Que no es pugui passejar còmodament pels carrers del poble. 

 Fins i tot, aquests estats, poden comportar un greu perill de insalubritat 
amb possibles plagues i risc d’infeccions. 

 
Sr. Domínguez- Li respon al Sr. Tenorio que ell també creu que els veïns no es 
mereixem males imatges i parcs descuidats, i que l’actual equip de govern ha 
posat molts més mitjans que el grup de CiU quan manava. Que s’ha millorat 
moltíssim i que hi ha temporades que surten més herbes i que en un temps no 
descabellat la situació millora. 
 
No poden votar a favor de la moció que presenten els tres grups municipals 
presenten, per que entre d’altres coses, diu que porten tres anys com a mínim 
tots en aquest mandat, alguns ja porten 7 anys, i per tant, s’haurien de conèixer 
les lleis que regulen el consistori, el que es pot fer, on es pot fer i qui ho pot fer. 
 
Explica que el procediment de contractació es va dur a terme respectant la 
legalitat que estableix el Text Refós de contractes del sector públic, que li 
pregunta al Sr. Tenorio si li sona. I que és aquesta normativa la que estableix 
els motius pels quals els contractes formalitzats per les administracions es 
poden extingir, o resoldre. Però en cap cas refusar. 
 



D’acord amb el que estableix l’ Institut d’Estudis Català, refusar comporta no 
acceptar, no consentir a fer una cosa o rebutjar, però en cap cas es refereix a 
l’anulació, a deixar sense efecte un contracte, per la qual cosa, no entenen  que 
es demani el refusament del contracte i no la rescissió. Si el que demanessin, 
en el cas que tinguessin clar el que demanen, fos l’anulació del mateix, li diu 
que les clàusules per a procedir a la mateixa venen marcades per a llei. 
 
Segueix dient que l’oposició al·lega que el Consistori ha de gestionar 
directament el contracte, i que per l’extensió de terreny que te el municipi, els 
parcs i jardins que hi ha i l’arbrat, no es pot assumir aquesta feina per les dues 
persones adscrites al servei de jardineria de la brigada municipal, i és per 
aquest motiu que es necessari l’ externalització parcial del servei. 
 
En referència a les carències del ple de clàusules, es dirigeix als tres grups de 
l’oposició dient que aquest plec es va exposar al públic mitjançant insercions al 
BOPT, núm. 240, de 18 d’octubre de 2013, a la web municipal i al tauler 
d’anuncis de l’ajuntament, sense que ningú presentés reclamacions. No 
entenen com abans no i ara si, i es pregunta per que no fan les coses quan 
toca, i van al·legar totes aquestes deficiències o mancances del plec de 
clàusules quan tocava. 
 
Assegura que cap de les empreses que es va presentar al concurs va trobar 
cap problema amb el plec i que totes van presentar les seves ofertes de forma 
adequada, i que les freqüències es troben especificades en cadascú dels 
apartats d’actuació. 
 
Creu que la voluntat de l’oposició està en trobar entrebancs en el treball diari o 
els diu que potser haurien de canviar d’actitud, i deixar que avanci el poble. 
 
Repeteix que han de mirar quan toca amb més detall la documentació que 
l’oposició te al seu abast, i que cal que tinguin en compte que la competència 
d’aquest contracte no és del Ple, si no que és de la Junta de Govern Local, per 
la qual cosa, necessiten que la seva tasca com oposició tinguin els conceptes 
clars i així no fer perdre el temps ni els diners dels ciutadans convocant Plens 
extraordinaris. 
 
Sr. Tenorio- Li respon al Sr. Domínguez que tot el que ha dit és molt bonic, vist 
des d’un costat o des d’un altre. I segueix dient: 

 
Aquesta moció es va presentar aquesta moció per via d’urgència en el passat 
Ple Ordinari de 24 d’abril sense ser acceptada. 
Es va proposar al Sr. Secretari incloure aquesta moció en el passat Ple 
Extraordinari de data 29 d’abril, no sent acceptada la proposta pel Sr. Alcalde, 
única i exclusivament. 
 
I presentem aquesta moció avui per via extraordinària, per a poder solucionar el 
més aviat possible els problemes existents als nostres carrers, parcs, jardins i 
espais verds dels nostre municipi, no per voler o no voler assistir a un Ple, la 
intenció és solucionar els problemes que estan al carrer. 
 



El deteriorament i deixadesa de totes aquestes zones verdes del nostre poble 
és tan veraç com a real, segons demostrem gràficament amb fotografies a 
l’abast de tothom. 
 
Evidentment arrel de la presentació d’aquesta moció hi ha un “antes” i un 
“después”. Que hi ha molts “antes” i “después”, però sempre després de la 
presentació de la moció. 
 
La preocupació de molts veïns i veïnes dels Pallaresos, va provocar alertar-nos 
i ficar-nos a treballar per tal de reconduir una situació i una imatge que Els 
Pallaresos no mereix. 
Arrel d’aquestes comunicacions vam poder comprovar que els parcs, jardins, 
espais verds i carrers dels nostre municipi estaven en molts males condicions, 
amb un aspecte deplorable i unes condicions no higièniques molt preocupants. 
 
Vam comprovar el Plec de Clàusules, la seva aprovació per Junta de Govern 
Local en data 02 d’octubre de 2013 i el contracte amb l’empresa adjudicatària, 
amb això, la mostra fotogràfica, l’empenta dels veïns i el recolzament d’alguns 
serveis jurídics, vam presentar la moció pel bé dels Pallaresos, dels seus veïns 
i també del nostre Ajuntament. 
 
Si els parcs, jardins, espais verds i carrers dels nostre municipi es troben en 
unes condicions indignes pels veïns dels Pallaresos, el Plec de Clàusules i 
conseqüentment el seu contracte es troba mal redactat, mal regulat, amb falta 
de concreció, inexacte i amb irregularitats. Segur que els Plecs de Clàusules 
exposats, son d’algun model d’un Col·legi de Jardineria o algun Ajuntament, 
però no per això ha d’estar mal adaptat al nostre Municipi sense contemplar 
l’estat dels parcs, jardins, parterres, rotondes, espais verds i carrers dels nostre 
municipi. 
 
Tenim clar que el nostre Alcalde veurà que tot està ben fet i que tot és perfecte, 
i fins hi tot, ens criticarà perquè presentem una moció a un Ple, recriminant-nos 
que ens preocupem per l’estat del nostre poble i ens preocupem pels veïns dels 
Pallaresos, que és la nostra obligació, però la realitat és que el Ple de 
Clàusules no és correcte i conseqüentment el seu contracte tampoc: 
 

 Tot i que l’article 1 en el seu objecte del contracte, no parla de la neteja 
de parcs, jardins, espais verds i carrers dels nostre municipi, ho 
contempla en el article 1.2 que ens remet a l’Annex 1 del Plec de 
Clàusules Tècniques, en el qual no parla per a res dels parcs, jardins, 
espais verds i carrers dels nostre municipi. 
 

 De nou, en l’article 2.9 el manteniment de parcs, jardins i espais verds 
públics tindrà la periodicitat i les condicions mínimes que en cada cas 
s’assenyala al Plec de Clàusules Tècniques, que tampoc hi són. 

 En el punt 2.2 del Plec de Clàusules tècniques, referent a les tasques a 
realitzar segons el tipus de treball no s’han contemplat les tasques de 
neteja de parcs, jardins, espais verds i carrers dels nostre municipi 
 



 Per la qual cosa, en el Plec de Clàusules no es regula la neteja de 
parcs, jardins, espais verds i carrers dels nostre municipi. 
 

 I per la qual cosa, en el Plec de Clàusules no es regula la periodicitat i la 
freqüència de la neteja dels parcs, jardins, espais verds i carrers dels 
nostre municipi. 
 

 Així doncs, l’empresa adjudicatària no té cap obligació en netejar les 
zones abans citades. 

 
Però el Plec de Clàusules també es troba mal redactat: 
 

 Segons l’article 4, el pressupost base de licitació, està contemplat única i 
exclusivament a 3 anys per als pressupostos 2014, 2015 i 2016. 
 

 Però segons el contracte estableix una durada de només 2 anys amb la 
possibilitat d’ampliar-ho un any més. 
 

 En l’article 2.1 de l’Annex 1, del Plec de Clàusules Tècniques, sobre la 
Realització dels treballs objecte de Manteniment, està buit, vaja, que no 
tenen que realitzar cap treball. 
 

 I per últim i també molt greu, en el Plec de clàusules no es regulen 
possibles modificacions. 

 
Així doncs, i acollint-nos a l’article 2.1 del Plec de clàusules, en el que diu que 
la direcció i control dels treballs anirà a càrrec dels serveis tècnics municipals, 
deduïm que els únics culpables de que el Plec de Clàusules, la Publicació, el 
Contracte i l’estat deplorable en el que es troben els parcs, jardins, espais 
verds i carrers dels nostre municipi, es única i exclusivament dels dirigents dels 
nostre Ajuntament. 
 
Conseqüentment i acollint-nos a la llei de contractes 3/2011, per  adaptar el 
Plec de Clàusules a unes noves prestacions complementaries, seria objecte 
d’una nova contractació atenent que no es podrien relacionar les noves tasques 
amb el preu de licitació que es va signar en el seu dia. Es podrien introduir 
variacions de les Clàusules del Contracte, però no es poden incloure, perquè el 
Plec no contempla modificacions. Per la qual cosa i atès que és d’interès 
públic, hem proposat revocar el contracte i proposar una nova licitació. 
 
Una vegada comprovat que el nostre Ajuntament no ha realitzat les 
tramitacions adequadament, ens hem vist obligats a presentar aquesta moció 
encara que no s’hagi aprovat, tot i que assegurem que es tindrà que fer alguna 
actuació per tal de reparar les errades existents al Plec de clàusules. 
 
 
 
 
Relacionat amb les males actuacions del nostre Ajuntament, des d’aquí 
avancem que el nostre Grup Municipal, acabem de presentar a hores d’ara una  



instància per tal de reparar, modificar i esmenar les errades que s’hagin pogut 
cometre al Camí Transversal de Pallaresos Park – Sant Salvador, que hores 
d’ara es troba en aquestes deplorables condicions que us ensenyem. 
 
El nostre Grup Municipal alerta d’aquesta situació per tal de que no es 
compleixi el període de fiança o el període de garantia i els veïns dels 
Pallaresos es tinguin que fer càrrec d’unes despeses per una mala gestió dels 
governants dels nostre Ajuntament. 
 
Recordem que aquest camí inacabat, es va valorar en 18.500€ que es perdran  
i de res serviran, si no s’executa adequadament. 
 
Tot obra mal executada senyors Governants, surt molt cara. 
 
Sr. Domínguez- Li respon que l’última frase que ha dit és el que va passar en 
aquest ajuntament per no requerir a la promotora que solventés les humitats, i 
que ara tenim humitat quan plou. 
 
Sobre la petició de les obres del camí de Pallaresos Park li agreix l’escrit, tot i 
que el tècnic municipal a emès informe, i que l’empresa vindrà i farà la 
reparació de l’actuació de forma complementària sense cost, per evitar que 
això torni a passar. 
 
Li diu al Sr. Tenorio que aquests tres anys que porta a l’ajuntament li han servit 
no per aprendre les lleis però si per aprendre en demagògia, el qualifica 
d’expert en la matèria, afegeix que potser li ha ensenyat ell mateix o els seus 
companys de l’oposició. 
 
Que en el contracte surten les freqüències. 
 
Sr. Tenorio- Li diu que això és mentida. 
 
Sr. Domínguez- Diu que el Sr. Tenorio no va fer bé la seva feina, que el grup 
municipal de CiU te l’obligació de dir i esmenar les coses que no estan bé dins 
el període legal, i que no ho van fer. 
 
Que les freqüències varien en funció de les herbes que hi ha, que en 
temporada de pluja creixen més, s’ha de jugar en funció d’això. 
 
I sobre la presentació de les mocions que van estar presentades en el Ple 
ordinari i que després es va demanar al Secretari al Ple extraordinari, s’adreça 
al que dictamina el ROM, que diu que es poden presentar fins a dues mocions, 
i l’oposició en va presentar tres. Que el ple extraordinari que es va fer va ser a 
porta tancada per que és el del sorteig dels membres de les meses electorals, i 
que es convoca exclusivament per això. Afegeix que no s’ha acreditat en cap 
moment la urgència per fer el Ple extraordinari. 
 
Que des del punt de vista del consistori el presentar aquestes mocions no són 
motiu de convocar una ple extraordinari. 
 



Que el plec de clàusules es va aprovar sense que es presentés cap al·legació. 
Acusa l’oposició de fer demagògia i criticar.  
 
2.- MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS D’INDEPENDENTS DE 
PALLARESOS (IP), CONVERGÈNCIA I UNIÓ (CIU) I INICIATIVA PER 
CATALUNYA ELS VERDS (ICV) PER DEMANAR LA FORMACIÓ D’UNA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT DE LES INVESTIGACIONS SOBRE L’ALCALDE 
DELS PALLARESOS JAUME DOMÍNGUEZ RUIZ. 
 
 
Lectura de la Moció  
 
Sr. Marcos- El passat dia 18 de març, agents dels mossos d’esquadra vestits 

de paisà, van entrar en aquest Ajuntament, així com a la vivenda del Sr. Jaume 

Dominguez Ruiz, Alcalde dels Pallaresos, i a d’altres vivendes propietat de 

vens  del nostre municipi. 

 

Segons va publicar la premsa al dia següent¨: “Domínguez podria haver estat 

denunciat per malversació de cabdals públics i prevaricació, per un tema 

relatiu a una contractació d’obra pública”. 

 

 La nota informativa amb la que l’Ajuntament va solventar aquests greus fets va 

ser poc menys que un insult a l’ intel·ligència dels veïns dels nostre municipi, 

parlant de “ col·laboració en la sol·licitud d’informació amb els agents…”... 

amb total transparència i celeritat…” “ les obres s’han dut a terme d’acord amb 

les normatives vigents…” 

 

És evident que tothom té dret a la presumpció d’innocència, però és clar que 

un jutge no autoritza l’entrada d’agents judicials en un domicili particular 

si no té evidencies prou clares i significatives de la comissió d’un delicte, 

i per tant estem davant d’uns fets greus i com a tals s’han de tractar. 

 

Degut a que els membres de l’oposició hem estat esperant fins a darrera hora, 

una comunicació transparent d’aquesta actuació, perquè entenem que la 

transparència i les informacions relatives al cas en qüestió per tractar-se d’un 

presumpte delicte públic han d’estar permanentment a l’abast dels ciutadans 

dels Pallaresos, cosa que es va demanar verbalment al Sr. Jordi Sans el mateix 

dia dels fets, i que aquesta comunicació encara no s’ha portat a terme, limitant-

se a la breu nota als mitjans de comunicació abans comentada, on es passava 

per damunt dels fets considerant-los com quelcom normal. 

 

 Atenent a tot alló manifestat en reiterades ocasions pel Grup socialista dels 

Pallaresos, del qual n’és l’ Alcalde, el Sr. Jaume Dominguez Ruiz: 

 



.-” … que la ciutadania conegui de primera má els assumptes de debat, les 

decisions i el tarannà dels politics que els representen” 

.-”…establirem mecanismes per a garantir la total transparència en la 

contractació del personal municipal i en la concessió d’obres i serveis” 

.- … etc 

 

Per tot l’exposa’t, els grups de CIU, Independents dels Pallaresos i ICV, 

demanem votació per la formació d’una comissió de seguiment de les 

investigacions sobre l’Alcalde dels Pallaresos Sr. Jaume Domínguez Ruíz, 

segons els següent acord: 

 

1-  La comissió estarà formada per un representant de cada grup municipal. 

 

2- La comissió es reunirà una vegada al mes de manera ordinària i en 

qualsevol moment  de forma extraordinària quan la transcendència dels fets 

així ho requereixin. 

 

3- Els resultats del seguiment del cas o qualsevol acord que prengui la comissió 

seran informats amb total transparència i celeritat a la ciutadania dels 

Pallaresos pels mitjans públics municipals i premsa comarcal. 

 
Intervencions 
 
Sr. Domínguez- Demana presentar una esmena a la moció. El partit municipal 
UNIM-PSC demanen que la tasca de seguiment no es limiti al Sr. Alcalde, si no 
que s’ampliï a les actuacions de tots els membre de la corporació.  
 
Que la periodicitat de les comissions vindria marcada per l’actuació judicial. 
 
I per últim, que l’esperit de la comissió sigui la de conèixer de primera ma 
l’objectivitat que marca l’actuació judicial, els fets objecte de seguiment, sempre 
respectant la presumpció d’innocència de tothom que pugui estar investigat. 
 
Per la qual cosa, proposen als grups municipals que presenten la moció, la 
formació de la comissió informativa i de seguiment sobre els assumptes de 
caire judicial que afectin a l’ajuntament i als regidors de l’Ajuntament dels 
Pallaresos, segons els següents acords que proposen: 
 
Primer- La comissió estarà formada per un representant de cada grup 
municipal. 
 
Segon- La periodicitat vindrà marcada per l’actuació judicial o d’investigació. En 
el moment en que òrgans judicials o investigació comuniquin a l’ajuntament 
mitjançant document escrit qualsevol tràmit, es convocarà a la comissió de 
seguiment a fi de que abans de set dies hàbils es reuneixin els seus membres. 
 



Tercer- La comissió de seguiment escollirà per majoria simple dels seus 
membres un portamveu, que serà l’encarregat d’informar amb total objectivitat i 
transparència de les actuacions de dita comissió. 
 
Quart- La participació dels regidors en la comissió serà voluntària i no 
retribuïda. 
 
Sr. Marcos- Li respon al Sr. Alcalde que es denota l’ interès que te de distreure 
l’atenció dels seu cas vers altres possibles casos. Que estaran encantats de 
debatre quan el Sr. Alcalde presenti una moció per cas concret per la qual la 
vulgui presentar. 
 
Que en aquest moment hi ha una moció presentada per segona vegada, que 
es volia entrar per urgència i que el Sr. Alcalde no la va voler acceptar, que es 
centra concretament en el seu cas, i que volen que es voti la present moció tal i 
com està. 
 
Sra. Asensio- Es dirigeix al Sr. Alcalde per dir-li que com ha dit ell abans el 
temps d’al·legacions ja ha passat, que ha tingut quatre anys quan va estar a 
l’oposició per haver-ho fet si hi havia alguna cosa. Que de res serveix tirar pals 
a l’aire per a veure si hi ha alguna cosa, com ell sempre ha donat a entendre. 
 
Li diu que si hi ha alguna cosa que la digui i la tregui sense més, i que si no hi 
ha res que calli. Que faci el que ha de fer. 
 
Que com ha dit el Sr. Marcos la moció és contra l’alcalde, i que els Mossos 
d’Esquadra s’han personat a casa seva, i no a l’oposició, i que per tant, la 
moció l’ha presentat l’oposició. 
 
Sr. Domínguez- Reconeix que tenen tot el seu dret, i que ell simplement ha 
plantejat una alternativa que el seu grup veia viable, per que si el que volen és 
tenir accés a la veritat no han de tenir por. 
 
Manifesta que tot i que te clar que no cal, i en base a la Llei 7/1985 i a la 
30/1992, en el seu punt 2, en aquest punt s’absté, tot i que entén que no és una 
moció que no te interès personal, si no que va sobre el seu càrrec polític. 
 
S’absté per que l’oposició no pugui presentar cap impugnació sobre aquest 
acord, com creu que tothom faria en la seva situació. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res 
Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i Marcos, cinc (5) vots en contra, els 
senyors/es Coronado, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, i Vidal Àlvarez. 
 
Sr. Domínguez- Diu que si s’absté en aquest punt, delega el vot en el primer 
tinent d’alcalde, que si no no tindria sentit. 
 
Es torna a repetir a votació: 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res 
Ramos, Asensio, Tenorio, Sánchez i Marcos, cinc (5) vots en contra, els 
senyors/es Coronado, Sans, Domènech, Vidal Guiamet, i Vidal Àlvarez. Es 
denega pel vot de qualitat. 
 
Explicació de vot 
 
Sra. Asensio- El Grup de Ciu als Pallaresos no tants sols ha votat SI a aquesta 
moció sinó que hi  dona tot el seu suport. 
 
Donem suport per que creiem que el Sr. Domínguez va deixar perdre un ocasió 
d’or al darrer Ple del 24 d’Abril, aquell dia feia gairebé un mes i mig d’unes 
actuacions que van trasbalsar al poble, que van afectar a varies famílies 
d’aquest municipi i que van fer que el nom de Els Pallaresos sortís a tots els 
diaris i no precisament amb bones noticies. Fins aquell dia i es més fins avui, 
vostè en cap moment ha donat explicacions del que havia passat, no ha 
comunicat quines són les acusacions que pesen sobre vostè, ni quins són els 
delictes que se l’imputen, no ho ha comunicat als membres de l’oposició i per 
tant no ha donat explicacions al poble, el que ens sembla una falta de respecte 
i que deixa en evidència la manera de treballar que tenen vostès i el seu equip 
de govern. 
 
Per que si alguna cosa els hi hem de recriminar a tots els seus socis, és que 
cap d’ells haguí aixecat la veu per exigir-li que donés les explicacions 
oportunes. Sembla ser que la transparència de la que tant es parla  a les 
eleccions queda apartada un cop es signen els pactes, una llàstima. 
 
En canvi aquell mateix dia si que  van fer vostès un comunicat a les xarxes 
socials i el van fer en el mur de l’Ajuntament de Els Pallaresos. 
 
Volem que quedin clares algunes coses que creiem són molt importants en 
aquest procés. 
 
L’Ajuntament som tots, equip de govern, oposició, tècnics i treballadors, i per 
tant vostè no pot amagar-se darrera el nom de l’Ajuntament tal i com va fer al 
comunicat,  parlant sempre en nom de l’ Ajuntament i despistant l’atenció per 
tal de no explicar el que realment l’interessa a la gent. El perquè d’un 
desplegament tan gran mai vist al nostre poble per part dels Mossos 
d’Esquadra i dels agents judicials en un poble tan petit. 
 
A l’Ajuntament se li requereix documentació d’unes obres públiques que 
evidentment els treballadors faciliten,  però a vostè se li  practica un escorcoll a 
casa seva per mirar d’esbrinar la relació  d’aquestes amb unes obres privades 
fetes a casa seva i que poc tenen a veure amb els treballadors, amb l’oposició 
o amb els tècnics. 
 
Miri, els regidors, siguin de l’equip de govern o de l’oposició tenim igual que  l’ 
Alcalde l’obligació de portar el nom del nostre municipi amb orgull i honestedat, 
perquè representem a molta gent. Hem de fer que el  nom sigui respectat  i 



valorat com es mereix, i hem d’evitar que es relacioni al nostre poble  amb 
escàndols tan habituals darrerament en el mon de la política. 
 
Però li diré més, nosaltres com  a polítics hem de fer una tasca impecable ,una 
tasca transparent  i hem d’actuar amb humilitat sent conscients del que 
representem, però sobretot hem de fer una tasca  legal per intentar reconduir 
aquesta desafecció tant gran que hi ha cap a la política i sobre tot cap als 
polítics, i que accions com aquesta fomenten. 
 
Però vostè com Alcalde te doble responsabilitat, per una banda per que és el 
que representa més directament al nostre poble (l’encarregat de transmetre la 
imatge del municipi ) i per altre, per que te al seu costat un equip de gent 
(tècnics i treballadors) molt valuosos que saben fer molt bé la seva feina, i que 
per tant, no són responsables de les decisions que vostè prengui o de la feina 
que vostè els hi encomani. 
 
L’Alcalde es l’únic responsable...,això ho ha repetit vostè  infinitat de 
vegades. 
 
Nosaltres afegirem, que ara es vostè l’únic responsable de les accions que  
com Alcalde o com particular han posat en entredit el nom del nostre poble, i és 
vostè el responsable de donar les explicacions oportunes, i fins a dia d’avui no 
ho ha fet.  
 
Ens és igual si el Sr. Domínguez és imputat, querellat o acusat, el nostre 
municipi ja ha entrat a formar part d’aquells pobles on algun dels seus 
representants polític no han sabut fer bé la seva feina i això ha estat gràcies a 
vostè. 
 
Volem deixar clar que no entrarem en si és culpable o innocent, això ja ho dirà 
un jutge, però repetim el mal ja està fet. 
 
El que reclamem i així portem fent tota la legislatura és informació, la 
informació que  creiem que tots els veïns mereixen i que tots els polítics (inclòs 
l’Alcalde) estan obligats a donar. 
 
Repetim Sr. Domínguez, va perdre una ocasió d’or al cap d’un mes i mig per 
donar explicacions, i en lloc d’això que va fer? Doncs el que és normal en la 
seva manera de fer política...esquitxar a tothom, mentint per tal d’amagar la 
seva incapacitat i aprofitant el seu lloc com Alcalde per aprofitar-se de  tenir 
sempre l’ últim torn de paraula. 
 
Nosaltres no demanem la dimissió del Sr. Jaume Domínguez, per que creiem 
que no serveix de res, si a vostè l’ importes una mica el nom del poble al que 
representa…segurament ja ho hauria fet. Deixant així a la justícia decidir sense 
que hi hagués cap vinculació amb el municipi, però no ho ha fet, per tant no ho 
farà encara que nosaltres li demanem. 
 
Sr. Sánchez- Per mi aquesta moció no caldria, si tal i com vostè tant predica la 
transparència, l’apliqués també cap els membres de l’oposició. 



 
Potser hauria d’aprendre d’altres alcaldes, que recentment estan imputat, i lluny 
d’evitar aquest tema han redactat una carta per tots el veïns del municipi, i a 
més han convocat una reunió a tots els habitants per donar les explicacions 
pertinents. 
 
Sr. Marcos- Si diu al Sr. Alcalde que no li sorprèn la votació en contra d’aquesta 
moció. 
 
Sr. Domínguez- Aclareix que no ha votat en contra. 
 
Sr. Marcos- Li respon que tota la raó, que no ha votat en contra, però que li 
agraeix sincerament la seva postura. 
 
Tornant a la qüestió, no entén “per que” encara te odi visceral a l’oposició i fa 
servir tots els mitjans al seu abast per dir-ho d’alguna manera: “Endarrerir el 
màxim tota informació que pugui arribar a l’oposició”. 
 
Com ja han dit a la moció, la nota informativa amb la que l’ajuntament va 
solventar aquests greus fets va ser poc més que un insult a la intel·ligència dels 
nostres veïns. 
 
Que l’oposició l’únic que volien amb aquesta moció, era ajudar a l’aclariment 
dels fets de cara al ciutadà, alhora si els fets són positius pel Sr. Alcalde, 
ajudar-lo a netejar la seva imatge, però que està clar que això no sap per que a 
l’alcalde no li interessa, a saber quin serà el motiu. Però que tot i els 
impediments, la veritat tard o d’hora sortirà a la llum. 
 
Acusa al Sr. Alcalde d’escampar mentides per les xarxes socials, de mantenir 
un cop més enganyada a la població i d’embrutar el nom del poble. 
 
Sra. Coronado- Diu que quan van passar els aconteixements ella era fora del 
municipi, però que ella després d’assabentar-se ella posa la ma al foc pel Sr. 
Jaume Domínguez, que sap que del que se l’està acusant és mentida. 
 
Manifesta que l’odi del que parla el Sr. Marcos que hi ha entre l’alcalde i 
l’oposició és mutu, pel que està veient que s’està publicant a través de les 
xarxes socials, per que l’estan condemnant abans que un jutge digui si és 
innocent o culpable. 
 
Que en quan a lo de netejar la imatge presentant aquesta moció, l’oposició no 
està ajudant, i que abans de polítics són persones, i que con a persones si se li 
ha preguntat en algun moment al Sr. Domínguez com està, com ho està 
passant la seva família. 
 
Pregunta a l’oposició per que no ha acceptat les modificacions que s’han 
plantejar sobre la moció. 
 
Dona públicament tot el seu recolzament al Sr. Jaume Domínguez, per que ella 
creu que s’ho mereix. 



 
Que el Sr. Alcalde donarà les explicacions oportunes quan ell ho cregui 
convenient, quan ell declari davant el Jutge. 
 
Sr. Vidal Álvarez- Manifesta que els judicis paral·lels per l’opinió pública 
suposen en molts casos una condemna immediata pels acusats en casos de 
gran notorietat, en aquest cas la que se li està donant al Ple podria convertir-lo. 
 
Que els veredictes judicials arriben tard, i que tothom és innocent mentre no es 
demostri el contrari.  
 
Que el Sr. Alcalde està imputat, que això no vol dir res, vol dir que s’ha obert 
una investigació, i que deixem que els Jutges i la Justícia facin la seva feina, i 
que quan hagin dictaminat la sentència llavors tots podran parlar. Que 
mentrestant deixem que aquest poble convisqui i pugui viure amb tranquil·litat. 
 
I si el Sr. Jaume Domínguez en surt culpable, cosa que ell confia i creu que no 
ho és, llavors el poble dels Pallaresos decidirà el que vol d’ ell. 
 
Ara per ara, confia que el Sr. Jaume Domínguez és innocent, i que hi ha unes 
persones encarregades de jutjar-lo, que tenen molts més coneixements que 
nosaltres. 
 
Que s’ha de treballar en favor del poble, cadascú en la seva direcció, i que això 
és un circ que no convé al poble. Que la veritat sura com l’oli. Que no es pot 
ser mal a les persones i a les famílies d’aquest poble com s’està fent. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Exposa que la regidora de CiU ha definit molt bé el que 
busca aquesta moció, que no és per aclarir i donar llum, si no que és per anar 
en contra del Sr. Jaume Domínguez. 
 
Acusa a l’oposició de portar tres anys volen enderrocar l’equip de govern i de 
no haver fet res en tres anys. 
 
Segueix dient que ha votat en contra per que considera que aquesta moció és 
una comèdia, de les que ens tenen acostumats els senyors de CiU i d’Iniciativa 
Catalunya-Els verds en aquesta legislatura. Acusa a l’oposició de muntar un 
circ lluny del que posa en l’escrit.  
 
Manifesta tota la seva confiança amb la justícia, que l’assumpte està als 
tribunals de justícia que es el lloc apropiat per conéixer la veritat i la 
responsabilitat. Que  l’alcaldia va informar a l’equip de govern el mateix dia dels 
fets, a la web de l’ajuntament i a les xarxes socials. Que al dia següent va sortir 
publicat a la premsa els fets i les manifestacions de les diferents parts. 
 
Que l’oposició exagera en la seva moció, però que els veïns dels Pallaresos   
coneixen les actuacions dels membres de l’oposició. Que estan on estan per 
que el poble no és tonto. 
 



Es dirigeix al membres de CiU per parlar del presumptes delictes dels que està 
acusat l’alcalde de Vila-Seca,  President de la Diputació de Tarragona, i alt 
dirigent del partit de CiU, el Sr. Josep Poblet, del qual afegeix “que está 
acusado de los presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales 
públicos, blanqueo de capitales, omisión al deber de perseguir delitos y 
falsedad documental. Dejó claro que : imputar no significa nada en sí, ni es 
ninguna conclusión de nada, simplemente es un camino judicial para esclarecer 
los hechos. No se trata de procesados ni de acusados.. 
 
Fa referència a les paraules manifestades pel Sr. Poblet en referència a la seva 
imputació. 
 
Continua dient que els senyors de CiU a l’ajuntament dels Pallaresos, fan el 
ridícul i cauen en la hipocresia. Que els senyors de CiU i ICV diuen que la nota 
informativa de l’alcaldia dels Pallaresos és un insult a la intel·ligència pels veïns 
del nostre municipi. 
 
Sra. Sánchez- Li diu al Sr. Vidal Guiamet que ella no ha dit això. 
 
Sr. Domínguez- Aclareix que ho ha dit IP. 
 
Sr. Marcos- Aclareix que ho diu la moció. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Pregunta qui signa la moció. 
 
Sr. Marcos- Li respon que tots els de l’oposició. 
 
Sr. Domínguez- Torna a fer un aclariment, i és que ho diu la moció i que el Sr. 
Marcos en la seva explicació també ho dit, i demana que es diguin les coses 
pel seu nom. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Segueix dient que són CiU i ICV els que diuen que en la 
moció que és un insult per a la intel·ligència dels veïns, i torna a fer referència a 
l’article del Diari de Tarragona que parla de la nota de premsa del Sr. Poblet, i 
que el partit de CiU va donar total recolzament. 
 
Pregunta si també és un insult pels habitants de Vila-Seca la nota de premsa 
del Sr. Poblet, i la carta que va treure. 
 
Es pregunta que si el Sr. Poblet, alcalde de Vila-seca i alt càrrec de CiU vol 
col·laborar i ser transparent, donat que es va acollir al seu dret de no declarar 
davant el Jutge. 
 
Acusa al membres de CiU i ICV de jugar brut, i que els seus objectius són uns 
altres, i muntar el circ una vegada més. 
 
Es dirigeix directament a la Sra. Immaculada Sánchez regidora d’ ICV, per dir-li 
que porta 5 anys demanant-li que informi al Ple de la corporació o en el BIM, o 
a les xarxes socials, sobre la seva promesa i compromís electoral de la 
campanya de l’anterior legislatura. 



 
Que encara està esperant i Els Pallaresos li està reclamant el seu compromís 
de donar el 51% del seu sou de regidors, que eren dos, per activitats pels nens, 
pel jovent, per la gent gran del poble i seguretat ciutadana. Que amb aquest 
compromís va governar durant quatre anys, juntament amb CiU. 
 
Que en aquests quatre anys va cobrar uns 36.349€, i que es va comprometre a 
aportar el 51% en les activitats esmentades anteriorment. Li pregunta quan 
informarà als veïns i veïnes del poble dels ajuts i projectes vers els nens, els 
joves, les persones grans i la seguretat ciutadana. Que quan ella informi 
d’aquestes qüestions llavors podrà èticament sol·licitar comissions de 
seguiment i control de la conducta d’altres persones. Que doni exemple, que és 
molt fàcil predicar i després donar blat. 
 
Sr. Domínguez- Fa una síntesi dels fets ocorregut des del dia 8 de març, i dels 
que s’ha dit, i que els va demanar que si creien en la seva presumpció 
d’innocència que ho deixessin estar. 
 
Reitera que ningú li ha preguntat com està, com està la seva família, llevat del 
Sr. Tenorio que el va trucar ell en referència a l’article del BIM, i en aquell 
moment li va preguntar, però que no va ser ni tant sols iniciativa seva. 
 
Que la Sra. Sánchez va parlar amb ell a la porta de l’escola i que l’única 
preocupació d’ ella era si el Sr. Alcalde l’havia acusat dins de les 
manifestacions del Sr. Marcos deia que ell havia dit, però que després en el Ple 
va dir que el periodista li havia dit, i va acabar dient: “Si estás tranquilo no pasa 
nada”. Diu estar cansat de tanta hipocresia. 
 
Sra. Sánchez- Li replica que serà “la seva”. 
 
Sr. Domínguez- Li pregunta a la senyora Asensio que si pel fet de ser imputat 
ha de plegar. Posa d’exemple si el Sr. Oriol Pujol, el Sr. Poblet haurien de 
plegar dels seus càrrecs polítics.   
 
Acusa a l’oposició d’enrarir l’ambient, publicant als mitjans de comunicació per 
que es continuï parlant d’aquest tema. 
 
Sra. Asensio- Diu que això és mentida, i li demanen que digui el nom del 
periodista. 
 
Sr. Domínguez- Segueix dient que no demanarà mai el que està demanant 
l’oposició, per que per això està la justícia. 
 
Que l’oposició es fa la víctima per que no se li han donat explicacions del que 
ha passat. Que la investigació que s’està duen en el Jutjat és secreta, que no 
és de caire públic. Que si creuen que ha fet alguna cosa il·legal que és 
presentin com acusació particular. 
 
El seu advocat li recomana que fins que no vagi a declarar no digui res, no per 
que tingui res a amagar. Per que ja se sap qui està darrera de tota aquesta 



actuació, per que surt el seu nom d’una persona que ha acusat verbalment 
sense documents. 
 
Que aportarà la documentació que desacredita totes les acusacions infundades 
d’aquesta persona, i llavors serà el fiscal el que creurà o no si això te validesa o 
creu que ha fet alguna cosa malament.  
 
Que te la consciència tranquil·la al 100%, que no s’ha fet res il·legal a 
l’ajuntament ni a casa seva, i desitja que la justícia sigui ràpida. 
 
Si algun Jutge diu que te alguna vinculació il·legal amb algun procediment, serà 
ell el primer que marxi. 
 
Sr. Marcos- Es dirigeix al Sr. Vidal Guiamet per dir-li que li sembla molt bé el 
que ha dit sobre les promeses electorals, etc...i l’anima a seguir traient altres 
promeses electorals per a que la gent doni la cara del que van prometre i no 
estan complint. 
 
En relació al que ha comentat del Sr. Poblet, diu que no entrarà en detalls dels 
fets, però si més no diu que va tenir el detall i les bones formes de comunicar-
ho als seus regidors i al seu poble, d’una forma verbal, col·loquial i per escrit. 
 
Aprofita per lligar-ho amb el Sr. Jaume Domínguez. Creu que sota el seu punt 
de vista no s’han interpretat bé les paraules de la Sra. Asensio. 
 
Que en relació al que ha dit que no s’han interessat pel seu estat d’ànim i de la 
seva família, li respon que van preguntar per ell i no hi era, van poder parlar 
amb el Sr. Jordi Sans, que l’ interès de parlar amb el Sr. Domínguez el van 
tenir, i que segurament li va arribar que els membres de l’oposició van 
preguntar que havia passat. 
 
Al cab d’unes hores en comptes de posar-se en contacte amb l’oposició es va 
fer una publicació al Facebook, i que costava poc encara que fos a l’endemà de 
parlar amb l’oposició. Si hagués estat així, segurament l’oposició no hagués 
hagut de demanar mitjançant una moció, per saber com està el tema i no anar 
en contra del Sr. Jaume Domínguez. Considera que és un dret que tenen.  
 
Li demana que no es prengui les coses com no se les ha de prendre i li 
demana que intenti pensar que van de bones, i que potser aquell consell o 
harmonia que es demanava en l’anterior Ple s’aconsegueix algun dia. 
 
Sra. Asensio- Vol deixar clar que no l’estan acusant de res, que simplement la 
moció és per demanar-li informació al Sr. Jaume Domínguez que creuen que 
no els ha facilitat, i que el poble mereix. 
 
Li diu que quan van passar els fets hauria d’haver reunit els membres de 
l’oposició  i explicar com estaven les coses. 
 
En referència a les paraules del Sr. Vidal Guiamet del cas del Sr. Poblet, diu 
que la diferència que hi ha entre el Sr. Poblet i el Sr. Domínguez, està en que el 



Sr. Poblet de seguida va dir dels càrrecs que se li imputaven i el Sr. Domínguez 
encara no els ha explicat.  
 
Que el Sr. Domínguez ho ha enrevessat tot com fa sempre, però el que volien 
és tenir la informació que creuen merèixer, i que te la mania de girar-ho tot. 
 
Al Sr. Vidal Guiamet li diu que no li traeix el subconscient, i que recorda molt bé 
del que diu i del que fa, que li de trair a ell per que encara recorda les seves 
paraules que va dir: “Las promesas electorales están para ganar las 
elecciones, no para cumplirlas”, i que sembla ser que ell ho porta al peu de la 
lletra, per que no ha complerts cap de les que va fer. 
 
Es dirigeix al Sr. Joan Pere Vidal per dir-li que no estan fent cap judici paral·lel, 
i que com a regidors del govern no han sabut dir-li al Sr. Alcalde que donés 
explicacions dels fets als membres de l’oposició. 
 
Que porten tres anys demanant informació i transparència que considera que 
no se’ls ha donat, i que en canvi el Sr. Vidal Guiamet quan parla en comptes de 
centrar-se en la qüestió o li traeix el subconscient o és de “pinyó fixe” per que 
sempre treu la mateixa xuleta de que si la Sra. Sánchez tal o qual...Li diu que 
ell també ha guanyat amb tots els partits polítics, per que s’ha lligat amb tots, i li 
demana que deixi d’estar... 
 
Diu que li sap greu que el Sr. Domínguez diu que en cap moment li ha 
preguntat com estava, i que com creu que li ha de preguntar de com està, si 
quan passa pel seu costat ni la saluda, i que l’ha agafat pel coll i li ha dit que la 
seva aspiració personal és enfonsar-la, i que davant aquests fets en realitat a 
ella li és igual com es troba. 
 
Sr. Vidal Guiamet- Puntualitza que han estat imputats el Sr. Poblet i sis edils de 
CiU. Pregunta si el Sr. Poblet ha dimitit. 
 
Es torna a referir a les promeses electorals de la Sra. Sánchez, i els demana 
educació. 
 
Opina que la carta del Sr. Poblet fa riure. I pregunta de nou per que es va 
acollir al seu dret de no declarar davant el jutge. 
  
I es reitera en que la Sra. Asensio li ha fallat el subconscient. 
 
Sr. Domínguez- Manifesta que no creu que havent donat explicacions aquesta 
moció no hagués tirat endavant, per que les actuacions de l’oposició diuen el 
contrari. 
 
Sra. Sánchez- Fa unes puntualitzacions per que quedin molt clares.  
 
Que l’oposició no ha dit en cap moment que el Sr. Domínguez sigui culpable. 
 



Que porta tres anys patint acusacions per les xarxes socials , i que encara és el 
moment que el Sr. Domínguez li hagi preguntat com es troba, i que per tant, no 
demani als demés el que no fa ell. 
 
Sr. Domínguez- Expressa els seus agraïments cap a la Sra Sánchez, i I no 
havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a les 
vint hores i vint-i-tres minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


