
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    2/2009 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes març de 2009. 
Data:    5 de març de  2009 
Horari:  de 21 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Carles Vidaller Espinosa 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Proposta d’aprovació del règim de sessions del ple de la corporació. 
3 Aprovació relació de liquidacions Plusvàlua, data 24 novembre 2008. 
4 Acord d’aprovació de l’expedient núm. 2/2008/9, per aprovar i comptabilitzar 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
5 Acord d’aprovació sol·licitud (PUOSC 2008/2012) avançament obra 
construcció Escola bressol. 
6 Acord d’aprovació de sol·licitud de concertació d’un nou préstec per a la 
construcció d’una Escola bressol municipal. 
7 Acord sobre mesures a adoptar atès el romanent de tresoreria negatiu de la 
liquidació del pressupost de  l’any 2008. 
8 Acord per a la contractació de les obres de construcció d’un col·lector i 
aprovació del Plec de clàusules administratives. 
9 Acord d’aprovació d’un conveni de col·laboració, entre el Consell Comarcal 
del Tarragonès i diferents Ajuntaments de la comarca, per l’any 2009, per a 
l’obtenció de la targeta de lliure circulació a la xarxa de transport urbà de la 



ciutat de Tarragona de les persones jubilades majors de 65 anys i 
determinades persones menors de 65 anys. 
10 Aprovació de la pròrroga del conveni establert amb el CCT, sobre el 
finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció social primària 
11 Acord d’aprovació del procediment de pagament dels serveis socials al 
Consell Comarcal. 
12 Acord aprovant el sistema de pagament dels serveis ambientals al CCT. 
13 Acord d’aprovació inicial de les bases del concurs públic per crear el logotip 
de marca del poble dels Pallaresos. 
14 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
E.M.A.T.S.A. 
15 Acord d’aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants referida a 1 
de gener de 2009. 
16 Acord d’aprovació d’un conveni a signar entre l’Ajuntament,  l’ACA i la 
societat IBERDROLA INMOBILIARIA, sobre el SAU-5 dels Pallaresos. 
17 Acord plenari de nomenament de jutge de pau titulat i substitut. 
18 Acord d’adhesió a la xarxa de ciutats i pobles a la  sostenibilitat. 
19 Proposta de Moció per la declaració de la sardana com a “dansa nacional de 
Catalunya”. 
20 Moció del Grup Municipal d’ADMC per l’aprovació del Reglament Orgànic 
Municipal. 
21 Moció del Grup Municipal d’ADMC per a la creació d’un telèfon gratuït de 
suport a la millora i manteniment de la via pública. 
22 Moció del Grup Municipal d’ADMC per la creació d’una campanya per 
fomentar el compostatge domèstic. 
23 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
24 Precs i preguntes. 
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, 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 PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS DEL PL E DE LA 
CORPORACIÓ 
 
Es dóna compte de la Proposta de l’Alcaldia de regulació del règim de sessions 
del Ple de la corporació, atesos els articles 46.2 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, i 78 del Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic dels ens locals.  
 
En conseqüència, es proposa al Ple: 
 



Assenyalar com a dies per a la realització de les sessions ordinàries del Ple, el 
primer dijous de cada dos mesos, a les 20 hores , i, si fos festiu, el dijous de la 
setmana següent i així sucessivament.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
3 APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A  
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IIVTNU)  
 
Es dóna compte de la relació de data 24 de novembre de 2008, de les 
liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlues) corresponents a les transmissions 
realitzades als anys 2005, 2007 i 2008. 
 
Es tracta d’un total de 6 liquidacions, des de Coyre Pedrosa SL, fins a Pro-
equip Gestió Immobiliaria SL, que ascendeix a un total de quatre-cents noranta-
vuit euros amb vint-i-un cèntims (498,21 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 6 
rebuts, des de Coyre Pedrosa SL, fins a Pro-equip Gestió Immobiliària SL, que 
ascendeix a un total de quatre-cents noranta-vuit euros amb vint-i-un cèntims 
(498,21 €) 
 
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 ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT NÚM 2/2008/2009,  PER 
APROVAR I COMPTABILITZAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDI CIAL DE 
CRÈDITS. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2009,  es va iniciar l’expedient 
per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent a data 9 de 
gener de 2009. 
 
El secretari-interventor  ha emès el següent informe preceptiu:  
 
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 



1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan  que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: presidenta de la Corporació 
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
 
1.3. Títol: reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
1.4. Número: 2/2009 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 de febrer de 2009, s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2009, va aprovar 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 1/2008/2009, per 
import de 181.992,57 €, així com, fer els assentament comptables necessaris 
per l’afectiva incorporació d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici 
corrent. 
 
Atès que en el moment del tancament, en motiu de la liquidació del pressupost 
de l’exercís de 2008, s’han detectat factures pendents d’aplicació no 
contemplades en el referit expedient  núm. 1, aprovat en sessió de data 15 de 
gener de 2009, per un import de 60.696,86 € i que la relació s’incorpora a 
l’expedient. 
 
El regidor d’Hisenda formula la proposta corresponent en data 9 de febrer de 
2009.  
 
REFERENT A SECRETARIA  
 
3. FONAMENTS DE DRET 
 
3.1. El Text refós de la Llei d’hisendes locals i el Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural 
i que s’hi han d’imputar les obligacions reconegudes durant aquest termini.   
 
De conformitat amb els articles 173.5 del Text refós de la Llei d’hisendes locals 
i 25.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, no poden adquirir-se 
compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, i són nuls de ple dret les resolucions i els 
actes administratius que vulnerin aquesta norma, sens perjudici de les 
responsabilitats que pertoquin.  
 
Això no obstant, per a regularitzar aquestes despeses que no han estat 
aplicades en cap partida del pressupost de l’any corresponent del 2008, s’ha de 
procedir al reconeixement extrajudicial de les obligacions d’exercicis anteriors 



que per qualsevol causa no han estat reconegudes en l’exercici que els 
corresponia.  
 
L’òrgan competent per al reconeixement és el ple de la corporació, sempre que 
no existeixi dotació pressupostària. 
 
3.2. La legislació aplicable és la següent: 
 
3.2.1. Article 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
3.2.2. Article 4.1.a) del Reial decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el  règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.  
 
3.2.3. Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
3.2.4. Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
3.3. L’expedient per portar a terme el reconeixement extrajudicial de crèdits ha 
de contenir la documentació següent: 
 
3.3.1. L’informe de la Intervenció que posi de manifest la viabilitat de l’aprovació 
del reconeixement extrajudicial de crèdits.   
 
3.3.2. La proposta de l’Alcaldia, que s’ha  de sotmetre al Ple perquè l’aprovi, 
sent suficient la majoria simple per a adoptar l’acord.   
 
3.4. Si no hi ha consignació pressupostària suficient per al reconeixement 
extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, s’ha de tramitar  un expedient de 
modificació del pressupost abans de l’aprovació del reconeixement. Aquesta 
modificació pot realitzar-se mitjançant crèdits extraordinaris, ampliacions de 
crèdit, suplements de crèdit, transferències de crèdits, o qualsevol dels 
procediments  regulats  pel Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
Un cop comprovat que s’han complert les disposicions legals aplicables en la 
tramitació d’aquest expedient, emeto un informe favorable sobre l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
REFERENT A INTERVENCIÓ 
 
5. ANTECEDENTS 
 



5.1. En l’exercici 2008, s’han realitzat una sèrie de serveis i subministraments 
per diversos proveïdors, sense fiscalitzar prèviament els actes que donen lloc al 
reconeixement de les obligacions derivades d’aquestes prestacions i 
prescindint del procediment legalment establert, de les quals el Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2009, ja va aprovar l’expedient 
de reconeixement núm. 1.  
 
5.2. S’han presentat en aquesta Secretaria-Intervenció diverses factures, 
emeses en forma legal, que detallen les prestacions portades a terme per 
diversos proveïdors i que originen l’obligació de pagar-les.   
 
No obstant això, s’han d’exigir les responsabilitats derivades de la no-existència 
de crèdit suficient i adequat en el pressupost de l’any 2008  en què es van 
realitzar les prestacions que han de ser objecte de reconeixement i posterior 
pagament.  
 
5.3. En el pressupost vigent de 2009, no s’ha consignat el crèdit suficient i 
adequat per atendre el reconeixement de les obligacions que donen lloc a la 
tramitació d’aquest expedient, això si, al estar a principis d’any hi ha crèdit 
suficient i adequat, però s’ha de tenir en compte que defalcarà les 
consignacions pressupostaries corresponents a l’exercici de 2009, que de per 
si ja be defalcat i, el mes problemàtic es que aquest any 2009 tornarà a passar 
el mateix.    
 
5.4. En cadascuna de les factures consta la conformitat de l’alcalde o regidor 
encarregat del servei respectiu, que acredita la prestació efectiva del 
subministrament o servei.  
 
6. FONAMENTS DE DRET 
 
6.1. Article 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
6.2. Articles 163, 169.6, 173.5 i 176 a 179 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. 
 
6.3. Articles 25.1, 26.1 i 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
7. CONCLUSIONS 
 
7.1. El reconeixement extrajudicial de crèdits trenca amb el “principi d’anualitat 
pressupostària de la despesa”; no obstant això, les obligacions contretes amb 
l’Ajuntament es troben degudament acreditades i, sens perjudici de l’exigència 
de les responsabilitats que pertoquin, la Corporació resta obligada a 
reconèixer-les.  
 
7.2. No es pot procedir a l’increment de crèdit disponible de partides del 
Pressupost de la Corporació de l’any 2009, a través de l’expedient de 



modificació de crèdit, per fer front a aquest expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit, per un import total de 60.696,86 €, atès que el romanent 
de tresoreria per despeses generals de la liquidació de 2008, es negatiu.   
 
7.3. L’òrgan competent per a aprovar el reconeixement és el Ple de la 
Corporació, sense previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, al no 
existir.   
 
7.4. Les factures presentades pels proveïdors han estat degudament 
conformades i hi ha crèdit suficient i adequat en el pressupost en vigor. 
 
En conseqüència, emeto un informe sobre el reconeixement extrajudicial de 
crèdits núm. 2 proposat, per import total de 60.696,86 €, a favor dels proveïdors 
que es relacionen a l’annex i amb el detall corresponent. 
 
Els Pallaresos, 9 de febrer de 2009 
El secretari-interventor 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 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. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Per tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:  
 
1 Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 
seixanta mil sis-cents noranta-sis euros, amb vuitanta-sis cèntims (60.696,86 
€). 
 
El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent: 
 
Compte:  4130 
    

CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS 
D'APLICAR  

003032   30/10/2008 ASS GRUP ADMC 3T 08 880,79 
003033   30/10/2008 ASS GRUP AIP 3T 08 880,79 
003035 

  
30/10/2008 FECSA CONX LLUM 

ESCOLES 
52.824,79 

003474   15/12/2008 ASSIG GRUP GP 1.156,04 
003475   15/12/2008 ASSIG GRUP ICV 1.156,04 
003476   15/12/2008 ASSIG GRUP PSC 1.156,04 
003477   15/12/2008 ASSIG GRUP PPC 880,79 
003478   15/12/2008 ASSIG GRUP ADMC 880,79 
003479   15/12/2008 ASSIG GRUP AIP 880,79 
          60696,86 



 
2. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, tres (3) en 
contra, del senyors/es Coronado, Oller i Vidal i una (1) abstenció, del senyor 
Domínguez,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Marcos.  Votem que sí perquè la llei ens obliga tapar els forats generats per 
una mala gestió, comptablement  d’aquesta manera. Però està clar que això no 
s’ho creu ningú. Tal i com menciona l’informe emès pel Sr. Secretari, al punt 
5.3. En el pressupost vigent de 2009, «no s’ha consignat el crèdit suficient i 
adequat per atendre el reconeixement de les obligacions que donen lloc a la 
tramitació d’aquest expedient, això si, al estar a principis d’any hi ha crèdit 
suficient i adequat, però s’ha de tenir en compte que defalcarà les 
consignacions pressupostaries corresponents a l’exercici de 2009, que de per 
si ja ve defalcat i, el més problemàtic és que aquest any 2009 tornarà a passar 
el mateix.» 
 
Vostès em volen dir que no coneixien a principis d’any el imports d’aquestes 
partides i que tenien que ser cobertes, o pot ser que s’hagin fet moviments per 
tapar altres despeses i ens presenten ara aquestes? 
 
El Sr. Domínguez - Mirin al passat plenari nosaltres ja varem votar que sí al 
reconeixement extrajudicial de crèdit que van presentar en aquella sessió que 
va ser fa dos mesos, perquè enteníem que no podíem entorpir el esdevenir 
diari de l’Ajuntament, paralitzant factures de proveïdors, encara que 
reconeixíem, i així ho varem reflectir, que no s’havia portat una bona gestió 
econòmica de la despesa de l’Ajuntament, començant per la planificació del 
pressupost. 
 
I amb aquest reconeixement la primera intenció era tornar a aprovar, mantenir 
el mateix criteri, però no entenem com un mes després de presentar aquell 
reconeixement, tornen a presentar un altre, i que en pràcticament la seva 
totalitat només afecta a les aportacions dels Grups Municipals. Si no recordo 
malament nosaltres no hem tingut modificacions, vull dir, precisament les 
partides dels grups municipals és el més fàcil de calcular, vull dir tant per grup, 
tant a l’any, són tants calers. Estem en la línia del que ha dit el regidor d’AIP, 
que al ser partides vinculades, és molt més bonic dir que són partides dels 
grups municipals, que no dir que són altres partides de personal, com podrien 
ser les hores extres. 
 
Nosaltres no podem donar constantment un xec en blanc, doncs no trobem 
indicis de canvi en la manera de gestionar el Consistori, i per això no votem en 
contra però ens abstenim. 
 



Sr. Vidal.  En el Pleno del día 15 de enero ya se presentó el primer expediente 
de reconocimiento extrajudicial de créditos, por valor de 181.992,57 euros (más 
de 30 millones de pesetas), de facturas, de obligaciones que no había partida 
económica el año pasado, y que se han tenido que pagar este año. Yo voté en 
contra ya en el anterior Pleno por ese expediente. 
 
Ahora, en el segundo Pleno del año se presenta otro expediente, ya es el 
segundo expediente, por valor si no me equivoco de 60.696,86 euros (diez 
millones de pesetas), trenta y diez, cuarenta millones de pesetas. 
 
No puede ser que en marzo de 2009 estemos pagando gastos 
correspondientes al año 2008. 
 
Entonces, ¿para que se hacen los presupuestos? 
 
Hay descontrol, no hay austeridad y no hay freno a los gastos, que al final 
tenemos que pagarlos los vecinos con impuestos. 
 
No puede ser que se hayan gastado 198.586,34 euros (33 millones de las 
antiguas pesetas) en la Partida Festes Populars. Cuando el romanent de 
tresoreria per a despeses generals es negativo, en el año 2008, por valor de      
-607.698,08 euros (cien millones de pesetas). 
 
No puede ser, un augmento superior a l’IPC i pagar un sueldo a la Alcaldessa 
de 19.266,36 euros, por 70 horas al mes, que sale a 3.815 pesetas/hora, 
cuando hay una diferencia de cien millones, un saldo en negativo en 
“despeses”. 
 
No se pueden pagar 700.000 pesetas en cerraduras y llaves para el nuevo 
Ayuntamiento. 
 
No se puede gastar en la noche, el dia 8 de agosto de 2008, más o menos, 
aproximadamente 22.156 euros (casi cuatro millones de pesetas) en música y 
adaptación de escenarios. 
 
No se puede gastar, 1.335.247 pesetas (8.025 euros) en un aperitivo para la 
inauguración del Ayuntamiento. 
 
No se puede gastar, 6.383,48 euros (1.062.122 pesetas) en el cristalizado de 
pavimiento de mármol, pintado, limpieza, reparación, preparación de 
superficies y balconera del exterior. Trabajos realizados en el Ayuntamiento 
previo a la inauguración. 
 
En resumen no se puede ser cómplice de esta gestión política de la Alcaldía y 
más teniendo en cuenta el informe del Sr. Secretario-Interventor en el dictamen 
de la liquidación del Ejercicio del año 2008 que entre otras consideraciones 
dice: 
 



“Aquest Secretari-Intevenció, davant la gestió administrativa puntualment ha 
d’informar, però creu que de manera generalitzada l’aprovació de la Liquidació 
del pressupost i del Compte General de l’Ajuntament és un bon moment per 
deixar constància del fets i salvar les seves responsabilitats de control de la 
seva funció interventora, manifestant el desacord en el fons i forma en alguns 
dels actes, documents o expedients que es fan, s’executen o es paguen sense 
que s’hagi resolt la discrepància per l’alcaldia, com: 
 
Factures que són carregades atesa la seva domiciliació bancària, i d’altres, que 
arriben a aquesta secretaria-intervenció conformades per la Sra. Alcaldessa o 
regidor corresponent, per encàrrec verbal i aprovades per la Sra. Alcaldessa 
mitjançant decret pel seu pagament, sense la corresponent fiscalització prèvia i 
control pressupostari.” 
 
En otro párrafo del informe dice: “Fer constar la forma xapussera -yo también 
utilizo esta palabra, no es la primera vez que se escucha aquí-, que s’ha 
adoptat per fer l’assentament de comptabilització de regularització d’un 
refinançament del préstec portat a terme durant l’any.” 
 
Lo considero un informe durísimo y muy severo, incluso me atrevería a decir, 
que veo un enfrentamiento o un desacuerdo, entre la Secretaría-Intervención 
del Ayuntamiento y la Alcaldía del Ayuntamiento. 
 
Se l’informe pel secretari que no es pot fer una barrejadissa de la informació 
donada per tal de confondre, la descripció es refereix al programa contable 
ateses les dificultats que comporta, una cosa tant senzilla, com és 
comptabilitzar el refinançament d’un préstec on hi figuraven 75.000 i afegir-ne  
160.000. De cap de les maneres es pot dir i menys tolerar que hi ha un 
enfrenament, al no ser veritat, ans el contrari fins avui hi ha una excel·lent 
relació i comportament en la gestió administrativa. 
 
5 ACORD D’APROVACIÓ SOL·LICITUD (PUOSC 2008/2012) A VANÇAMENT 
OBRA CONSTRUCCIÓ  ESCOLA BRESSOL.  
 
Vist que el DOGC núm. 5107, de 9 d’abril de 2008, publica l’edicte de 7 d’abril 
de 2008, d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació 
quinquennal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-2012,  
apropades per  la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en sessió de 7 
d’abril de 2008. 
 
Atès que aquest Ajuntament amb data 10 d’abril de 2008, va rebre escrit del 
Departament de Governació i Administracions Públiques (PUOSC 2008-2012), 
número: 0114S/2250/2008, comunicant la planificació corresponent al nostre 
municipi de les actuacions previstes, pressupostos i subvencions. 
 
Atès que l’Ajuntament amb data 21 d’abril de 2008, va comparèixer al tràmit 
d’informació pública presenta al·legació, escrit número: 0114E/7663/2008, atès 
l’acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada amb data 17 de gener de 
2008, en què es va acordar la creació d’una Escola bressol de titularitat 



municipal, de noranta-quatre places, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de 
Catalunya per l’any 2010, amb un pressupost de 766.981,99 € i una subvenció 
al programa ET, de 146.981,99, que atesa la  seva urgència i necessitat per tal 
de donar un servei a la població, avui totalment imprescindible, es sol·licitava  
que l’any d’execució sigui el 2009 i no el 2010 tal i com es preveu. 
 
Atès que fins el dia d’avui no s’ha rebut resolució sobre la sol·licitud, es proposa 
al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Sens perjudici del que es demana a la referida al·legació, sol·licitar 
autorització per l’avançament de l’atribució a l’anualitat de 2009, atesa la seva 
urgència en la construcció i el posar en funcionament la instal·lació de l’Escola 
bressol. 
 
Segon. Donar trasllat del present acord al Departament de Governació i 
Administracions Publiques (PUOSC 2008/2012). 
 
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa per les signatures necessàries per 
l’aconseguiment dels acords. 
 
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 D’APROVACIÓ DE SOL·LICITUD DE CONCERTACIÓ D ’UN NOU 
PRÉSTEC PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL 
MUNICIPAL.  
 
ANTECEDENTS 
 
L’Ajuntament té concertat un préstec amb les següents característiques: 
 
Entitat financera:  Caixa Tarragona 
Capital inicial:   235.126,53 € 
Data de formalització:  11-07-08 
Termini inicial en anys: 30-09-22 
Termini pendent de venciment en anys:  14  
Tipus d’interès nominal inicial: 5.584 per cent anual.  
Capital pendent d’amortitzar:  235.126,53 € 
 
Es pretén concertar una nova operació de crèdit per a finançar el projecte 
d’inversions previst al pressupost municipal per l’any 2009 per les obres de 
construcció d’una Escola bressol municipal, per import de 488.838,10 €. 
 
L’operació es pot fer amb les condicions financeres següents: 
 

� Tipus d’interès i marge, període de revisió, termini total en anys, capital 
inicial, període de disponibilitat, període de carència, termini 
d’amortització, comissió d’obertura, comissió d’estudi, comissió per 
amortització anticipada i altres condicions financeres que es prevegin. 



 
Que aquest ajuntament té coneixement de les “Normes reguladores de la 
subvenció dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments” i de 
l’aprovació i formalització de convenis de col·laboració amb entitats financeres 
per facilitar, als ajuntaments de la demarcació de Tarragona amb un màxim de 
10.000 habitants, la concessió de préstecs a llarg termini en condicions 
financeres preferencials, de la Diputació de Tarragona. 
 
Que el municipi dels Pallaresos té una població de dret de 3.998 habitants 
(cens aprovat l’1-1-2009). 
 
Que les condicions del préstec proposades per l’Ajuntament són: 
 

- Termini: 15 anys. 
 
Que per tal de donar compliment documental a tots els tràmits necessaris per a 
la concessió de la subvenció del tipus d’interès i l’assoliment del préstec 
adjunto la documentació següent: 
 

a) Pressupost de l’exercici de 2009. 
 
b) Liquidació del pressupost de l’any 2008.  
 

FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb l’article 49 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 (i l’article 
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del 
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a finançar un 
projecte d’inversió), les entitats locals dependents que prestin serveis o 
produeixin  béns que no es financen  majoritàriament amb ingressos de mercat, 
podran recórrer al crèdit públic i privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves 
formes, per al finançament de les seves inversions així com la substitució total 
o parcial d’operacions preexistents. 
 
2.  L’Ajuntament dels Pallaresos té el pressupost de l’exercici corrent aprovat 
definitivament amb data 18 de desembre de 2009, en el que està prevista la 
inversió per un total de 1.105.820,09 €.  
 
3. En relació a la part del préstec que es destina a finançar despesa d’inversió 
s’haurà d’estudiar si es desestabilitza el pressupost. 
 
Cal tenir en compte l’article 165.1 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, amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP): 
 



Tenir en compte si el pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en 
tràmit, s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la qual 
cosa posa de manifest la seva capacitat de finançament. 
 
Per tot l’exposat es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1. D’iniciar la tramitació administrativa per concertar una nova operació de 
crèdit per finançar el projecte d’inversió previst al pressupost municipal per l’any 
2009, consistent en la construcció d’una Escola bressol, per un import de  
488.838,10 €. 
 
2.  Sol·licitar a la  Diputació de Tarragona que efectuï tots els tràmits, estudis i 
qualificacions necessaris per a la concertació del préstec, així com, la 
subvenció del tipus d’interès del préstec que pertoqui, que s’aplicaran a la 
finalitat esmentada i en els termes reglamentats per les “Normes reguladores 
de la subvenció dels interessos dels préstecs concertats per ajuntaments” i pel 
conveni de col·laboració a formalitzar. 
  
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller, 
Domínguez i Vidal, cap (0) en contra i una (1) abstenció, del senyor Marcos,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Marcos.  Ens hem abstingut per una senzilla raó, no podem estirar més el 
braç que la màniga. Volem l’escola bressol, i la volem com més aviat millor, 
però no volem fer més gran la pilota que ja la tenim ben grossa. Aquest 
Ajuntament comença a estar molt endeutat per culpa de la mala gestió que 
estan fent  i que segurament ens portarà molts problemes en un futur.  
 
7 ACORD SOBRE MESURES A ADOPTAR ATÈS EL ROMANENT DE  
TRESORERIA NEGATIU DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST,  ANY 
2008. 
 
Es dóna compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’any 2008, 
mitjançant decret  de l’alcaldia núm. 49/2009, de data 9 de febrer de 2009, 
d’acord amb l’article 191 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, i l’article 
89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del 
pressupost i, respecte al romanent de tresoreria dóna el següent resultat: 
 
Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
1 (+) Fons líquids...................................................................    686.001,85 €              
2 (+) Drets pendents de cobrament.............. ........................    490.116,92 € 
   (+) del Pressupost corrent..................................................    328.628,60 € 



   (+) de Pressupostos tancats.................................................  160.444,16 € 
   (+) d’operacions no pressupostàries.....................................      1.044,14 € 
   (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva.......            0,00  € 
3 (-) Obligacions pendents de pagament................................1.654.168,68 € 
   (+) del Pressupost corrent...................................................    563.860,13 € 
   (+) de Pressupostos tancats...............................................     928.587,65 € 
   (+) d’operacions no pressupostàries..................................     368.319,99 € 
   (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva...       206.599,14 € 
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)...............................     -478.049,91 € 
II. Saldos de dubtós cobrament............................................          3.494,73 € 
III. Excés de finançament afectat..........................................                0.00 € 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)  -481.544,64 € 
 
Atès que el romanent de tresoreria resulta negatiu en quatre-cents vuitanta-un 
mil cinc-cents quaranta-quatre euros amb seixanta-quatre cèntims (-481.544,64 
€), s’haurà d’actuar d’acord amb l’art. 193 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, que assenyala que quan el romanent de tresoreria per despeses 
generals sigui negatiu, s’haurà d’actuar d’acord amb el referit article, per tal 
d’absorbir aquest dèficit produït, de la manera següent: 
 
“1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería 
negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo 
autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que 
celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al 
déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del 
Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del interventor, cuando el 
desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 
 
2 Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones 
señaladas en el articulo 177.5 de esta Ley. 
 
3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 
 
4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el 
presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles 
dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
5. Las  entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos 
a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el 
mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la 
Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que 
conozca relativos a la entidad de que se trate.” 



 
Cal que per part de la Corporació s’adopti qualsevol de les solucions 
esmentades, que tant poden ser per separat com conjuntament. 
 
En el supòsit que s’adopti l’operació de crèdit, aquest solament pot arribar fins 
al 5% dels recursos corrents del pressupost vigent. I la càrrega financera de 
totes les operacions actuals i projectades no pot superar el 25% dels citats 
recursos. El retorn del préstec s’ha de fer com a màxim abans de la renovació 
de la Corporació. 
 
Atès que el primer punt no és possible: 
 
a) Perquè la reducció de crèdits ha de tenir el corresponent reflex comptable i 
això no és possible, perquè els serveis pressupostats son mínims i s’han de 
prestar obligatòriament i això es així i la practica ens diu que no hi ha manera 
de reduir despesa.   
 
b) Perquè els ingressos que es recapten no són suficients per a fer front a la 
referida despesa que es pot dir compromesa, la qual cosa fa, que la 
recuperació parcial o total, respecte a l’equilibri pressupostari perdut no sigui 
possible. 
 
Respecte al punt dos, no es considera adequat i gairebé impossible, tant per la 
gestió que comporta, com pels crèdits que l’Ajuntament ja té concedits. 
 
Respecte al punt tercer, es considera el més adequat a les necessitats de 
l’Ajuntament, principalment per l’exposat en el punt primer, i per les possibilitats 
efectives en poder-ho solventar. 
 
Per l’exposat anteriorment, i en comprovar que les dues primeres mesures del 
que preveu l’article 193 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, no són 
factibles, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Acordar confeccionar i aprovar el Pressupost del proper exercici de 
2010, amb un superàvit  inicial de quantia no inferior al referit  dèficit. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal de que prengui les mesures 
pertinents, per eixugar el dèficit  durant l’exercici de 2009 i en tot cas aprovar el 
proper pressupost del proper exercici amb un superàvit d’acord amb el dèficit, 
en compliment dels presents acords.  
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez. Abans de la votació Sra. Alcaldessa, al punt dos dels acords  
diu “Facultar a la senyora Alcadessa per tal de que prengui les mesures 
pertinents per eixugar el dèficit durant l’exercici de 2009”. 
 



Això és una de les coses que aprovem, o que hem d’aprovar, llavors jo li volia 
preguntar, quines són les mesures que pensa prendre per mirar d’eixugar el 
dèficit durant aquest any?  
 
La Sra. Alcaldessa. Como sé que eso no influirá en la votación, las que 
considere pertinentes. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, quatre (4) en contra, del 
senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal i una (1) abstenció, del senyor 
Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez. Me imaginaba la respuesta por que es la tónica habitual. Le 
tengo que decir señora Alcaldesa que yo no vengo a aquí como particular, 
vengo como representante de los ciudadanos, entonces creo que me merezco 
más respeto que eso, por que yo necesito, o nosotros estamos aquí para 
gestionar la función del equipo de gobierno, no venimos aquí por capricho, ni 
venimos porque, o sea, porque tengamos ganas de tocarles las narices a 
nadie, venimos porque tenemos una tarea, que es la de controlar la gestión del 
equipo de gobierno, como ustedes si estubieran en nuestra posición harían lo 
mismo. Entonces, esa respuesta es una falta de respeto, probablemente si 
usted hubiera dado una argumentación que me hubiera parecido, o que nuestro 
grupo hubiera parecido correcta nos hubieramos abstenido, no hubieramos 
votado a favor porque consideramos que hay indicios suficientes como para no 
dar el voto a favor, pero como su respuesta ha sido, evidentemente la nuestra 
ha sido NO. Pero esto no quita que tenga derecho a explicar el voto.  Y esto es 
lo que le estoy pidiendo. 
 
Miri senyora Alcaldessa, primer va ser l’anàlisi patrimonial, financer i 
pressupostari i econòmic de la Diputació de juliol del 2007 que recomanava 
“portar a terme una política de contenció de la despesa, eliminant al màxim la 
despesa corrent no obligatòria”, desprès ho va tornar a demanar els serveis 
econòmics municipals de la Diputació de Tarragona al seu Pla econòmic 
financer d’agost del 2008 que ens recordava que “el pressupost del 2008 no 
s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostaria”, i si no s’ha fet 
res quan el secretari a l’informació econòmica del segon trimestre de 2008, que 
ja alertava de la possibilitat real d’arribar a final d’any amb un dèficit  de més de 
600.000 €, que ho va clavar, ateses les factures que arribaven per registre per 
encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense la corresponent 
fiscalització prèvia, i com tot arriba, al veure l’ informació econòmica de l’any 
2008 i comprovar que realment eren els 600.000 € que ara volen deixar de 
herència pel pressupost del 2010, doncs evidentment si no es dóna la 
informació de quines són les mesures per eixugar-ho hem de votar que NO. 
 
Repeteixo, difícilment podran tenir manera d’eixugar aquest dèficit, quan hem 
començat i amb aquests tres mesos de l’any hem fet un reconeixement 
extrajudicial de crèdit de més de 240.000€, o por ahí va,  ara no em diguin que 



són 236.000, i que estic mentint, però per allà va aproximadament, i que ja va 
reconèixer al passat Ple l’equip de govern que arrossegarem aquest any i que 
probablement tornarà a passar l’any que ve, amb el que li repeteixo el que li he 
dit en el punt 4, donar un xec en blanc quan estem veient que qui ha de fer el 
control econòmic o controlar el pressupost, no ho fa, no ho podem donar. 
Gràcies. 
 
El Sr. Marcos.  En primer lloc demanar disculpes perquè el meu vot, el nostre 
vot no era “Abstenció”, el nostre vot era afirmatiu, era SÍ, el que passa que ha 
anat molt ràpid i estava una mica despistat, hi se m’ha passat, però ho dic ara.  
 
Tampoc arregla una cosa o l’altre, el nostre vot era que SÍ, per que mirin, aquí 
estem igual que al punt 4. La llei i més concretament l’article 193 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, assenyala que quan el romanent de 
tresoreria per despeses generals sigui negatiu, s’haurà d’actuar d’acord amb el 
referit article, per tal d’absorbir aquest dèficit produït. Per tant estem obligats a 
fer-ho, d’acord. 
 
Però arribem amb aquest punt per què?.... per una mala gestió. 
  
Tots els presents, exceptuant potser els actuals representants del PSC a 
aquest ajuntament, varem criticar a l’anterior alcalde Sr. Oller, i no poc, per una 
mala gestió. Avui no el vull defensar, no és la meva intenció ni molt menys, 
però com tots vostès han dit sempre, els números canten per si sols. 
 
Sr. Secretari, voldria dir-me, quin era el romanent de tresoreria que aquest 
equip de govern va heretar del anterior equip de govern encapçalat per 
l’anterior alcalde Sr. Julià Oller? Aproximadament. 
 
El Secretari.  Suposo que es refereix al romanent de tresoreria de la liquidació 
del 2007, cent cinquanta-un mil sis-cents vint-i-un euros, amb vuitanta-vuit 
cèntims. 
 
Sr. Marcos- Positius? 
 
El Secretari- Positius. 
 
Sr. Marcos. I ara Sr. Secretari, voldria dir-me quin és el romanent de tresoreria 
del 2008?  
 
El Secretari.  El de la liquidació del 2008, quatre cents vuitanta-un mil cinc-
cents quaranta-quatre euros, amb seixanta-quatre cèntims. 
 
El Sr. Marcos – Negatiu? 
 
El Secretari. Negatiu 
 
Sr. Marcos. Gràcies senyor Secretari, no vull dir res més. 



 
El Sr. Pardo. A mi m’agradaria contestar al senyor Marcos, perquè realment té 
una habilitat per simplificar les números que fa esgarrifar, fins i tot, jo m’atreviria 
a dir que és demagògia. 
 
Comparar un romanent de tresoreria de l’any 2007 de 151.000 euros quan van 
haver uns ingressos per ICIOS, això també ho sap vostè, de 414.000 euros, 
quan a l’any 2008 hem tingut 71.000, fer aquesta comparativa no és correcta, 
té tot el dret a criticar la gestió de l’equip de govern en l’àmbit econòmic, això 
no li trauré, però doni totes les dades, no intoxiqui, no intenti enganyar a la gent 
amb aquesta simplificació, l’any 2008 hem tingut 400.000 euros d’ingrés 
d’ICIOS de menys que l’any anterior. 
  
Vostè el que ha de fer és fer una comparativa amb els ingressos que han tingut 
els municipis. Jo li puc dir que tots els Ajuntaments han tingut dèficit, tots, en no  
tenir els ingressos previstos amb els ICIOS. 
 
Li diré més, jo el dia 9 de març de l’any passat, encara no fa un any, van haver 
les eleccions nacionals, de l’Estat, i el senyor Zapatero va dir i va prometre el 
pleno empleo i una desacceleració. Si en aquell moment el senyor Zapatero i el 
senyor Solbes, que són el President del govern i el ministre d’economia, no 
tenien ni idea del que passaria, com vol que nosaltres, uns humils regidors 
d’una ajuntament féssim una previsió a la baixa d’aquests ingressos. 
 
Li diré una altra cosa, vostè diu que varem criticar al senyor Oller, el senyor 
Oller va tenir uns ingressos el 2005 de 600.000 euros, el 2006 de 369.000 
euros, el 2007 414.000 euros, quina previsió es va fer quan les coses anaven 
bé, no es va pensar en el futur, i ara que s’ha de fer? Ara el que s’ha de fer és 
posar les bases per que això no torni a passar, i això no es fa d’un dia per un 
altre, ni d’un any per un altre. Estem en una situació difícil però digui la veritat, 
digui per que ha estat. 
 
El Sr. Marcos. Miri senyor Pardo, jo sap que normalment no acostumo a entrar 
en polèmiques, no entraré, amb aquest comentari acabaré.  
 
El que hagi fet el senyor Oller, en tot cas li tindríem de preguntar al senyor 
Oller.  
 
El que hagi dit el senyor Zapatero, el senyor Solbes, particularment 
evidentment m’afecta a un cert nivell, però no és el meu problema, són les 
paraules d’ells. 
 
Els dèficits que tinguin la resta d’ajuntaments no m’importen, el que m’importa 
és el dèficit que té el meu ajuntament. 
 
En qüestió de números i de comptes clars vostès sempre han estat els que han 
criticat, i els números són els que compten,  Ara expliqui’ls-hi als ciutadans. 
 



El Sr. Oller. Em sembla molt bé que sempre se la carregui el senyor Oller, però 
una cosa està molt clara, però les úniques obres que s’han vist aquí al poble 
són les obres que s’han fet mentre el senyor Oller estava governant, el senyor 
Oller, no els altres com es va dir quan es va inaugurar aquest Ajuntament, el 
senyor Oller va ser el que va fer l’ajuntament. Des del projecte, fins a 
l’acabament pràcticament, perquè només faltava entrar els mobles. 
 
El senyor Oller va fer uns casals que estava apretant-se  el Jutge de Greuges, i  
vostès en dos anys els tenen tancats. 
 
El senyor Oller va fer alguns parcs, el senyor Oller va fer els vestidors de la 
piscina, i el senyor Oller va arreglar moltes coses per tot el poble, però una 
cosa està ben clara, no li doni les culpes al senyor Zapatero i al senyor Solbes, 
vostè ha pogut aprendre amb un any, en canvi, en el pressupost d’enguany, 
torna a caure en la mateixa trampa, un munt de llicències que no farà, multes,  i 
un munt de coses més per engreixant un pressupost, que gastarà i que no 
arribarà a cobrar, per tant, no doni les culpes als altres, els altres ajuntaments  
han après la lliçó, estan emprant els diners d’una altra manera, no com aquí. 
 
El pressupost de festa no s’ha tocat, no ha baixat, ha tingut un dèficit de mil 
dimonis i aquí vinga panderetes.   
 
L’any passat es va posar una carpa que va sortir malament, enguany tornem-hi 
amb la carpa i surt pitjor, cent sopars que ha pagat l’ajuntament, això està ben 
clar, cent cinquanta sopars, desprès a l’hora de la veritat en van sortir 
cinquanta, els cent a pagar l’ajuntament, aquestes coses s’haurien de tenir en 
compte, ja li han dit més d’una vegada com s’han de fer aquestes coses,  ja li 
hem explicat més d’una vegada com s’ha de fer. No ens fan cas, per tant, ara 
no busqui el nostre suport, ja sabem que no el necessiten, però no el busquin 
que no el tindran.  
 
El Sr. Vidaller. L’exalcalde del municipi deia la quantitat d’obres que havia fet ell 
única i exclusivament, jo tinc els meus dubtes, jo considero que també altres 
alcaldes hi van col·laborar. 
 
En tot cas, en relació a això que diu dels casals socials d’Hostalets i tot això, 
ens varem trobar uns casals social que els informes tècnics eren irregulars, 
això impossibilita poder obrir els casals, justament per una deplorable gestió de 
l’anterior alcalde, perquè no feia les coses correctament. 
 
Ha fet referència també al dèficit de festes com alguna cosa enorme, no me’l 
sap quantificar quin és aquest dèficit? M’agradaria que digués quin és aquest 
dèficit que diu ell que és tan brutal. 
 
El Sr.  Oller.  Ja li explicaré en un altre moment, com la senyora Alcaldessa fa. 
 
8 ACORD PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE CONST RUCCIÓ 
D’UN COL·LECTOR I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES  
ADMINISTRATIVES.  



 
Atès el Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen 

un Fons Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la 
Dinamització de l’Economia i l’Ocupació i s’aproven Crèdits Extraordinaris per 
Atendre al seu Finançament. 

 
Atès que aquest Ajuntament té la necessitat de realitzar les obres 

consistents en la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials, es tracta d’obres 
de nova planificació i no s’havien pressupostat per falta de finançament per 
portar-les a terme. 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 
PRIMER.  Per l’alcaldia es va decretar la necessitat de realitzar la 

contractació de les obres consistents en la construcció d’un col·lector d’aigües 
pluvials, per la qual cosa, en sessió extraordinària de data 18 de desembre de 
2008, es va aprovat el Projecte d’Obres i redactada la Memòria explicativa del 
Projecte d’Inversió de les obres amb un pressupost que ascendeix a 
578.663,33  euros, exposat a informació pública al BOP núm. 4,de data 7 de 
gener de 2009 i al tauler d’anuncis, sense que durant el termini de quinze dies 
d’exposició, per la seva tramitació d’urgència, es presentessin reclamacions, 
restant aprovat definitivament en data 27 de gener 2009 . 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2009, 

donades les característiques del contracte semblava ser que el procediment 
més adequat era el procediment negociat amb publicitat, per la qual cosa es va 
aprovar el corresponent plec de clàusules administratives,  per revisió tècnica 
s’ha arribat a la conclusió que el procediment mes adequat i necessari es el 
procediment obrer. 

 
Ateses les característiques de l’obra pel tècnic municipal es considera 

com a procediment més adequat el procediment obert, oferta econòmicament 
més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, mitjançant tramitació urgent.  
 

SEGON. En data 18 de desembre de 2008,  el Ple de l’Ajuntament va 
aprovar la realització de la inversió projectada com a obra no prevista en els 
pressupostos de l’entitat Local per a l’any 2009.  

 
TERCER. En data 19 de gener de 2009 es va presentar sol·licitud a 

través de l’aplicació informàtica disponible en l’adreça electrònica del MAP junt 
amb els documents exigits pel Reial Decret-Llei 9/2008.  
 

QUART. En data 10 de febrer de 2009, el Secretari d’Estat de 
Cooperació Territorial va dictar la resolució d’autorització per al finançament 
dels projectes i en va ordenar la publicació a la pàgina del MAP. 

 



CINQUÈ.  En data 20 de febrer de 2009,  es va emetre Informe de 
Secretaria sobre la Legislació aplicable, el procediment a seguir i l’òrgan 
competent per aprovar i adjudicar el contracte. 
 

SISÈ. En data 23 de febrer de 2009, es va redactar i incorporar a 
l’expedient el Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir 
l’adjudicació del contracte. 

SETÈ.  En data 18 de febrer de 2009, es va realitzar el resoldre 
l’expedient de modificació de crèdits en el pressupost de despeses mitjançant 
generació de crèdits per ingressos no tributaris, el qual comportarà la 
corresponent  retenció de crèdit i fiscalització.  

Cal tenir en compte que segons l’article 9.4, l’Ajuntament tramitarà 
l’expedient de contractació amb càrrec al finançament que li hagi estat atribuït 
pel Fons. La resolució de l’autorització del finançament del projecte servirà 
d’acreditació als efectes previstos en l’article 93 apartats 3 i 5 de la Llei de 
Contractes del Sector Públic, de l’existència i disponibilitat de crèdit per a 
l’execució de les obres 

 
LEGISLACIÓ APLICABLE 

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent: 

 
— Els articles 6, 22, 42, 76, 93 i 94, 96, 112 i següents, 134 i següents, 218 a 

222 i la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic. 

— El Reial Decret-Llei 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. 

— El Reial Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons 
Estatal d’Inversió Local i un Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de 
l’economia i l’ocupació i s’aproven crèdits extraordinaris per atendre al seu 
finançament. 

— La Resolució de 9 de desembre de 2008, de la Secretaria d’Estat de 
Cooperació Territorial, per la qual s’aprova el model per a la presentació de 
sol·licituds, les condicions per a la tramitació i la justificació dels recursos 
lliurats amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local creat pel Reial Decret-Llei 
9/2008, de 28 de novembre, pel qual es creen un Fons Estatal d’Inversió Local 
i un Fons Especial de l’Estat per a la dinamització de l’economia i l’ocupació i 
s’aproven crèdits extraordinaris per atendre al seu finançament. 

— La Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les 
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat 
d’acord amb la Legislació aplicable i que l’òrgan competent per l’aprovació es el 
Ple de l’Ajuntament, de conformitat amb la Disposició Addicional Segona i 



l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, 
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 

 
Deixar sense efecte l’acord d’aprovació del Ple de condicions per 

procediment negociat  amb publicitat aprovat el proppassat plenari de data 15 
de gener de 2009 i, en conseqüència: 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació de la referida obra,  

mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos 
criteris d’adjudicació, fent a tal efecte expressa declaració i tramitació urgència, 
per a l’obra consistent en la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials, tot 
convocant-ne la licitació. 

 
SEGON. Autoritzar, en quantia de 578.663,33 euros, la despesa que per 

a aquest Ajuntament representa la contractació referenciada amb càrrec al 
finançament que li ha estat atribuït pel Fons Estatal d’Inversió Local. 

 
TERCER. Aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars que 

han de regir el contracte d’obres consistent en construcció d’un col·lector 
d’aigües pluvials mitjançant procediment obert, oferta econòmicament més 
avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, assolint el mateix la anterior 
declaració per la  tramitació d’urgència als efectes del tràmit d’exposició 
pública. 
 
           QUART. Publicar l’anunci d’aprovació del Plec de clàusules 
administratives particulars, pel termini de deu dies al BOP, DOGC i tauler 
d’anuncis per tal de que s’hi puguin presentar reclamacions, amb el benentès 
que si no es produeixen reclamacions, el projecte s’entendrà definitivament 
aprovat a tots els efectes. 

 
CINQUÈ.  Delegar tant àmpliament com sigui necessari a Sra. 

Alcaldessa per a l’aprovació definitiva del referit Plec de condicions, en el cas 
que durant el termini d’exposició pública no es presentin reclamacions, així 
com, publicar l’anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i DOGC, 
concedint un termini de 13 dies comptats des de la publicació de l’anunci del 
contracte,  per  a la presentació de proposicions.  
 
          SISÈ.    Publicar la licitació al web municipal.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, tres (3) en contra, del 
senyors/es Coronado, Oller i Vidal i dues (2) abstencions, dels senyors 
Domínguez i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez. És exclusivament mantenir el mateix criteri que hem votat en 
aquesta obra des de l’inici, vull dir, no s’ha comptat amb nosaltres per res, no 
s’ha valorat amb nosaltres quin era el projecte que era més important fer amb 



aquest ingressos extraordinaris que teníem, i nosaltres continuem creient que 
és molt més important el canviar l’enllumenat públic del municipi que no pas 
aquest col·lector, des d’aquest punt de vista, i a més coincidia precisament amb 
el que va dir el senyor Domènech, amb l’explicació quan van presentar la moció 
en la que ho demanàvem, que més o menys va venir a dir que fer el canvi 
d’enllumenat de tot el municipi, que eren uns 1.400 punts, etc, etc... que 
estàvem parlant d’uns 600.000 euros, vull dir que si s’hagués volgut, amb 
aquests diners s’hagués pogut d’una vegada solventar aquest problema. 
 
El Sr. Oller.  Nosaltres votem que no, pel que ja varem dir el primer dia, i 
podem donar gràcies a què el senyor Zapatero ha pensat en als ajuntaments 
perquè rebin ajut perquè hi hagi mà d’obra.  
 
9 ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ, ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS I DIFERENTS AJUNTAM ENTS 
DE LA COMARCA, PER L’ANY 2009, PER A L’OBTENCIÓ DE LA TARGETA 
DE LLIURE CIRCULACIÓ A LA XARXA DE TRANSPORT URBÀ D E LA 
CIUTAT DE TARRAGONA DE LES PERSONES JUBILADES MAJOR S DE 65 
ANYS I DETERMINADES PERSONES MENORS DE 65 ANYS.  
 
Atès l’escrit, núm. 4348, de data 22 de desembre de 2008, comunicant, que el 
plenari del Consell Comarcal, amb data 15 de desembre de 2008, va aprovar 
un conveni de col·laboració a establir amb els diferents ajuntaments de la 
comarca, per l’any 2009, per a l’obtenció de la tarja de lliure circulació a la 
xarxa de transport urbà de la ciutat de Tarragona de les persones jubilades 
majores de 65 anys i determinades persones menors de 65 anys i ens fa 
tramesa de dos exemplars del  conveni, per tal de procedir a la seva signatura, 
i posterior tramesa amb el corresponent acord d’aprovació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tots els seus punts el conveni a establir amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès, durant l’any 2009 i següents, per a l’obtenció de la 
tarja de lliure circulació a la xarxa de transport urbà de la ciutat de Tarragona 
de les persones jubilades majores de 65 anys i determinades persones menors 
de 65 anys. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de la modificació del  
referit conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui 
necessària. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10 APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ESTABLERT A MB EL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, SOBRE EL FINANÇAME NT I 
LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIM ÀRIA.  
 
 



Atès l’escrit rebut del Consell Comarcal del Tarragonès,  núm. 4351, de data 22 
de desembre de 2008, referent a la pròrroga del conveni establert sobre el 
finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció social primària, aprovat pel 
referit Consell Comarcal en sessió de data 15 de desembre de 2008, a partir de 
l’1 de gener de 2009 i fins el dia 31 de desembre de 2009, en les mateixes 
condicions que les actualment vigents adoptades al nou Contracte Programa, 
que esdevé de la nova Llei de Serveis Socials. 
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni establert sobre el finançament i la 
gestió dels serveis bàsics d’atenció social primària, aprovat pel referit Consell 
Comarcal en sessió de data 15 de desembre de 2008, a partir de l’1 de gener 
de 2009 i fins el dia 31 de desembre de 2009, en les mateixes condicions que 
les actualment vigents adaptades al nou Contracte Programa, que esdevé de la 
nova Llei de Serveis Socials. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de la referida pròrroga del 
conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui necessària, 
així com, la seva tramesa degudament signat al 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. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ DEL PROCEDIMENT DE PAGAMENT DE LS 
SERVEIS SOCIALS AL CONSELL COMARCAL.  
 
Antecedents 
 
1. Aquest Ajuntament té delegat en el Consell Comarcal del Tarragonès 

diferents serveis de l’Àrea de Benestar Social, d’acord amb la legislació 
vigent i el conveni signat entre ambdues parts. 

 
     Segons comunicat mitjançant escrit del  Consell Comarcal, de data 13 de                   
novembre de 2009, núm. 3970, en principi l’import previst per benestar social 
per tot l’any 2009, és de 17.100,00 €. 
 
2. El Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 de febrer de 2009 va aprovar per 

unanimitat dels assistents un sistema de pagament dels serveis mitjançant 
lliuraments a compte. Concretament, aquest òrgan va decidir que el sistema 
inicial de liquidació seria trimestral. 

 
3. El Ple del Consell Comarcal del Tarragonès aprovarà la implantació de 

l’esmentat sistema de liquidació de despeses als municipis del Tarragonès 
que disposen de diferents serveis comarcals en matèria de benestar social, 
com el nostre. 

 



4. Amb aquest sistema l’Ajuntament satisfarà cada trimestre al Consell el 
mateix import, regularitzant-se l’any següent els comptes, és a dir, si 
l’Ajuntament ha d’afegir diners o el Consell li ha de retornar. 

 
5. Aquest municipi considera que aquest sistema permet una millor intervenció 

i control economicofinancer del pressupost, per la qual cosa es considera 
convenient adherir-se al sistema aprovat pel Consell. 

 
Fonaments de dret 
 
1. Els convenis de col·laboració signats entre el Consell Comarcal del 

Tarragonès i aquest Ajuntament, reguladors de diversos serveis en matèria 
de benestar social. 

 
2. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Modificar el Conveni de serveis socials del Consell Comarcal del 

Tarragonès, en el sentit d’adherir-se al següent sistema de pagament dels 
diferents serveis mitjançant lliuraments a compte.  

 
2. El sistema inicialment aprovat serà el següent: 

 
Prenent com a base el 80% de l’import liquidat l’any anterior pels serveis 
socials, es liquidarà cada trimestre ¼ part d’aquesta base. 
 
L’esmentat pagament trimestral s’efectuarà mitjançant càrrec en el compte 
corrent núm. 2073 0312 11 0110001263, els dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 
d’octubre i 20 de gener. Totes les despeses ocasionades per devolucions 
dels rebuts no imputables al Consell Comarcal seran a càrrec de 
l’ajuntament. 
 
Un cop establert per Consell Comarcal l’import real dels serveis, s’efectuarà 
una liquidació entre aquest cost real i l’import lliurat a compte que es 
passarà a cobrament entre els dies 21 de gener i 19 d’abril. 
 
Aquest cost real servirà de base per calcular el 80% per a l’any següent. 
 

3. Notificar aquest acord al 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. 
 
12 ACORD APROVANT SISTEMA PAGAMENT SERVEIS AMBIENTA LS AL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.  
 
Antecedents 



 
1. Aquest Ajuntament té delegat en el Consell Comarcal del Tarragonès 

diferents serveis mediambientals, d’acord amb el conveni signat entre 
ambdues parts. 

 
2. L’esmentat conveni estableix que l’Ajuntament facilitaria al Consell el núm. 

de compte corrent on, per mes vençut, el Consell carregaria els imports 
corresponents als serveis prestats. 

 
 
3. El Consell d’Alcaldes celebrat el dia 10 de febrer de 2009 va aprovar per 

unanimitat dels assistents un sistema de pagament dels serveis mitjançant 
lliuraments a compte. Concretament, aquest òrgan va decidir que el sistema 
inicial de liquidació seria trimestral. 

 
4. El Ple del Consell Comarcal aprovarà la implantació de l’esmentat sistema 

de liquidació de despeses als municipis del Tarragonès que disposen de 
diferents serveis comarcals en matèria de medi ambient, com el nostre. 

 
 
5. Amb aquest sistema l’Ajuntament satisfarà cada trimestre al Consell el 

mateix import, regularitzant-se el mes de gener de l’any següent els 
comptes, és a dir, si l’Ajuntament ha d’afegir diners o el Consell li ha de 
retornar. 

 
6. Aquest municipi considera que aquest sistema permet una millor intervenció 

i control economicofinancer del pressupost, per la qual cosa es considera 
convenient adherir-se al sistema aprovat pel Consell. 

 
Fonaments de dret 
 
1. El vigent conveni de col·laboració signat entre el Consell Comarcal del 

Tarragonès i aquest Ajuntament regulador dels diversos serveis 
mediambientals. 

 
2. El Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 

activitats i serveis dels ens locals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Modificar el Conveni de serveis mediambientals del Consell Comarcal del 

Tarragonès en el sentit d’adherir-se al següent sistema de pagament dels 
serveis mitjançant lliuraments a compte. 

 
2. El sistema inicialment aprovat serà el següent: 
 

Prenent com a base el 80% de l’import liquidat l’any anterior pels serveis 
mediambientals, es liquidarà cada trimestre ¼ part d’aquesta base. 
 



L’esmentat pagament trimestral s’efectuarà mitjançant càrrec en el compte 
corrent núm. 2073 0312 11 0110001263, els dies 20 d’abril, 20 de juliol, 20 
d’octubre i 20 de gener. Totes les despeses ocasionades per devolucions 
dels rebuts no imputables al Consell Comarcal seran a càrrec de 
l’ajuntament. 
 
Un cop establert per Consell Comarcal l’import real dels serveis, s’efectuarà 
una liquidació entre aquest cost real i l’import lliurat a compte que es 
passarà a cobrament entre els dies 21 de gener i 19 d’abril. 
 
Aquest cost real servirà de base per calcular el 80% per a l’any següent. 

 
3. Notificar aquest acord al 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. 
 
13 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES DEL CONCU RS 
PÚBLIC PER CREAR EL LOGOTIP DE MARCA DEL POBLE DELS  
PALLARESOS.   
 
Atès que el municipi dels Pallaresos es proposa desenvolupar durant els 
pròxims tres anys, un Pla de Desenvolupament del Producte Propi integrat, 
diferenciat i reconegut, mitjançant l’inici d’una sèrie d’actuacions que incidiran 
damunt d’una selecció dels recursos locals de caràcter turístic, natural i 
comercial. 
 
Atesa la proposta, del proppassat ple del regidor Sr. Domínguez, que la creació 
d’un logotip de la marca del poble, l’hauria d’escollir el poble, tot  proposant fer 
una modificació a les bases en aquest sentit; que els veïns puguin opinar i 
expressar quin és el logotip que més agrada, la qual cosa per assentiment de 
tots es va acordar deixar la proposta damunt la taula per una propera sessió. 
 
Modificades convenientment les bases del concurs públic en aquest sentit i vist 
l’expedient d’elaboració i aprovació de les referides bases per crear el logotip 
de marca del poble dels Pallaresos,  
  
Atès allò que disposa l’article 55 del Text refós de regim local, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords. 
 
1 Aprovar inicialment les Bases del concurs públic per crear el logotip de marca 
del poble dels Pallaresos.  
 
2 Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb les bases, al tràmit d’informació 
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions.  
 



En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat.  
 
3 Delegar tant àmpliament com sigui necessari a Sra. Alcaldessa per a  
l’aprovació definitiva de les referides Bases, en el cas que durant el termini 
d’exposició pública no es presentin reclamacions, així com, publicar l’anunci de 
convocatòria de licitació del contracte al BOP.   
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez. Si no recordo malament, no sé si va ser ahir o abans d’ahir 
que li vaig comentar que amb aquestes bases, que li fes extensible a la resta 
dels seus companys, amb aquestes bases trobàvem que a l’hora de la votació 
posava que un ciutadà, un vot, i deien que es podia votar via Internet, o bé 
venir a l’ajuntament a votar.  
 
Li vaig comentar a la senyora Alcaldessa, que creia que s’hauria d’explicar una 
mica més aquest tema, per què votar per Internet, de quina manera? El que 
vota per Internet com regules que pugui estar aquí, durant quan temps estarà a 
exposició pública per què els veïns puguin venir? No fixa la data exacta, -estarà 
durant un mes en exposició pública-, vull dir, vaig trobar a faltar totes aquestes 
coses, que evidentment ja li avanço que el vot serà que SÍ, evidentment, però 
crec que s’hauria de parlar d’aquests temes perquè no sé si tindran la manera 
de regular-ho, suposo que sí, que el ciutadà que voti per Internet estigui 
controlat des de l’ajuntament perquè no pugui venir a tornar a votar, podria ser 
un “can pixa” això. Per si això ho tenien contemplat, li vaig comentar, no sé si 
ho han pogut parlar això. 
 
El Sr. Pardo. Tant el vot per Internet, com el vot presencial, lògicament haurà 
d’anar acompanyat amb les dades, amb el DNI de la persona, després tot això 
s’haurà de comprovar amb el padró d’habitants, que aquella persona 
evidentment pertanyi al municipi.  
 
Quant al tema del temps que estarà exposat, això lògicament, una vegada hi 
hagi la primera selecció de les tres obres, el que farem serà fixar un temps, que 
encara no ho sabem, si serà dos si seran tres setmanes, que això es decidirà, 
però no es preocupi que el que es decideixi en aquell moment, es publicitarà 
tant al taulell d’anuncis de l’ajuntament, com a la pàgina web. Però ara fixar un 
temps quan encara no sabem exactament com anirà, crec que no es necessari 
que es fixi a les bases. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez i Marcos, un 
(1) en contra, del senyors Vidal i dues (2) abstencions, dels senyors/es 
Coronado i Oller,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 



El Sr. Vidal.  He votado en contra por que considero que ahora, en el momento 
acutal de crisis económica, si se quiere proteger, promocionar y ayudar al 
pequeño comercio, a la pequeña empresa del municipio, más que crear 
logotipos, es ayudar económicamente a esas empresas y comercios del 
pueblo. 
 
Con la política fiscal, agresiva y recaudatoria de la Alcaldía, lo que pasará es 
que el pequeño empresario, el comercio o el pequeño negocio del pueblo va a 
desaparecer o a pasarlo muy mal. 
 
El Ayuntamiento no se puede convertir en una oficina recaudatoria de 
impuestos y después hacer “concursos de logotipos”. 
 
Si la Alcaldía quiere promocionar, proteger y ayudar al pueblo  al pequeño 
comerio y pequeño negocio, lo que debe hacer es una revisión de las tasas e 
impuestos que inciden directamente sobre estos o suspenderlos durante el 
período de tres años. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Todavía no entiendo la relación de una cosa con la otra.  
 
14 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT S ERVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA E.M.A.T.S.A.  
 
Es dóna compte de l’escrit de data 12 de gener de 2009, acompanyant la 
relació de 31 abonats impagats (el primer, Lazaro Matas, Jose M i l’últim Marti 
Llurba, Pilar), tramesa per l’empresa EMATSA de data 8 de gener de 2009,  
d’abonats pendents de pagament 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 
components, acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan 
estiguin legalment notificats. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
15 ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICI PAL 
D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2009.  
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió 
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2009, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2008. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les 
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional 



d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com 
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents 
fitxers mensuals fins al mes de febrer de 2009. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de 
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntament sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Es proposa al el Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la 
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la 
data 1 de gener de 2009, i que contenen la formalització de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2008. Els resums que s’aproven són els 
següents: 
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
   CONCEPTES   TOTAL      HOMES DONES 
Població de dret a 1 de gener de 2008    3829       1961   1868   
 
Altes des de 01/01/2008 a 01/01/2009                   337             177                  160   
 
Baixes des de 01/01/2008 a 01/01/2009                   168               82                    86 
 
Variacions per error en el sexe: Altes                        2                1          1   
 
Variacions per error en el sexe: Baixes           0             0          0 
 
Població de dret a 1 de gener de 2009    3998       2056    1942 
 
 
CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
   CONCEPTES    ALTES   BAIXES 
Naixements          65 
Defuncions                                                      11 
    
Canvis de residència d’un altre municipi     258 
Canvis de residència a un altre municipi                                                  155 
    
Canvis de residència de l’estranger          6 
Canvis de residència a l’estranger               1 
 
Omissions                                                                                                      8     
Inscripcions indegudes i caducitat                                    1  
 



TOTALS         337       168 
 
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
 
   CONCEPTE    HOMES                 DONES 
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)         1          0 
TOTAL              1                                          0 
   
 
2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 
Resum per sexe i causa de l’alta 
 

 CONCEPTE DE L’ALTA                                                           TOTAL 
Naixements                                                                       65  
Canvis de residència des d’un altre municipi             258  
Canvis de residència des de l’estranger                 6  
Omissió                     8 
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi                                                       1  
Variacions per error en el sexe                  2 
TOTALS                 337 
 
 
3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 
Resum per sexe i causa de la baixa 
 
  CONCEPTE DE LA BAIXA                                                         TOTAL 
Defuncions                                             11 
Canvis de residència a un altre municipi             155 
Canvis de residència a l’estranger                  1 
Inscripció indeguda i caducitat                  1 
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi                            1 
Variacions per error en el sexe                  0 
TOTAL                                                                                                                                         168             
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2009 que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques 
sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
16 ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI A SIGNAR ENTRE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, L’AGÈNCIA CATALANA DE  
L’AIGUA I LA SOCIETAT IBERDROLA INMOBILIARIA, SAU E N LA SEVA 
CONDICIÓ DE PROMOTOR DEL PLA PARCIAL DEL SAU-5 DELS  
PALLARESOS.  
 
Vist l’esborrany del conveni tramès per l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA), a 
signar entre l’Ajuntament dels Pallaresos, l’Agencia Catalana de l’Aigua i la 
Societat IBERDROLA INMOBILIARIA, en la seva condició de promotor del Pla 
Parcial del SAU-5 dels Pallaresos, per tal de donar compliment a les 
necessitats urbanístiques en matèria de sanejament imposant  als propietaris  
les despeses d’urbanització determinades pel planejament urbanístic i pels 
projectes d’urbanització, atès l’article 114 del Decret legislatiu 1/2005, de 26 de 



juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la llei d’urbanisme de Catalunya, que 
resta incorporat a l’expedient. 
 
Vist l’informe jurídic emès al respecte per l’advocat Sr. Alfred Ventosa Carulla,  
de data 25 de febrer de 2009, en què s’acredita la conveniència de la signatura. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el tots els seus punts el conveni de col·laboració a signar entre 
L’Ajuntament dels Pallaresos, l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) i la Societat 
IBERDROLA INMOBILIARIA, que resta incorporat a l’expedient.  
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del mateix i qualsevol 
d’altre que en la causa i porti efecte. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cinc (5) en contra, dels 
senyors/es Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez.  No reiteraré tot el que hem dit en anteriors sessions sobre 
el SAU-5, des de l’inici fins el final entenc que he de mantenir el mateix criteri, 
mentida, vaig reconèixer el meu error, per que vaig confiar amb vostès, que 
pensava que farien el que havien dit de que parlarien amb la ciutadania. Però 
reconec que en el temps que vivim, tanta construcció com volen fer aquí, l’únic 
que faran serà crear una borsa de pisos, que amb la situació que estem patint, 
no cal que li recordi que estem patint una crisi econòmica sense precedents, no 
ho dic jo, surt per tot arreu, només servirà per engrandir la llista de pisos 
tancant per manca de compradors. 
 
El Sr. Vidal.  Yo he votado en contra por dos razones: 
  
La primera porque no estoy de acuerdo con ese planteamiento que hay, no voy 
a insistir más. 
 
La segunda, es porque no estoy de acuerdo con el importe que aporta la 
empresa, la inmobiliaria, la cantidad que aporta económica no estoy de 
acuerdo, la veo muy pequeña. 
 
El Sr. Oller. Nosaltres ja com bé es sabut, sempre hem portat el no per davant 
en aquest aspecte, no volem ni que posin el clavegueram, encara que seria 
una manera de substituir el bombeig de Pallaresos Park, i si no es comença per 
això no es farà mai, m’agradaria veure els informes de l’ACA, a veure el cabdal, 
segur que estarà mencionat, i segons el cabdal de tot podria cabre al col·lector 
de baix. 
 



17 ACORD PLENARI DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITU LAR I 
SUBSTITUT 
 
Atès l’escrit de data 5 de novembre de 2008, entrada 4952, en data 20 de 
novembre de 2008, rebut del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
tramesa del certificat de l’acord que ha adoptat la Comissió de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 4 de novembre 
de 2008, per a la renovació al finalitzar pròximament el termini de quatre anys i 
nomenament del Jutge/essa de Pau Titulat i(o Substituta, d’acord amb el que 
preveu el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
Vist l’expedient instruït per al nomenament de Jutge de pau, titular i suplent, 
d’aquest municipi per haver-se exhaurit el termini de quatre anys pel qual fou 
nomenat l’anterior Jutge de pau.  
 
Atès que per a l’elecció d’interessats s’ha obert la convocatòria per termini de 
vint dies, mitjançant anunci publicat en el BOP, núm. 285, de data 11 de 
desembre de 2008, al DOGC núm. 5277, de data 12 de desembre de 2008 i     
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que durant el referit termini s’han presentat els següents candidats: 
 
José Antonio Guzmán Pineda 
 
Atès l’acord del Ple de l’Ajuntament en la proppassada sessió de procedir a una 
segona convocatòria, la qual fou anunciada al BOP núm. 24 de data 30 de 
gener de 2009, al DOGC núm. 5310, de data 3 de febrer de 2009 i al tauler 
d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que durant el referit termini s’han presentat els següents candidats: 
 
Juan Antonio Ruiz Bustos 
Lourdes Laborda Rami 
Jesús Torres Prunera 
 
Atès que el procediment per al nomenament dels jutges de pau titulars i 
suplents està previst en els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial, i en el Reglament 3/1995, de 7 de juny. Corresponent 
al Plenari municipal escollir les persones que han d’ésser nomenades per la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 
Atès el currículum vitae presentat pels senyors 
 
Atès que els candidats per a ocupar el càrrec de jutge de pau i el seu substitut, 
manifesten mitjançant declaració, que reuneixen les condicions legals 
establertes, no concorren cap de les causes d’incapacitat previstes a l’article 
303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.  
 



Atès que el Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
és l’òrgan competent per a l’elecció del jutge de pau titular i substitut, en virtut 
del que disposa l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.   
 
Es proposa al Ple  de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Elegir com a jutge de pau titular del municipi dels Pallaresos al 
senyor José Antonio Guzmán Pineda,  i al Sr. Juan Antonio Ruiz Bustos com a 
suplent.  
 
SEGON: Comunicar aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de 
Tarragona, i a les persones interessades. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller,  
Domínguez i Vidal, cap (0) en contra, i una (1) abstenció, del senyors Marcos, i 
per tant amb quòrum de la majoria absoluta del nombre de membres de la 
corporació,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
18 ACORD D’ADHESIÓ A LA XARXA DE CIUTATS I POBLES C AP A LA 
SOSTENIBILITAT.  

 
Vist que l’Ajuntament dels Pallaresos està treballant per assolir objectius de 
major sostenibilitat local. 

 
Vist que en l’àmbit català està actuant des de l’any 1997 l’Associació Xarxa de 
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat que té, tal com recullen els seus estatuts, 
com a objectiu constituir un instrument de cooperació i intercanvi per al 
desenvolupament sostenible de les ciutats i per a aplicació de programes de 
sostenibilitat local. 

 
Vist que els esmentats objectius d’aquesta associació poden ajudar a la millor 
consecució dels que l’Ajuntament s’ha marcat per tal de millorar la qualitat de 
vida dels nostres covilatans així com la preservació del nostre patrimoni 
mediambiental. 

 
Atès que l’adhesió a la l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat no comporta cap despesa econòmica. 

 
En conseqüència, la Regidoria-delegada de Medi Ambient, proposa al Ple de 
l’Ajuntamen l’adopció dels  següents acords: 

 
Primer.-  Adherir-se a l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat. 

 
Segon.-  Aprovar els estatuts de l’Associació Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, que s’hi acompanyen. 

 



Tercer.-  Designar el Sr. Jordi Pardo Gimeno, regidor de Medi Ambient, com a 
representant de l’Ajuntament en l’Assemblea General de l’esmentada 
Associació. 

 
Quart.- Facultar l’Alcaldia per formalitzar els documents que calgui per a 
l’execució d’aquest acord.  

 
Cinquè.-  Notificar el present acord a la Associació Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat.” 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller,  
Domínguez i Marcos, un (1) en contra, del senyor Vidal,  i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Marcos.  Està clar que nosaltres, AIP, apostem per la sostenibilitat i 
farem el que calgui per aconseguir portar a terme aquesta sostenibilitat arreu 
del mon dintre de les nostres possibilitats, però ens sobta, el com ho faran 
vostès?.  
 
Es difícil de creure en les paraules, quan vostès parlen o anomenen paraules 
com Verds i Sostenibilitat, quan vostès es volen carregar un bosc tot hi fent-hi  
blocs de pisos SAU-5. 
 
El Sr. Vidaller.  Em sembla que el concepte de sostenibilitat vostè no l’entén,  ja 
li vaig dir al seu diu que s’hauria de mirar el projecte del SAU-5,  i veurà que 
hem concentrat els habitatges en un punt, estem guanyant densitat, i estem 
preservant molta superfície, jo diria un 70% de la superfície afectada, com a 
zona verda. Això que li preocupa tant de la zona verda, aquest projecte 
preserva el 70% de la superfície, com a zona verda, això és sostenibilitat. 
 
El Sr. Marcos.  Per al·lusions. Senyor Vidaller no posaré mai en dubte la seva 
qualificació, però no posi vostè tampoc en dubte la meva. Des de fa més de 
nou anys, estic qualificat per la CEE com a gestor de sistemes de gestió 
mediambiental, una altra cosa potser segurament li podria discutir, però d’això 
no. Carregar-se un bosc, també forma part de la sostenibilitat. 
 
El Sr. Vidaller. Vostè que fa temps que està catalogat com a gestor de Medi 
Ambient,  potser que torni a repassar les lliçons, per que està molt desinformat, 
ja li dic, li torno a insistir, es respecta el 70% de la superfície del projecte, això 
és sostenibilitat. Les construccions expansives com es feia abans, li varem dir, i 
ho dèiem en el nostre programa electoral, s’havien acabat, anem a concentrar 
els habitatges en un punt, i anem a preservar la major part de superfície com a 
zona verda, és el que estem fent, estem incidint molt en l’habitatge públic, el 
50% d’aquests habitatges són públics. Aquest tipus d’habitatges vostès diuen 
que són blocs, suposo que la gent interpreta que són gratacels, és planta baixa 



més dos, 10 metres d’alçada, i torno a insistir de que el 70% de la superfície és 
zona verda, això és sostenibilitat, repassi vostè les seves lliçons. 
 
El Sr. Marcos. Senyor Vidaller jo em comprometo a repassar els llibres, si vostè 
també ho fa, proximitat vol dir proximitat, no construir a un quilòmetre del poble. 
Gràcies. 
 
El Sr. Vidal. He votado no al acuerdo, porque entiendo que si hay un pueblo 
donde la alcaldía hace, en el nuestro impone, una política urbanística a 
espaldas de los vecinos, ese pueblo es el nuestro. 
 
Sra. Alcaldessa. Me gustaría conocer ¿qué entiende usted por “sostenibilidad”? 
Una cosa le puedo decir, no es votar “seis contra cinco”. 
 
Un municipio sostenible, -yo he mirado los libros-, un municipio sostenible es 
aquel donde los Poderes Públicos Municipales permiten establecer políticas -
esto lo he leído de un libro-, de desarrollo integral con marcado carácter 
proteccionista y fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones. 
 
Repito: Participación ciudadana. 
 
En Els Pallaresos no ha existido participación ciudadana en la barbarie 
urbanística del ARE Els Pallaresos, donde se van a construir 1.131 viviendas. 
¿Se ha informado a los vecinos y vecinas del municipio? ¿Se ha hecho un 
referéndum para conocer su opinión, como se está haciendo en otros pueblos y 
localidades? 
 
Sobre la planificación y cambio de las NNSS del SAU-5, que está al lado de la 
Urbanización Pallaresos Park, no se ha tenido en cuenta la opinión del 
colectivo de vecinos, no se ha informado a tiempo a la AAVV de Pallaresos 
Park, entiendo que se ha hecho a espaldas de las familias que viven en dicha 
urbanización, en especial sobre su futuro y tienen derecho a opinar. 
 
Sra. Ramos, ¿dónde queda la promesa electoral de “farem un poble verd”?, 
¿Que significa, que uno pinta las casas de verde? Otra promesa “Regularem el 
creixement urbanístic per tal de què sigui harmònic amb el nostre entorn”. 
 
Sr. Claudi, ¿dónde queda el compromiso electoral “No podem créixer sense 
mesura” – otro compromiso electoral-. Hem de mantenir l’essència del poble. 
Volem impulsar la participació veïnal...” –que es eso de participació veïnal 
senyor Claudi? ¿Hacerlo a escondidas? 
 
Senyor Vidaller, ¿se acuerda cuando Usted decía en la campaña electoral, 
desde que está en despacho pisando moqueta roja ya no: “Mireu, el nostre 
poble és un suculent aperitiu per a grans constructors. Sembla ser que estem 
abocats a que s’utilitzi el municipi per fer polítiques dirigides a beneficiar els 
constructors...”? 
 



1.131 viviendas y la modificación del SAU-5 que afecta a los vecinos de la Urb. 
Pallaresos Park, ¿esto es una política de izquierdas, ecologista y progresista? 
 
La Sra. Alcaldessa. Senyor Jaime, son 670 viviendas en el ARE. Senyor Jaime 
no mienta. 
 
El Sr. Vidal.  El ARE dels Pallaresos son 1.131 viviendas. 
 
La Sra. Alcaldessa.  En el término municipal dels Pallaresos són 670 viviendas, 
y no engañe a la gente, i segundo no tenemos moqueta roja aquí en ningún 
sitio. 
 
El Sr. Vidaller. Jo volia explicar al senyor del Partit Popular, doncs quina és la 
política que està desenvolupant Iniciativa-Verds en aquest ajuntament.  
 
En primer lloc hem garantit el cicle educatiu complert públic, cosa que vostès 
no han estat capaços,això per començar, els nostres fills faran l’etapa 
educativa aquí, a casa seva i en col·legis públics. 
 
Segon, estem arreglant les zones esportives del municipi, perquè la gent hi 
pugui, després de continuar el cicle educatiu, formar-se també com individu a 
través de l’esport, això ho estem fent nosaltres. 
 
Estem incidint molt en què els nostres joves es puguin quedar a viure a 
Pallaresos, si vostè llegeix les dades veurà que a Pallaresos, i li torno a dir crec 
ja per mil vegades, és un dels municipis del Tarragonès que té la taxa de 
creixement infantil de les més elevades. Hem de preveure per tots aquests 
joves habitatges a preu assequible, estem incidint en les polítiques públiques 
dels serveis, cosa que vostès abans no ho feien. Vostès abans hi treballaven 
per fer macro urbanitzacions a preus desorbitats, que impedien, 
impossibilitaven als nostres joves a emancipar-se i quedar-se a casa seva, 
aquesta és la diferència d’una política de dretes a la política de serveis públics 
que es tira des d’aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Domènech. Miri senyor Jaume, vostè va estar diguéssim a l’equip de 
govern a l’igual que vaig estar jo, i sap perfectament que el que passa a 
Pallaresos Park,  ja hi havia un projecte urbanístic que si ens carregàvem tot el 
bosc, i això no és que ho digui jo, és que això està planificat en un projecte i 
amb uns plànols, i es veu exactament com anaven construint els xalets 
individuals d’aquella zona. 
 
Ara s’ha mirat de fer vivendes de qualitat per ajudar a les famílies que més ho 
necessiten, ara tenim problemes, ara venen els problemes.  
 
I en segon lloc, vostè m’està dient, si no ho he entès malament, que jo deia una 
cosa al programa electoral, i que ara ho dic al revés, això no és veritat.  
 
Jo als ciutadans els respecto igual que vostè, estic dient la pura veritat, es va 
fer un primer projecte, que vostè ho sap igual que jo, en el que ens carregàvem 



tot el bosc, hi ara que s’ha arranjat, ara venen amb els problemes que ens 
estem carregant les zones verdes.  
 
El Sr. Marcos. Aquest tema està força remenat ja, i no diré res més. Tots saben 
el que opino, jo l’únic que li voldria demanar senyor Vidaller, igual que a la resta 
dels membres de la corporació, que tinguem una miqueta més de respecte 
entre nosaltres. Aquest senyor és diu senyor Vidal, només això, que no perdem 
les formes entre nosaltres que costa ben poc, d’acord? 
 
19 PROPOSTA DE MOCIÓ PER LA DECLARACIÓ DE LA SARDAN A COM A 
“DANSA NACIONAL DE CATALUNYA”  
 
Atès que la sardana, com a expressió popular de la identitat catalana, té un 
arrelament al Principat de Catalunya. 
 
Atès que la sardana se n’extreuen un seguit de valors democràtics i a favor 
dels drets humans defensats pel conjunt de la ciutadania, com ara la tolerància, 
la integració, la igualtat, la germanor i la solidaritat. Tot, des d’una perspectiva 
intergeneracional, de defensa de la igualtat de drets home-dona i sense 
distinció de classe social i ètnia. 
 
Atès que, a nivell popular, es reconeix la sardana, i el moviment social que la 
promou, la seva tasca en pro de la democràcia i la considera com un element 
de vertebració. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
El Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos acorda demanar formalment al 
Parlament de Catalunya i als diputats que en formen part que es declari la 
sardana com a “dansa nacional de Catalunya”. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, cap (0) en 
contra, i quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i 
Vidal,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez.  Si em permet senyora Ramos li explicaré el vot. Davant la 
diversitat cultural de Catalunya, ADMC no tenim prou arguments per definir si la 
sardana ha de ser la dansa oficial de Catalunya, i com que creiem que els 
polítics defensem a la ciutadania, però no tenim per que compartir el mateix 
parer, creiem que el departament de Cultura de la Generalitat hauria d'iniciar un 
procés participatiu perquè siguin els propis catalans qui ho decideixin. 
 
El Sr. Vidal.  He votada abstención por que no acabo de entender como la 
alcaldía trae ese asunto al Pleno. Tiene todo el derecho y no hay ningún 
inconveniente. 
 



Pero considero que los vencinos y vecinas dels Pallaresos tiene otros 
problemas, tienen otras prioridades y tienen otras necesidades. Estoy 
convencido que este asunto, no es una prioridad para las personas que 
vivimos, trabajamos o veranean en Els Pallaresos. 
 
A nivel municipal, a nivel de mis competencias por las que me han votado los 
vecinos del municipio, considero más importante el Saldo de Tesorería a 31 de 
diciembre de 2008, en concreto el saldo de tesorería para gastos generales, 
que ha sido negativo de 101.000.000 de pesetas, cifra récord y yo creo que 
jamás en la historia de Els Pallaresos se ha alcanzado y al final lo tenemos que 
pagar de nuestros bolsillos. Este si que es un tema importante. 
 
Otro tema importante y que me preocupa es que desde el comienzo del curso 
escolar, la Sra. Alcaldessa ha disminuído el personal de limpieza del Colegio 
Sant Sebastià. Me han informado que solamente hay distinadas dos personas, 
que el colegio está sucio y lleno de polvo en todos los rincones, con lo que 
supone para los escolares que tengan proglemas de alergias. Me preocupa la 
concentración de olor a sudor y suciedad en la sala de psicomotricidad y en el 
gimnasio. Me preocupa que sean los profesores del colegio los que tengan que 
cumplimentar el servicio de limpieza. Sra. Ramos es vergonzoso, me pregunto 
si lo saben los padres de los alumnos del CEIP Sant Sebastià. Esto es un 
problema de higiene y de salud. 
 
El ayuntamiento el día de la inauguración estaba brillante, reluciente para 
recibir a los políticos, el colegio está lleno de polvo. 
 
Pasando a tratar el tema, considero que no se puede aplicar, ni hacer 
referencia al artículo 8 del Estatut de Autonomía de Catalunya, que dice muy 
claramente: “(...) té com a símbols nacionals la bandera, la festa i l’himne”. 
 
Considero que ampliar el número de símbolos no es prudente, ni aconsejable. 
Por que podríamos hacer una interminable lista de símbolos, que dejaría sin 
esa fuerza, sin esa solidez y sin esa grandeza que tiena la bandera, la festa y 
el himno de Catalunya y catalanes. 
 
Considero que deben utilizar otras palabras como: tradicional, típica, 
característica. 
 
Por otra parte al argumentario de la moción lo considero muy pobre, lo 
considero partidista y sectario. Sinceramente, la construcción de Catalunya no 
se puede hacer a base de mitos, ni de nostalgias. La construccion de 
Catalunya debe hacerse desde el trabajo, desde el rigor, desde la tenacidad y 
desde la creatividad, todo ello puesto al servicio del pueblo y para el pueblo, 
respetando su historia y todas las costumbres de Catalunya y de los catalanes. 
 
También hacer referencia que el folklore catalán es muy rico, es muy plural y es 
muy diverso. El folklore catalán es tan diverso y plural como el paisaje de 
Catalunya, tenemos un litoral variado que va desde la Cosa Brava al Delta del 
Ebro, tenemos un paisaje de alta montaña de los Pirineos y los llanos de Lleida 



y Urgell. El folklore catalán es tan variado como el clima catalán, que va desde 
el clima mediterráneo hasta las nieves de los Pirineos. 
 
La moción no hace referencia a la moixiganga, la jota que es una danza 
tradicional de les Terres de l’Ebre, ball de diables, etc. 
 
Para acabar quiero que conste en acta estas palabras del poeta Joan Maragall, 
sobre la sardana que tan bien la definen y la exaltan: 
 
“La sardana és la dansa més bella de totes les danses 
que es fan i es desfan; és la mòbil, magnífica anella que amb 
pausa i amb vida va lenta, oscil·lant. 
Ja es decanta a l’esquerra i vacil·la; ja volta altra volta  
a la dreta dubtant, i se’n torna i retorna intranquil·la com 
mal orientada i l’agulla d’imant. 
Fixa’s un punt i es detura com ella... 
La sardana és la dansa més bella 
de totes les danses que es fan i es desfan” 
 
La Sr. Alcaldessa.  Doncs després d’això tant bonic que ha dit, que pena que 
no hagi votat que sí. 
 
El Sr. Oller.  Nosaltres ens hem abstingut per una simple raó, en tota Catalunya 
es reconeguda com la dansa de la sardana pròpia del país, la més ferma que hi 
ha, per tant no té sentit, la dansa nacional és a Catalunya un símbol nacional, 
no cal reconèixer-ho, de la mateixa manera que el bous són reconeguts a tota 
Espanya com una festa nacional. 
 
20 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER L’APROVACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL  
 

MOCIÓ 
 

El Grup Municipal d’ADMC (Agrupació Democràtica Municipal) a l’Ajuntament 
dels Pallaresos, fent-se ressò de la necessitat de crear un Reglament 
organitzatiu i de funcionament, per millorar el funcionament dels òrgans 
municipals d’aquest Ajuntament i en coherència amb el seu propi programa 
electoral, proposa al Ple Municipal la creació del Reglament Orgànic Municipal, 
atenent als següents, 
 
ANTECEDENTS: 
 
Atès que ADMC va proposar en el seu programa electoral la creació del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) dels Pallaresos. 
 
Atès que la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL), a l’empara dels articles 4.1.a), 20,24,62,69 i 72, reconeix de la 
potestat auto organitzativa de les Corporacions Locals. 
 



Atès que la Llei 2/2003, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), a l’empara dels articles 
8.1.a), 51 i 169, reconeix de la potestat auto organitzativa de les Corporacions 
Locals. 
 
Atesa la necessitat de fer un Reglament organitzatiu i de funcionament, per 
millorar el funcionament dels òrgans municipals d’aquest Ajuntament, així com 
també, articular els drets i deures del membres de la Corporació i les drets 
d’informació i participació dels veïns i entitats del municipi. 
 
Atès que ADMC va presentar per registre el dia 22 de novembre de 2007 la 
moció per l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, i davant de la petició 
de l’equip de govern de no presentar al següent Plenari i tractar en comissió 
aquest reglament, per arribar a un consens entre totes les forces polítiques, 
petició que ADMC va acceptar. 
 
Atès que després de varies reunions, i sense cap motiu aparent no varem ser 
convocats a més reunions, i després de les nostres peticions de fixar una data 
per acabar de consensuar aquest reglament, peticions fetes per registre els 
dies 22 de juliol de 2008 i 13 d’agost del mateix any, sense cap resposta al 
respecte. 
 
Atès que el consens entre totes les forces polítiques que van participar en les 
comissions de treball per la redacció del ROM era pràcticament total, a 
excepció del apartat de la participació ciutadana, apartat que es pot incloure a 
posterior. 
 
Atès que l’equip de govern va aprovar en el Plenari de novembre de 2007, 
incoar expedient per l’elaboració del Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana que reguli, entre d’altres el dret a la participació; el dret a la 
informació; el dret de petició; el dret d’audiència; el dret a la iniciativa ciutadana; 
el dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments; el dret a realitzar 
preguntes en les sessions públiques municipals, i el dret de reunió, reglament 
que encara no està ni presentat ni aprovat per sessió plenària. 
 
Per tot l’exposat, proposa al Ple Municipal que 
 
ACORDI: 
 
Iniciar l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) del Pallaresos, i que 
ha d’adoptar com a mínim les següents: 
 

- La regulació del funcionament i règim jurídic dels òrgans municipals, tant 
els necessaris com els òrgans complementaris. 

- Desenvolupar i concretar les disposicions legals de configuració dels 
òrgans municipals obligatoris, així com el règim jurídic de la 
responsabilitat política dels mateixos. 

- Precisar i concretar les normes de funcionament dels òrgans municipals 
en l’administració municipal. 



 
Jaume Domínguez Ruíz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos 
 
El Sr. Domínguez. Aquesta moció es va presentar al Ple de gener i ADMC va 
arribar a un compromís amb l’equip de govern amb el qual, si es comprometien 
a parlar d’aquest tema, retirava, no es posposava, la retirava.  
 
Va haver un compromís, el senyor Vidaller deia al Ple de gener: “Senyor 
Domínguez com vostè sap el ROM és un dels compromisos que te Iniciativa 
per campanya electoral, i com vostè també sap pràcticament la totalitat del 
ROM ha estat consensuada entre tots.”  
 
Estic d’acord amb vostè, que el ROM han de decidir i formar part totes les 
forces polítiques del municipi, és cert i li dono tota la raó, de que en aquesta 
petita part que queda per consensuar del reglament està aturada, i des 
d’aquest Ajuntament, des l’equip de govern li diem que a partir del mes de 
febrer vostè deia que volia un compromís, a partir del mes de febrer 
reprendrem una altra vegada els compromisos per acabar de definir quin serà 
el ROM que ha de gestionar aquest municipi, un compromís que ja li dono ara 
públicament, a partir del mes de febrer acabarem el ROM.” 
 
Això es deia a la sessió del mes de gener, evidentment ha passat el febrer, i no 
s’han fet aquestes reunions, i com diu l’Art. 103 de la Llei 8/87, els grups de la 
corporació podran presentar al Ple propostes de resolució per debatre i votació. 
 
Senyora Ramos jo la vaig presentar al Ple de gener, hi havia un compromís per 
part de vostès de tractar-ho, però jo no l’he presentat en aquest Ple, si hagués 
volgut l’hagués tornat a presentar, confiava amb la seva paraula, i esperava a 
que es reprenguessin les negociacions, per tant, com que jo no l’he presentat, 
no la puc defensar, jo la retiro, i en tot cas al proper Ple la tornaré a presentar i 
llavors allà ja la defensaré, però serà el grup d’ADMC que la presenti, no l’equip 
de govern que prengui iniciatives per un altre grup, per que no li correspon. 
 
Se li diu si la vol retirar definitivament i en tot cas ja es torna a presentar, per 
unanimitat de tots els membres de la corporació es retira. 
 
El Sr. Vidaller. Per al·lusions, si que és cert de que jo en aquell moment em 
vaig comprometre justament a que en el mes de febrer es farien les comissions 
i tancaríem el poquet que quedava del ROM, és cert, teníem voluntat, i dic 
teníem voluntat, de que l’oposició doncs col·laborés al redactar el tram final del 
ROM,  de fet l’Alcaldessa te constància de que insistia justament en que es fes 
aquesta comissió ja per tancar el tema del ROM. 
  
Per part nostra volíem que hagués col·laboració i participació per part dels 
membres de l’oposició, la nostra sorpresa va ser que els membres de l’oposició 
van intentar abusar d’aquesta confiança per desestabilitzar el govern, a partir 
d’aquest instant, els hi dic a tots els membres de l’oposició, no només a vostè, 



de tots, a tots els membres de l’oposició, el ROM i altres qüestions no 
comptarem amb vostès, ho dic des del nostre grup parlamentari, des 
d’Iniciativa-Verds no comptarem amb vostès per a res. 
 
El Sr. Domínguez.  Senyor Vidaller, miri avui el veig molt calmat, l’altre dia ja 
em va faltar al respecte en vàries ocasions, li agraeixo el tarannà, no l’altre, 
aquest.  
 
Miri una cosa, desestabilitzar el govern, no entenc per què s’ha pres tant 
malament, vull dir, el rar seria que uns regidors d’una corporació no volguessin 
participar en el que passa al seu municipi, i el que aquest grup i suposo que els 
demés, perquè jo no puc parlar abanderant a ningú, parlo com a representant 
d’ADMC, el que va fer va ser dir-li a l’equip de govern, perquè en cap moment 
varem presentar cap moció de censura, sinó simplement ens varem acostar a 
l’alcaldia i li varem dir: “Si vols comptar amb nosaltres, pots comptar amb 
nosaltres per governar, i si no, ens quedem on estem, d’acord?”. 
 
L’alcaldia des del seu criteri va considerar que està contenta amb els socis que 
té, va dir: “No m’interessa”, i aquí s’acaba.  El que no entenc és què li preocupa  
per estar tant enfadat, i faltar-me al respecte tantes vegades com ho va fer 
l’altre dia. 
 
El Sr. Vidaller. Resposta. No me’l sabia m’ha anat molt bé, si, ja m’ensenyarà 
vostè. 
 
Ja li dic que la nostra voluntat era col·laboració, cooperació, vull dir que vostès 
hi participessin, que vostès vagin a oferir una oposició de rebaixes, o de saldo a 
l’alcaldessa em va semblar vergonyós, i en certa manera patètic, no 
s’imaginàvem mai que s’obria la possibilitat de que vostès contribuïssin ara 
mateix al redactat del ROM, que faltava poc, és a dir, nosaltres voluntàriament 
per que no tenim necessitat, som majoria, volíem que vostès hi participessin, 
però vostès van agafar i van intentar desestabilitzar un govern que està 
cohesionat, que és estable,  és inviable els seu plantejaments, per tant, per que 
hem de comptar amb vostès?. Com som majoria, valorar nosaltres que és el 
creiem convenient i si vostès tenen alguna cosa a dir, criticar-ho quan toqui. 
 
21 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA 
CREACIÓ D’UN TELÈFON GRATUÏT DE SUPORT A LA MILLORA  I 
MANTENIMENT DE LA VIA PÚBLICA  
 
Atès que en diferents reunions amb veïns del municipi se’ns ha fet palesa la 
necessitat de més agilitat entre l’aparició de problemes a la via pública i la 
resolució dels mateixos. 
 
Atès que seria d’interès que els veïns poguessin comunicar a l’Ajuntament 
d’una forma ràpida i sense cost els diferents desperfectes o problemes que 
afectin a la via pública. 
 



Atès que la instal·lació i creació d’un telèfon gratuït de suport i millora del 
manteniment de la via pública amb un número senzill de recordar facilitaria que 
els veïns col·laboressin més amb l’Ajuntament en el manteniment de la via 
pública. 
 
Atès que aquest telèfon hauria de ser gestionat per persones i no a través d’un 
contestador automàtic, de forma que el veí/veïna constati que la seva 
col·laboració arribi al seu destí. 
 
El grup Municipal d’ADMC proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 
 
La creació d’un telèfon gratuït on els veïns puguin adreçar-se per informar dels 
desperfectes que trobin a efectes que es puguin recollir les observacions i les 
queixes dels Pallaresencs pel que fa a la via pública. 
 
Que aquest telèfon tingui un número fàcil de recordar per qualsevol veí/veïna. 
 
Que sigui un telèfon d’atenció personal i no a través de contestador automàtic. 
 
Que aquest número de telèfon, es faci difusió continua en tots el mitjans de 
comunicació de l’Ajuntament (butlletí municipal, pàgina web, etc). 
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez exposa textualment.  L’Ajuntament ha de posar al servei dels 
ciutadans tots els mitjans al seu abast per facilitat la participació veïnal en els 
problemes de la nostra vila, i per això, i veient que quan tenim un problema en 
la majoria dels casos l’Ajuntament està tancat, perquè la veritat que tenim un 
horari d’obertura d’atenció al ciutadà bastant curt, creiem que s’hauria de posar 
els mitjans perquè els veïns poguessin informar dels desperfectes que tenim a 
la vila i dels que és poguessin ocasionar, com ara fa uns dies quan varem patir 
aquell vendaval que ja sabem que és un fet esporàdic, però que poden passar 
situacions com aquella. 
 
Evidentment no cal mantenir un telèfon si no es té el suport de la ciutadania, 
lògicament, així el que nosaltres proposem és que passat un temps de prova 
s’avaluï l’ús i el cost d’aquest telèfon gratuït, eliminant-lo si no funciona o 
ampliant-lo a d’altres serveis en cas que sigui un èxit. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es   
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez i  cap (0) abstenció, no  
s’aproven  els anteriors acords. 
 
La Sr. Alcaldessa.  Como ya le dije a usted y ahora lo digo en el Pleno delante 
de todo el mundo, es muy buena idea, reconozco que es muy buena idea, pero 



actualmente es inviable porque necesitaria una persona dedicada 
exclusivamente al teléfono, los vecinos tienen tanto el servicio de mostrador 
abierto, com la página web abierta para todas las quejas, me consta que 
hemos entrado en una espiral de que las quejas se estan tramitando cada vez 
más rápidamente, se va notando poco a poco, y el día que se pueda tener una 
persona destinada solo a telefonista le aseguro que se pondrá ese teléfono.  
 
Respecto al tema puntual de lo del día del viento, ya les comenté que se 
estaba preparando y valorando un servio de actuación urgente, en casos de 
urgencia, en el que tanto estará el teléfono del Ayuntamiento abierto a todos los 
ciudadanos, sea sábado o domingo o de noche, y habrá personal aquí 
atendiendo a la gente que se quiera acercar en caso de emergencia. 
 
22 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA 
CREACIÓ D’UNA CAMPANYA PER FOMENTAR EL COMPOSTATGE 
DOMÈSTIC 
 
La matèria orgànica és la base de la vida. Per això qualsevol resta orgànica no 
es pot considerar com un rebuig sinó com un recurs valuós per continuar 
garantint la fertilitat de la terra. Amb el procés de compostatge la matèria 
orgànica es converteix en un recurs valuós per frenar la desertització i evitar la 
contaminació dels residus domèstics. 
 
El compostatge és un procés que imita la natura, on la matèria orgànica (en el 
nostre cas restes orgàniques de cuina i jardineria) es transforma de forma 
natural fins a obtenir compost, un producte de gran qualitat com adob orgànic. 
 
El compostatge domèstic és una pràctica establerta arreu d’Europa que poc  a 
poc es va introduint a casa nostra. Es pot practicar tant al pati de casa com en 
espais oberts, escoles, jardins comunitaris i parcs públics. D’aquesta manera 
tothom pot experimentar al seu entorn immediat el cicle natural de la matèria. 
 
El compost millora l’estructura del sòl i conté tots els nutrients necessaris per 
un creixement saludable de les plantes. El compost substitueix el fertilitzant o 
adob artificial, reduint per tant el consum d’aquest productes i els efectes 
contaminants associats a la seva producció i ús. El compost es pot emprar com 
a substitut de la torba, amb la qual cosa es contribueix a la preservació dels 
aiguamolls i les torberes. 
 
Una aplicació correcta del compost evita el creixement de les males herbes i 
per tant millora les condicions en la jardineria. El compostatge domèstic, 
col·lectiu o individual, representa la manera més important de reduir el volum 
d’escombraries, amb la reducció conseqüent de les necessitats de recollida i 
tractament i de les emissions associades. 
 
El grup Municipal d’ADMC proposa el Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent 
 
ACORD 
 



Aprovar que els veïns del Pallaresos que s’adhereixin a aquesta campanya 
tinguin de manera gratuïta un compostador domèstic a través de l’Ajuntament. 
Només caldrà dipositar una fiança que fixarà l’Ajuntament i que serà tornada 
als 2 anys. 
 
L’Ajuntament farà un taller gratuït per aprendre a fer compostatge casolà, i 
posarà a disposició dels veïns un tècnic municipal per resoldre totes les dubtes 
que poguessin tenir en relació al compostatge domèstic. 
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez exposa textualment. Mirin, uns eixos bàsics de la política 
medi ambiental municipal és afavorir les actuacions globals en el camp del 
foment dels hàbits i comportaments respectuosos amb el medi, i concretament 
la sensibilització vers les actuacions relacionades amb els residus i els hàbits 
de la seva gestió. Donada la important quantitat de residus urbans generats i la 
seva complexitat de tractament i recuperació, és necessària la intervenció 
pública destinada a la prevenció, i en conseqüència cal fomentar estratègies de 
reducció de residus i la seva recuperació. 
 
El compostatge domèstic, en la que proposem la cessió temporal de 
compostadors per a particulars, amb l’objectiu de que els ciutadans dels 
Pallaresos puguin tenir accés directe a mitjans públics per a la gestió selectiva 
de la fracció orgànica amb la finalitat de realitzar compostatge domèstic amb 
les restes orgàniques i vegetals provinents dels residus municipals generats en 
els habitatges particulars. 
 
Compostar és sotmetre la matèria orgànica a un procés de transformació per 
obtenir compost, un adob natural. Aquesta transformació es pot dur a terme en 
qualsevol casa amb jardí, i aquí en tenim bastants, mitjançant un compostador, 
sense cap mena de mecanisme, cap motor, ni cap despesa de manteniment. 
 
La brossa diària que es genera conté un 40% de matèria orgànica, que pot ser 
reciclada i retornada a la terra en forma d’humus per a les plantes i els conreus. 
De cada 100 kg de brossa orgànica s’obtenen aproximadament uns 30 kg de 
compost. D'aquesta manera es contribueix a la reducció de les deixalles que es 
porten als abocadors. Al mateix temps s’aconsegueix reduir el consum d’adobs 
químics. 
 
Als últims anys els veïns dels Pallaresos hem vist com s’incrementava de 
manera considerable (mes d’un 150%) el rebut de les escombraries, degut 
principalment a dos variables com són el rebuig i les restes de poda, restes de 
poda que any rere any creixen considerablement tot sigui dit, si no recordo 
malament crec que del 2007 al 2008 l’increment ha estat de més d’un 30% les 
restes de poda, i per aquest motiu no entenem com aquesta proposta no 
s’havia presentat abans, doncs aquest tipus de propostes són les que el nostre 
municipi necessita per mirar de reduir el gran cost que suposa aquest tipus de 
servei. 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es   
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez i  cap (0) abstenció, no  
s’aproven  els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Pardo. Senyor Domínguez una vegada més ens proposa una moció 
d’aquestes que es deu baixar d’Internet i no deu mirar el municipi, perquè 
estem parlant que actualment l’Ajuntament té problemes econòmics, ha de 
reduir la despesa, i vostè a l’acord d’aquesta moció pinta el tema molt bonic, de 
que és necessari, jo també estic d’acord que és necessari, però vostè sap, fa 
poc, varem aprovar perque ens obliga així el Decret del Govern de la 
Generalitat a gestionar el tema del FORM, dels residus orgànics. Per tant, hem 
de fer una despesa mínima varem dir, de contenidors d’aquest tipus per que si 
no ens augmentaran el cànon en el tema dels residus. Llavors vostè aquí 
planteja que l’Ajuntament, entenc jo, que haurà de comprar uns contenidors i 
els cedeixi de manera gratuïta, només caldrà dipositar una fiança que després 
es retorna als veïns, molt bé, llavors la pregunta és:  
 
En quant es valora aquesta despesa? Perquè està molt bé fer el plantejament, 
però una vegada més com ja li he dit en moltes d’altres mocions, no presenta 
cap tipus de dada, que nosaltres valorem que això pot ser o no. Vostè només 
planteja aquí una despesa de compostadores, que si fem cas dels habitatges 
que tenim pràcticament sobrepassen els 1.700, hauríem de fer una previsió de 
1.700 compostadores per cobrir aquest servei. I segon diu vol un tècnic 
municipal a disposició dels ciutadans per resoldre tots els dubtes que es 
poguessin tenir en relació al compostatge domèstic. 
 
Ja li ha contestat abans la senyora alcaldessa que si no podem posar un 
oficinista 24 hores per donar cobertura a un servei d’atenció al ciutadà, com vol 
que un tècnic que encara és més costós, a disposició dels veïns per tal de 
resoldre dubtes. 
  
Bé, per això li dic que no sé de quin ajuntament ha degut treure aquesta moció, 
és evident que és d’un ajuntament amb uns recursos més grans que els 
nostres, i si no és així, si realment tot això surt gratis, presenti el corresponent 
informe econòmic i si surten els números nosaltres no tindrem cap 
inconvenient, però aprovar mocions demagògiques com aquesta que vostè ens 
presenta, ja li dic que no les aprovarem. 
 
El Sr. Domínguez.  Miri senyor Pardo abans que res dir-li que lamento no haver 
pogut enviar la moció amb més temps, només fa quinze dies que la té per 
mirar-se-la, que ho haguéssim pogut parlar.  
 
Segona, parlem sempre dels informes econòmics, li he dit que això és obligació 
de l’equip govern no de l’oposició. 
 



Tercera, parlem de quin cost té. Vostè és el regidor d’hisenda veritat? Un 
compostador per una casa com les que puguem tenir aquí, estem parlant d’uns 
300 litres, 300 Kg., està actualment al mercat a uns 85€. Si un veí deixa 
aquesta fiança que li serà retornada, que li serà retornada als dos anys, suposo 
que en dos anys vostè que és el que té aquesta bona gestió econòmica, la 
situació de l’ajuntament també serà molt bona, amb el qual retornar uns calers 
que t’han deixat els quals pots utilitzar per comprar el compostador que tu 
mateix li deixes, el cost és zero, perquè en aquests dos anys el que aquest veí 
t’ha estalviat, t’ha estalviat en l’impost de la brossa supera de sobres els 
quaranta euros que et pugui costar aquest compostador per any.  
 
Veu que són fàcils els números senyor Pardo? Vull dir, jo no sé si és que el 
problema és que la moció és demagògia depenent de qui vingui, les mocions 
es baixen d’Internet si la baixo jo, si la baixa vostè, la de la sardana no és 
d’Internet. No, no, perdoni, no és d’Internet! La va presentar CiU a dos-cents 
ajuntaments! No és d’Internet, eh? O les de les bosses de plàstic senyor Pardo!  
 
Que com a mínim la baixa d’Internet i te la poca decència de l’únic que s’ha de 
comprometre l’ajuntament, retallar-ho! I vostè em diu demagògic a mi? Miri’s 
vostè a la cara home! 
 
La Sra. Alcaldessa. Diu que la moció esta al Registre d’entrada de la Federació 
Sardanista de Catalunya.  
 
El Sr. Domínguez. Jo he dit que ha estat presentada per CiU a dos-cents 
ajuntaments. 
 
El Sr. Pardo. Jo només li volia dir al senyor Domínguez que abans ha fet 
al·lusió al tarannà que emprava el senyor Vidaller, només li dic que no fa falta 
cridar, ni posar-se d’aquest manera, perquè si a vostè no li agrada que li facin, 
apliqui’s vostè també amb el mateix, d’acord? 
 
El Sr. Domínguez.  Li demano disculpes públiques pel meu to, però al menys 
no li he faltat al respecte, eh? No li he faltat, li he cridat, i perdoni perquè m’he 
accelerat, accelerat és una cosa, faltar al respecte és un altra, eh que ho 
entenem? 
 
El Sr. Marcos.  Només un petit comentari, senyor Pardo, sense cridar, sense 
ofendre a ningú. Al seu dia el meu grup parlamentari, va presentar una 
proposta, una moció, relativa al soroll, vostè em va dir que estava baixada 
d’Internet, copiar y pegar. L’últim dia, ho estic llegint aquí davant: “Senyor 
Marcos estem d’acord amb l’ordenança”, però jo voldria fer-li una pregunta 
senyor Pardo, d’on ha sortit aquest ordenança? Dons igual com nosaltres, la 
posa la Generalitat a disposició de qui la vulgui fer servir, no només està amb la 
possessió de la veritat vostè, si no els demés també treballem poc, més, 
menys, d’una manera diferent, estarem d’acord o no, però dels demés també 
treballen. Gràcies. 
 



El Sr. Domínguez. Abans de donar compte dels decrets, crec recordar i si no 
em corregeix, abans de donar compte de decrets, resolucions i informes de 
l’alcaldia qualsevol grup municipal, atenent al real decret pot demanar la 
inclusió a l’ordre del dia d’una moció per via d’urgència, és veritat això? 
 
El secretari contesta que sí. 
 
El Sr. Domínguez. Llavors la meva intenció és presentar aquesta moció que ara 
li passaré. 
   
Tot sigui dit, no vull que sigui la moció que presenta ADMC, entenc que és la 
moció que hauria de presentar l’ajuntament, per això la via d’urgència, perquè 
pensava que aquest equip de govern la presentaria, d’aquí a dos dies, el vuit 
de març es el “Dia internacional de la dona”, en el qual aquest ajuntament 
podria prendre una sèrie de compromisos, tant a nivell d’eradicar la violència 
masclista, com altres temes d’igualtat entre homes i dones. 
 
I és veritat senyor Pardo, aquesta està baixada d’Internet, l’Associació Catalana 
de Municipis em sembla que és. No hi ha informe econòmic, perquè no costa 
res. I de fet si vostès consideren que és una moció que s’ha de portar, que s’ha 
d’incloure dins de l’ordre del dia per via d’urgència, ni tant sols la defensaré jo, 
perquè essent una moció pel Dia Internacional de la Dona, havent tres dones 
en aquest Consistori, a part de les presents evidentment, crec que són vostès 
les que l’haurien de defensar. 
 
Seguidament  es sotmet a la consideració del Ple per raons d’urgència, un 
assumpte, “Moció del 8 de març, dia internacional de la dona, en el marc dels 
30 anys d’Ajuntaments democràtics”,  que no figura a l’Ordre del Dia i que no té 
cabuda a precs i preguntes. 
 
D’acord amb el referit article 91, punt quatre del Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals (ROF), el Sr. Domínguez 
justifica la urgència i es passa a votació. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es   
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez i  cap (0) abstenció, no 
es inclòs a  l’Ordre del Dia per urgència al ser el resultat negatiu, s’inclourà al 
proper ple sense més tràmit. 
 
23 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORME S 
ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos gener i febrer.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  



 
Mes de febrer  4.019,   Altes:  27,  baixes 6,  habitants: 4.040. 
 
Pel secretari-interventor s’informa que seguidament es donarà compte del 
decret d’aprovació de liquidació, que en la proppassada sessió de la Comissió 
de comptes, de no haver acabat com “el rosari de l’Aurora”, es volia informar  i 
deixar constància que els llibres comptables (Diari. Major, Diari i Major 
d’operacions pressupostàries i de tresoreria), diu que no es obligatori treure’ls 
amb paper, resten enregistrats i arxivats en suport informàtic al programa de 
comptabilitat, així com d’altres actuacions de gestió contable dutes a terme 
durant l’any, que per les limitacions del programa  s’haurien d’explicar. 
 
Per la seva consulta no hi ha cap mena de problema i, si és necessari treure’ls 
amb paper tampoc, resten a la disposició de tots els regidors, prèvia petició, 
l’únic que pot faltar-hi és la manca de personal per atendre puntualment l’allau 
de demandes de documentació a tots els nivells. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 8/09, de data 16 de gener de 2009, atorgant llicència a la Sra. Caridad 
Zarza Belmonte per la instal·lació de diverses atraccions a l’Av. Catalunya amb 
motiu de la Festa de Sant Sebastià 
 
Decret 9/09, de data 16 de gener de 2009, concedint llicència al Sr. Conrado 
Sánchez Callejas, per les obres de tancament de terrassa en planta pis a 
l’adreça Prats de Motlló, 11C, expedient d’obres 98/2008  
 
Decret 10/09, de data 16 de gener de 2009, concedint llicència a la Sra. Ma 
Pilar Soria Sebastián per la construcció de tanca mitjanera a l’adreça Corts 
Catalanes, 22B, segons expedient 119/2008 
 
Decret 11/09, de data 16 de gener de 2009, atorgant llicència a la Sra. Ana Ma 
Tasias Vidal per les obres d’arranjament de façana i tanca a la finca situada al 
carrer Alt, núm. 21, segons expedient 64/2008  
 
Decret 12/09, de data 16 de gener de 2009, atorgant llicència al Sr. Víctor Jové 
Hernández per les obres de substitució de llosana del balcó per la construcció 
de voladís al carrer Nou, núm. 9, expedient 120/2008  
 
Decret 13/09, de data 15 de gener de 2009, autoritzant l’atorgament d’una 
bestreta a la Sra. Sonia Blanco Blanco  
 
Decret 14/09, de data 21 de gener de 2009, aprovant la presentació davant de 
l’Agència Catalana de Residus de la sol·licitud de subvenció per ala prevenció 
de residus municipals, amb el projecte de creació de pàgina web per a un 
mercat d’intercanvi 
 



Decret 15/09, de data 22 de gener de 2009, concedint permís a quatre 
paradistes per muntar al mercat setmanal del dia 22 de gener 
 
Decret 16/09, de data 15 de gener de 2009, ordenant el pagament al Servei 
d’Ocupació de Catalunya de 7.142,94€ corresponents a plans d’ocupació 
procedents de subvencions rebudes i no justificades 
 
Decret 17/09, de data 22 de gener de 2009, accedint a la concessió de la 
targeta núm. 12 d’aparcament individual per a persones amb disminució, titular 
no conductor, a nom de la Sra. Alba Buendia Segovia 
 
Decret 18/09, de data 2 de gener de 2009, denegant a la Sra. Virginia Porras 
Romero un ajut econòmic per estudis 
 
Decret 19/09, de data 2 de gener de 2009, concedint permís de lactància de 
forma acumulada a la treballadora Mireia Rué Tasias, incorporant-se el 29 de 
gener de 2009  
 
Decret 20/09, de data 2 de gener de 2009, atorgant a la treballadora Mireia Rué 
Tasias el permís per reducció de jornada fins al 21 de desembre de 2009, amb 
la percepció del 100% de les seves retribucions. 
 
Decret 21/09, de data 21 de gener de 2009, aprovant les modificacions a 
incloure a les nòmines del personal corresponents al mes de gener  
 
Decret 22/09, de data 21 de gener de 2009, aprovant un plus extraordinari per 
les tasques corresponents a Nadal i Festa de Sant Sebastià a incloure a les 
nòmines del personal  
 
Decret 23/09, de data 26 de gener de 2009, acceptar les subvencions de la 
Diputació de Tarragona per les actuacions incloses al Catàleg per a 
programacions culturals als ajuntaments 
 
Decret 24/09, de data 26 de gener de 2009, aprovant la suspensió provisional 
de les obres que el Sr. Javier García Sánchez, porta a terme sense llicència al 
carrer Garbí, 17 de la urbanització Els Plans 
 
Decret 25/09, de data 27 de gener de 2009, atorgant pròrroga a 
CONSTRUCCIONES GONZALEZ SEGOVIA SL per la continuació de les obres 
de construcció de dos habitatges al carrer Gironés, 7, segons expedient 
123/2008  
 
Decret 26/09, de data 27 de gener de 2009, atorgant pròrroga al Sr. Pere Ferré 
Ràfols per les obres de finalització d’un habitatge entremitjeres a l’Av. 
Catalunya, 59, segons expedient 108/2008  
 
Decret 27/09, de data 27 de gener de 2009, concedint a l’Associació Popular de 
la Gent Gran llicència per les obres de construcció d’un dipòsit de pluvials amb 



moviment de terres i explanació de terreny a la residencia situada a Camí dels 
Plans, s/n, segons expedient 106/2008  
 
Decret 28/09, de data 28 de gener de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Francesc Salvat Jové per l’habitatge unifamiliar aparellat situat 
a l’Av. Catalunya, núm. 1, segons expedient PO 15/2008 
 
Decret 29/09, de data 28 de gener de 2009, acceptant la subvenció atorgada 
per la Diputació de Tarragona corresponent a Parcs infantils any 2008, per 
import de 9.797,94€ 
 
Decret 30/09, de data 29 de gener de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal de data 29 de gener 
 
Decret 31/09, de data 29 de gener de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Walter Julián Martínez vers les obres realitzades a 
Prol. Camí dels Plans, 16, local 4, segons expedient 56/2007  
 
Decret 32/09, de data 29 de gener de 2009, concedint llicència al Sr. Martin 
Pilar Jiménez per la legalització d’una piscina al carrer Gregal, 10 segons 
expedient 96/2007  
 
Decret 33/09, de data 29 de gener de 2009, concedint llicència al Sr. Albert 
Balaguer Puig per la legalització d’una piscina al carrer Garbí, 11, segons 
expedient 20/2007  
 
Decret 34/09, de data 29 de gener de 2009, concedint llicència al Sr. Manuel 
Cabezas Montero per la legalització d’una piscina al carrer Gregal, 9, segons 
expedient 124/2007  
 
Decret 35/09, de data 29 de gener de 2009, concedint llicència a la Sra. Ana 
Belen de los Mozos Pérez per la legalització d’una piscina al carrer Gregal, 12 
segons expedient 122/2007  
 
Decret 36/09, de data 27 de gener de 2009, aprovant un increment en la 
retribució del personal per a l’any 2009 del 3,88% 
 
Decret 37/09, de data 28 de gener de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries corresponents al mes de gener a incloure a les nòmines al 
personal de l’Ajuntament 
 
Decret 38/09, de data 29 de gener de 2009, aprovant l’anul·lació del rebut de 
taxes i preus públics corresponent a l’any 2008 a nom del Sr. Roberto Bianchi 
 
Decret 39/09, de data 29 de gener de 2009, aprovant l’anul·lació del rebut de 
taxes i presus públics corresponents a l’any 2006 i 2007, a nom del Sr. Valentin 
Rovira Sallent 
 



Decret 40/09, de data 23 de gener de 2009, anul·lant l’expedient executiu a 
nom de la Sra. Ma Carmen Boada Ros per les taxes i preus públics 
corresponents a l’any 2007  
 
Decret 41/09, de data 27 de gener de 2009, anul·lant l’expedient executiu a 
nom de la Sra. Maria Sánchez Salcedo corresponent al rebut de taxes i preus 
públics any 2004  
 
Decret 42/09, de data 27 de gener de 2009, anul·lant l’expedient executiu a 
nom del Sr. Federico Bara Valls corresponent als rebuts de taxes i preus 
públics any 2008 
 
Decret 43/09, de data 23 de gener de 2009, aprovant l’anul·lació dels rebuts de 
taxes i preus públics any 2008 a nom de GICSA PALLARESOS SL 
 
Decret 44/09, de data 23 de gener de 2009, aprovant l’anul·lació dels rebuts de 
taxes i preus públics any 2008 a nom de Ramon Cartañà Ferraté  
 
Decret 45/09, de data 3 de febrer de 2009, aprovant les certificacions de tercer i 
quart trimestre corresponents a les despeses d’explotació de les estacions de 
bombeig any 2008, a fi de trametre-les a l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
Decret 46/09, de data 4 de febrer de 2009, aprovant la factura de SERPOL 07 
SL corresponent als treballs realitzats al carrer Segadors, per import de 
7.644,99€ 
 
Decret 47/09, de data 5 de febrer de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 5 de febrer 
 
Decret 48/09, de data 9 de gener de 2009, iniciant l’expedient d’aprovació de la 
liquidació del pressupost de l’exercici 2008  
 
Decret 49/09, de data 9 de febrer de 2009, aprovant la liquidació del pressupost 
exercici 2008 
 
Decret 50/09, de data 9 de febrer de 2009, atorgant llicència al Sr. Jacinto 
Moreno Macías, per la legalització d’una piscina al carrer Gregal, núm. 4, 
expedient 125/2007  
 
Decret 51/09, de data 10 de febrer de 2009, atorgant llicència al Sr. Oscar Ruíz 
Ibars per la legalització de la piscina situada al carrer Gregal, 6, segons 
expedient 59/2008  
 
Decret 52/09, de data 10 de febrer de 2009, atorgant llicència al Sr. Antonio 
Belmonte Castelló per la legalització de la piscina situada al carrer Gregal, 34, 
segons expedient 14/2008  
 



Decret 53/09, de data 10 de febrer de 2009, atorgant llicència a la Sra. Antonia 
Sanchez Jové per la legalització de la piscina situada al carrer Gregal, núm. 8, 
segons expedient 42/2008  
 
Decret 54/09, de data 10 de febrer de 2009, atorgant llicència al Sr. Joan R. 
Boxados Ferrer per la legalització de la piscina situada al carrer Gregal, 45, 
segons expedient 65/2008  
 
Decret 55/09, de data 6 de febrer de 2009, autoritzant l’atorgament d’una 
bestreta al treballador Sr. Abdelaziz Hibour per import de 250€ 
 
Decret 56/09, de data 10 de febrer de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació a PROMOFUTUR INVESIONS SEGLE XXI, PO 9/2008, per dos 
habitatges aparellats situats al carrer Segarra, núm. 2, expedient d’obres 
114/2006  
 
Decret 57/09, de data 10 de febrer de 2009, aprovant la devolució de les 
fiances dipositades per PROMOFUTUR INVESIONS SEGLE XXI,  per 
respondre de les obres de construcció de dos habitatges aparellats situats al 
carrer Segarra, núm. 2, expedient d’obres 114/2006  
 
Decret 58/09, de data 10 de febrer de 2009, aprovant la modificació del projecte 
presentat per PG MONBRIÓ SL per la construcció de setze habitatges al carrer 
Bofarull, núm. 5, segons expedients 124/2006 i 11/2009  
 
Decret 59/09, de data 30 de gener de 2009, aprovant el pressupost presentat 
per INSPRO SL per cobrir el manteniment de la instal.lació elèctrica de baixa 
tensió del CEIP SANT SEBASTIÀ 
 
Decret 60/09, de data 10 de febrer de 2009, aprovant el pagament de diverses 
factures de FECSA ENDESA corresponents a contractes de enllumenat públic i 
bombeig de la zona residencial ELS PLANS 
 
Decret 61/09, de data 12 de febrer de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 12 de febrer 
 
Decret 62/09, de data 12 de febrer de 2009, aprovant l’avançament de 
2.847,78€ al IES Els Pallaresos, a fi que pugin fer front al pagament de la 
factura de FECSA ENDESA corresponents als drets de subministre i accés.  
 
Decret 63/09, de data 4 de febrer de 2009, procedint a l’anul·lació de diversos 
rebuts de taxes i preus públics any 2008 a nom de PROEQUIP GESTIÓ DE 
COORDINACIÓ IMMOBILIARIA SL 
 
Decret 64/09, de data 9 de febrer de 2009, procedint a l’anul·lació i canvi de 
tarifa dels rebuts de taxes i preus públics any 2007 i 2008 corresponents al 
local sense activitat del Sr. Manuel Muñoz Vílches 
 



Decret 65/09, de data 9 de febrer de 2009, aprovant l’anul·lació del rebut de 
taxes i preus públics any 2008 a nom de la Sra. Ma Teresa Fernández-
Anchuela Ferré  
 
Decret 66/09, de data 9 de febrer de 2009, aprovant l’anul·lació de l’expedient 
executiu obert sobre els rebuts de taxes i preus públics any 2007 a nom del Sr. 
Pedro González Fernández 
 
Decret 67/09, de data 16 de febrer de 2009, aprovant l’inici de l’expedient de 
modificació de crèdits per ingressos, atesa la inversió del Fons Inversió Local 
del Govern Central per als projectes de construcció del col.lector de recollida de 
pluvials i adequació d’enllumenat públic 
 
Decret 68/09, de data 17 de febrer de 2009, aprovant la devolució de fiances 
dipositades per CORREOS Y TELEGRAFOS per garantir les obres 
d’adequació de local al carrer Major, 32, segons expedient 111/07  
 
Decret 69/09, de data 17 de febrer de 2009, aprovant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Ariel Dario Kur per les obres de construcció d’una 
piscina, segons expedient 44/2008  
 
Decret 70/09, de data 17 de febrer de 2009, aprovant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Javier Arteaga Lavela per les obres de construcció 
d’una piscina, segons expedient 40/2008  
 
Decret 71/09, de data 17 de febrer de 2009, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel Sr. Joan Manel Miró Andreu, sota expedient d’obres 50/2008  
 
Decret 72/09, de data 17 de febrer de 2009, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada per FRAGADIS SL per les obres de condicionament de nau per 
superservei, segons expedient 113/2007  
 
Decret 73/09, de data 18 de febrer de 2009, autoritzant la col·locació d’un gual 
al Sr. Pere Ferré Ràfols, a l’Av. Catalunya, 59 
 
Decret 74/09, de data 18 de febrer de 2009, autoritzant la col·locació d’un gual 
al Sr. Jordi García Robles, a l’Av. Bofarull, 80 
 
Decret 75/09, de data 18 de febrer de 2009, autoritzant la col·locació d’un gual 
a la Sra. Ma Dolores Moreno Pomerol a l’Av. Bofarull, 77  
 
Decret 76/09, de data 18 de febrer de 2009, conferint llicència a PG MONBRIO 
SL per la instal·lació d’una torre grua desmuntable a les obres que l’empresa 
porta a terme a l’Av. Bofarull, 5, segons expedient 76/2008  
 
Decret 77/09, de data 18 de febrer de 2009, atorgant llicència al Sr. Francisco 
Carrillo Tudela per les obres de tancament de terrassa en planta baixa a l’Av. 
Països Catalans, 13b, segons expedient 103/2008 
 



Decret 78/09, de data 18 de febrer de 2009, atorgant llicència a la Sra. Pilar 
Moreno Morales per la pavimentació exterior de la finca situada al carrer 
Solsonès, 6, segons expedient 111/2008  
 
Decret 79/09, de data 18 de febrer de 2009, atorgant llicència al Sr. Francesc 
Teruel Rué per la construcció d’un edifici plurifamiliar al carrer Gaudí, 3, segons 
expedient 121/2008  
 
Decret 80/09, de data 19 de febrer de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal de data 19 de febrer 
 
Decret 81/09, de data 18 de febrer de 2009, aprovant la resolució de l’expedient 
de modificació de crèdit de la classe de generació de crèdits per ingressos 
corresponents a les noves inversions del Fons d’Inversió Local 
 
Decret 82/09, de data 20 de febrer de 2009, aprovant l’esborrany de la proposta 
d’aprovació del Conveni de Col·laboració a establir amb el Consell Comarcal 
del Tarragonès per posar en marxa una prova pilot per la recollida d’olis usats 
 
Decret 83/09, de data 24 de febrer de 2009, aprovant l’inici del tràmit 
administratiu per concertar una operació de crèdit a fi de finançar el projecte de 
construcció d’una escola bressol municipal 
 
Decret 84/09, de data 9 de febrer de 2009, aprovant l’inici de l’expedient 
extrajudicial de crèdits 2/2008/2009  
 
Decret 85/09, de data 20 de febrer de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries del personal de l’Ajuntament a incloure a les nòmines del mes 
de febrer 
 
Decret 86/09, de data 20 de febrer de 2009, aprovant les modificacions a 
incloure a les nòmines del personal corresponents al mes de febrer 
 
Decret 87/09, de data 4 de febrer de 2009, aprovant l’inici de la tramitació 
administrativa del compte general de l’exercici 2008  
 
Decret 88/09, de data 16 de febrer de 2009, aprovant el pagament de 200€ al 
treballador Javier Niza Saiz per fer front a les despeses d’adquisició d’unes 
noves ulleres 
 
Decret 89/09, de data 16 de febrer de 2009, aprovant la pròrroga del contracte 
subscrit amb la treballadora Lola Egea Sánchez pel període de tres mesos a fi 
de cobrir l’absència de Mireia Rué Tasias 
 
Decret 90/09, de data 10 de febrer de 2009, aprovant la contractació per 
urgència de la Sra. Ana Botella Fernández per la suplència de la treballadora 
Montserrat Serrano Reche com a netejadora d’aquest Ajuntament. 
 



Decret 91/09, de data 25 de febrer de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per M Y J GRUAS SA per respondre de les obres d’urbanització de la 
Ctra. Santes Creus 
 
Decret 92/09, de data 25 de febrer de 2009, concedint autorització al Sr. 
Sebastiàn Balfegó per l’ocupació de via pública amb taules i cadires a l’Av. 
Catalunya, davant del bar Bona Teca, pel dia 28 de febrer de 2009  
 
Decret 93/09, de data 27 de febrer de 2009, convocant sessió plenària pel dia 5 
de març de 2009  
 
Decret 94/09, de data 26 de febrer de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 26 de febrer.  
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
22  PRECS I PREGUNTES. 
 
Preguntes que formula el Grup Municipal d’ADMC a l’Alcaldessa dels 
Pallaresos: 
 
D. Jaume Domínguez Ruiz, Regidor del Grup Municipal d’ADMC, atès el que 
estableix l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, formula per la contestació al proper Ple Ordinari 
del mes de març, les següents PREGUNTES: 
 
1 Cada dia que passa les notícies ens constaten que estem patint una de les 
crisis econòmiques més importants de tota la història, i les comarques del 
Camp de Tarragona no queden excloses d’aquestes conseqüències, amb un 
increment desmesurat d’empreses que estan reduint considerablement les 
seves plantilles, amb el conseqüent increment de persones aturades. 
 
Molts son els Ajuntament que estan aprovat propostes per mirar d’ajudar els 
seus veïns en uns moments tant difícils com aquest, i per això volem preguntar-
li, 
 
Quines mesures ha pres o pensa prendre aquest Consi stori per mirar 
d’ajudar als nostres veïns més necessitats? 
 
La Sra. Alcaldessa.  Resposta.  Li recordo que es va incrementar la partida 
d’ajuts.  S’està valorant unes bases que s’han sol·licitat als Serveis Socials del 
Consell Comarcal, per mirar d’adaptar-les al municipi, i també es va obrir una 
borsa de treball per intentar que l’obra aquesta que es farà, que pugui col·locar 
la major quantitat de gent d’aquí del municipi. 
 
 
2  El Grup Municipal d’ADMC vol conèixer quantes ho res extres varen 
realitzar el conjunt de treballadors de l’Ajuntamen t durant l’any 2008, i 



quin va ser el cost d’aquestes hores extres. Voldrí em les dades per grups 
de treball. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Resposta. Personal de brigada: 286 hores, import 6.558,28 
euros. Oficines: 237,5 hores, import 7.478,38 euros. Desprès si vol li dono per 
escrit. Altres: 103 hores, import 2.584,76 euros. Total 16.621,42 euros. 
 
Preguntes/precs/comentaris /critiques: 
 
El Sr. Oller. Señora Alcaldesa, tras lo ocurrido antes de la Comisión de Cuentas 
del pasado 24 de febrero, cuando, como usted muy bien sabe, se vertieron 
descalificaciones inadmisibles a nuestro grupo, creemos imprescindible que la 
persona que se salió de toda norma democrática y de buena educación, 
debería, como mínimo, pedir públicamente las disculpas correspondientes en 
este pleno y de forma inmediata. 
 
El Sr. Vidaller. Si em permet Alcaldessa. Que els digui a vostès fets que es 
poden constatar, que els digui a vostès que ni els seus propis afiliats els volien 
són fets constatats. Encapçalar una llista, que no té en compte el suport dels 
seus afiliats, em sembla francament vergonyós i deplorable, però tal com vaig 
dir en el seu moment, això és una opinió que la manifesto i evidentment la 
continuo mantenint, que s’intenti també desestabilitzar un govern oferint-se per 
governar sense res a canvi, em sembla trist i em sembla a l’hora lamentable, i 
més tenint en compte que alguns dels que ara estan a l’oposició, en èpoques 
postelectorals demanaven, insistien, en ocupar l’alcaldia. Ara s’ofereixen, tal 
com he dit abans, proposant un equip de govern, una proposta de nou equip de 
govern clarament de rebaixes, i de saldo. Evidentment mantinc i ho torno a 
repetir aquí, que ho sàpiga la gent, i li comento que això és una opinió 
personal. 
 
La Sra. Coronado.  O sigui, que no retirarà que em va insultar, no? 
 
El Sr. Vidaller. Ja li he dit, em pot repetir vostè quina mena d’insult li vaig oferir 
jo a vostè?  Li torno a dir públicament, que no té ni el suport dels afiliats del 
Partit Socialista. 
 
La Sra. Coronado.  Em sembla que s’està equivocant. 
 
El Sr. Vidaller.  Això no és cap insult, és una veritat. 
 
La Sra. Coronado.  S’està equivocant. 
 
El Sr. Vidaller. Però si divuit vots a favor del senyor Claudi, vuit a favor seu, 
més del doble dels seus afiliats no els volien, i malgrat això, vostès ocupen ara 
una cadira, que personalment crec que és vergonyós que vostès l’ocupin.  
 
La Sra. Coronado.  O sigui, que “sinvergüenza rastrera”, no és cap insult, no? 
 



El Sr. Vidaller.  Això no ho he dit en cap moment, i vostè ho sap. En cap 
moment, això que està dient és totalment mentida. 
 
La Sra. Coronado.  Si, hi estaven tots. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Demanaria si us plau, que el to del Ple es comportés, tant 
per una banda com per un altre, d’acord, ho demanaria si us plau a tots. 
 
El Sr. Oller.  Fins ara el que es desmarxa sempre és el mateix.  
Dado que con la actitud de no pedir disculpas queda demostrado una vez más, 
el talante, por llamarlo de alguna manera, de la persona que actuó de forma 
inadecuada antes de la citada reunión, debemos hacer constar que a partir de 
este momento no toleraremos ningún insulto ni descalificación más, tanto por 
parte de dicha persona como por cualquier otra, como ha ocurrido en 
ocasiones anteriores, como siempre. 
 
Esta actitud antidemocrática y fuera de toda norma de educación no es de 
ahora sino que la venimos padeciendo incluso antes de la campaña electoral. 
 
En dicha campaña se vertieron falacias mediante panfletos inadmisibles, 
algunos de ellos, incluso, pagados con los fondos de nuestro grupo político, 
incurriéndose, por tanto, en un delito de apropiación indebida. Dichos panfletos, 
cuyo único fin era la descalificación, estaban basados en falsedades evidentes, 
las cuales, si es necesario, podremos enumerar una a una. Asimismo nos 
consta que fueron vertidas otras mentiras de puerta en puerta, de lo cual, si no 
existe prueba documental, si la hay testifical. 
 
Como acabamos de exponer existen en esta corporación personas que han 
demostrado reiteradamente que solamente pretenden medrar en política sin 
importarles los medios, desprestigiando la Corporación, el Municipio, las siglas 
que representan y a sus propios votantes, por lo que les sugerimos que lo 
mejor que pueden hacer es dejar el Ayuntamiento e irse a sus casas. 
 
Por ello pedimos públicamente que dimitan hoy mismo entregando sus actas y 
nos dejen a los demás, sea del grupo que sea, trabajar tranquilos en este 
pueblo. 
 
El Sr. Vidaller.  Vostè ha fet referència, no directament, evidentment, però s’ha 
interpretat com que aquest “panfletos” doncs sortien potser del nostre grup o de 
la nostra persona, això és mentida, jo si he de dir alguna cosa, ho dic a la cara, 
no tinc cap problema. Desprès vostè ha fet una referència també del valor 
democràtic, i tot això que està molt bonic, li volia recordar que vostè quan era 
d’Iniciativa-Verds, vostè va pactar amb el Partit Popular en contra del que li 
estaven dient al partit que vostè representava en aquell moment, vostè demana 
ara aquest rigor democràtic, vostè ara s’ha passat a un altre partit, no ha tingut 
el suport dels seus afiliats, no els volien, volien una altra opció, i malgrat això 
avui vostès demanen ara rigor democràtic estan asseguts aquí, li demano que 
siguem una mica seriosos senyor Oller. 
 



El Sr. Oller.  La serietat comença per l’educació. 
 
El Sr. Marcos. En referència als decrets n’hi han alguns dels quals no estem 
gens d’acord, i voldríem demanar-li més cura a l’hora de fer aquests decrets, si 
us plau. 
  
Concretament el Decret 14/09, en aquest decret s’aprova la contractació d’una 
empresa per fer un estudi o memòria sobre el projecte de “pagina web per 
potenciar el mercat de segona mà i així reduir la proliferació de voluminosos al 
costat dels contenidors d’escombraries” amb un import de 4.629 euros.  
 
En primer lloc, creiem que aquesta no es la millor forma de reduir aquest 
voluminosos, hi ha altres formes, i en segon lloc creiem que un import de més 
de 5.000 euros és una barbaritat. Creiem que hi ha altres alternatives per reduir 
aquest voluminosos i segurament si encara tinguéssim la Comissió de Medi 
Ambient que AIP va proposar i que vostès es varen carregar, hauríem trobat 
altres solucions més viables. No es d’estranyar que desprès tinguem que fer 
jocs de màgia per tapar forats dels pressupostos. 
 

Per una altra banda, el Decret 91/09, on es parla del retorn de la fiança de MJ 
Grúas per un import de 25.826,40 euros. Que està clar, que tard o d’hora 
aquesta fiança s’havia de retornar, però vostès haurien de saber, que saben 
suposo, si no tots alguns, que una persona gran del nostre poble va patir unes 
lesions d’alta consideració per resultes d’una caiguda deguda al mal estat de 
les obres que portava a terme MJ Grues.  El seu dia el Jutjat de Pau va citar les 
parts per trobar una solució amb aquest tema, tot i citant també als 
representants del nostre Ajuntament. Ningú de vostès va tenir la delicadesa de 
presentar-se per intentar defendre els interessos d’aquest veí del nostre poble.  
 
Sí que s’ha fet alguna altra gestió, però concretament a la citació del Jutjat no 
s’hi va presentar ningú. Pot ser que, no tenir tanta pressa en tornar aquest 
cèntims, hagués ajudat al nostre veí a resoldre el seu problema. 
 
Per una altra banda, tot passejant pel nostre poble podem trobar una sèrie de 
cases arrenglerades algunes d’acabades i d’altres per acabar, anomenades Els 
Plans, però totes amb uns serveis més que deficients. 
  
El servei de llum amb cablejats ja matussers, perillosos, i deficients. 
L’abastament d’aigua en mànegues. 
Les voreres sense acabar, perilloses, brutes 
L’enjardinament poc, per no dir inexistent i mal acurat 
Uns solars plens de brutícia, resta de material d’obra en condicions més que 
perilloses sobre tot pels infants que hi juguen per allà. 
 
La pregunta és: Quant s’acabarà això dels Plans? 
 
El Sr. Domènech. Senyor Marcos, jo no li vull treure una part de raó, fa un 
temps, aproximadament el mes de desembre principis de gener, la situació era 
caòtica al servei d’aigua, al servei d’enllumenat públic i al servei de jardineria, 



te la raó. Però a dia d’avui està ja solventat diguéssim tot el que és la xarxa de 
l’aigua, que vostè mateix em va portar unes fotografies, i ens varem posar les 
mans al cap, o no? 
 
Les avaries que hi ha hagut, que aproximadament són unes quinze, en l’estat 
en què es trobaven, i en l’estat en que es troben actualment, gràcies també a la 
col·laboració d’EMATSA, tot s’ha de dir. La part de jardineria està totalment net 
i curiós, si vostè va a veure-ho, veurà que el parc està perfecte, les papereres 
netes i tot net. L’enllumenat públic també li he de dir que també està solventat,  
l’únic que ens falta ara és comprovar la xarxa del clavegueram, que estem 
esperant que EMATSA ens ajudi per poder passar les càmeres i veure en quin 
estat es troben  actualment, només li dic això per que ho sàpiga. 
 
La Sra. Alcaldessa. També falta retirar el cablejat de les llums dels veïns, però 
això és un tema que està costant molt, amb l’empresa FECSA estem ja 
finalitzant aquest tràmit que està costant molt el poder donar d’alta els 
comptadors per uns deutes anteriors, s’estan fent vertaders esforços per 
acabar amb aquesta situació del cablejat que hi ha al carrer. 
 
El Sr. Marcos.  Ampliant una miqueta aquest tema, senyor Claudi  podem tenir 
punts de vista diferents, però lo que si és cert és que cada vegada que he anat 
al seu despatx per consultar-li o fer-li saber alguna de les inquietuds envers 
problemàtiques d’aquest tipus, sempre s’han resolt ràpidament, i hem arribat a 
uns acords favorables, tant per vostè com per mi, per tant, no hi ha cap crítica 
en aquest aspecte. El que sí passejant per allà, ens trobem que les mànegues 
d’aigua que subministren les cases, estan a l’abast de tothom. 
 
La Sra. Alcaldessa. Crec que la història pot venir per les obres que encara 
estan fent a la part de dalt, i pot ser això, però es comprovarà. 
 
El Sr. Marcos. El que sí es certament perillós i s’hauria d’arreglar el més aviat 
possible, és el tema de l’electricitat que està aèria, sobren les paraules, ho 
sabem tots no? I si s’han de fer esforços per apretar més encara, s’han de fer, 
perquè allò és un risc potencial molt gran.  
 
Per una altra banda, si no és cosa nostra perquè els solars no pertanyen a 
l’Ajuntament, hauríem d’obligar al propietari dels solars on està dipositada tota 
la resta de material d’obra que no s’està fent servir a netejar-ho per estalviar-se 
problemes d’incendis, i segona condicionar-ho per que hi ha obertures on les 
criatures s’hi poden posar i no prenguin mal, perquè sabem que on hi ha un 
forat una criatura s’hi posarà tard o d’hora. 
 
Sr. Pardo, si no recordo malament, vostè té un compromís pendent a la 
ciutadania, i desitjo que el compleixi el més aviat possible. Segons l’acord a 
què varem arribar fa ja uns mesos, vostè es comprometia a crear una comissió 
per parlar d’una sèrie d’avantatges socials per famílies amb persones 
discapacitades al seu càrrec.  Vostè es va comprometre a fer-ho aquest mes de 
febrer i ja ha passat, li prego que posi en marxa aquesta comissió el més aviat 
possible. 



 
Des d’AIP, creiem que seria de pura lògica, que tots el partits politics presents 
en aquest consistori, per varis motius, per cortesia, pel sols fet de tindre articles 
publicats en aquest Butlletí, i sobretot per estalviar-se mals entesos, que els 
grups municipals rebessin de manera oficial, un exemplar del Butlletí Municipal. 
Per això, els hi demanem que es porti a terme aquesta entrega de forma oficial. 
 
L’entitat bancària, Caixa Tarragona, està fent una campanya “Tu ajudes 2009”, 
en la que dóna l’opció als seus clients, d’utilitzar els punts aconseguits, bé sigui 
per aconseguir regals o bé sigui per ajudar a una sèrie d’entitats amb un 
caràcter d’actuació social, dintre de les quals figura l’AMPA del CEIP Sant 
Sebastià del nostre poble. Des de AIP creiem que fóra bo, que el nostre 
Ajuntament fes ressò d’aquesta campanya, mitjançant els mitjans de 
comunicació del nostre Ajuntament (Butlletí, web, cartells etc), tot i recomanant  
als veïns que ho considerin oportú que destinin una part d’aquests punts al 
APA del CEIP San Sebastià. 
 
El Sr. Pardo. Volia contestar al senyor Marcos, en relació al tema de la partida 
pressupostària que es va destinar als ajuts per persones amb extrema dificultat, 
crec que és la mateixa pregunta que ha contestat abans la senyor Alcaldessa, 
per tant, no crec que s’hagi de contestar el mateix. 
 
En quan el tema del Decret que ha comentat, que hi havia un projecte per fer 
una pàgina web, per tal de fomentés la reducció de residus entre la població, 
m’agradaria fer-li una puntualització, una recomanació si me l’accepta, que és 
que abans de fer precs, faci preguntes, perquè això que ha dit és correcte el 
preu és correcte, però l’execució d’aquest projecte, està condicionat a una 
subvenció del 75% per part de la Generalitat. Si aquesta subvenció finalment 
no la podem tenir, no es farà el projecte, per tant, tot el demés que ha dit, tota 
la valoració que ha fet no calia, si hagués preguntat si estava condicionat a 
alguna subvenció, jo li hagués dit que sí, i sinó, no es farà perquè evidentment 
afrontar una despesa de pràcticament 5.000 euros en aquest projecte a dia 
d’avui no és viable. 
 
La Sra. Sánchez. Comentar-te que això del programa “Tu ajudes” és un 
programa de la Caixa que s’ha fet a través de l’Ajuntament i la col·laboració de 
l’AMPA, que l’Araceli Ortega que és la Presidenta de l’AMPA, que col·labora 
amb el butlletí municipal està també amb la pàgina web, s’està preparant tot 
això perquè surti al butlletí, el que passa que el butlletí sortirà molt tard no sé si 
donarà temps, a la pàgina web i s’enviarà també una carta als pares del CEIP 
Sant Sebastià i del CEIP Els Pallaresos i de l’institut per que puguin col·laborar 
no donant una part, si no donant tots els punts que tinguin, a ser possible. 
 
El Sr. Marcos. M’alegro molt, li agraeixo i també al senyor Pardo que em doni 
aquesta informació, que com això és un decret doncs jo només he llegit el que 
posa al decret, la llàstima és que com ja hem comentat tots en moltes 
oportunitats aquesta informació, aquest diàleg fos més sovint, d’acord? I que 
aquesta oposició no tingui accés a més informació, llavors ens podrien estalviar 
moltíssimes coses, de totes maneres li agraeixo l’explicació. 



 
El Sr. Domínguez. El nostre Grup vol demanar a l’equip de govern, recordant la 
filosofia que ells promovien en campanya electoral on deien frases com 
“crearem una comissió urbanística integrada per persones de diferents sectors 
socials del poble, perquè l’urbanisme deixi de ser patrimoni dels politics”, frase 
literal no he afegit ni he tret res, i degut a la gran magnitud de projectes com 
l’ARE o SAU-5, que volem demanar, volem pregar a aquest equip de govern 
que paralitzi momentàniament aquest projecte i formuli una consulta popular on 
els nostres veïns puguin dir el seu parer amb un projecte tant ambiciós, com és 
la creació de tants pisos. 
 
Si volem una societat democràtica on la participació dels veïns no es limiti 
només a donar el vot cada 4 anys, hem de poder comptar amb el parer dels 
veïns i no voler imposar el nostre criteri, i potser veurem que la ciutadania no 
vol projectes d’aquest tipus. 
 
Per això volem pregar-li a la Sra. Alcaldessa, que paralitzi aquest projecte i 
formuli una consulta popular per demanar el parer dels nostres veïns. 
 
I el segon prec va en la línia que han fet els regidors del PSC, però no em 
limitaré al que va succeir a la Comissió Especial de Comptes, ja ho han dit ells, 
em limitaré al que va succeir fa un parell de dies aquí a les portes de 
l’Ajuntament, amb la seva presència, amb el qual vull denunciar públicament el 
tracte denigrant rebut de part del regidor Sr. Vidaller, cap a la meva persona i 
davant de la seva presència. Vull recordar que tots els regidors ens mereixem 
el màxim de respecte i que en cap cas jo he faltat al respecte a cap regidor i 
molt menys l’he tractat de la manera que he estat tractat durant aquests 2 anys 
i en especial els últims dies per part del regidor Sr. Vidaller. 
 
Espero una rectificació publica d’aquest regidor o en cas contrari ja li avanço 
que el nostre Grup Municipal li demanarà per escrit una condemna moral e 
unànime del Ple d’aquests tipus de conductes. 
 
Passant a les preguntes senyora Ramos, senyora alcaldessa, el Ple passat ja li 
vaig recordar que estava pendent d’una resposta pel tema dels decibels, per si 
la recollida de les escombraries en horari de les vuit del matí, no superava els 
40 decibels, que li recordo que és una pregunta que li vaig fer al ple de 
novembre, ja han passat quatre mesos i crec que en quatre mesos és temps 
suficient de prendre la mesura no? O encara no? 
 
La Sra. Alcaldessa.  Encara no. 
 
El Sr. Domínguez. M’agradaria parlar del decret 82/2009, així com l’anunci que 
va sortir al Diari de Tarragona ara fa uns dies trobem un esborrany de conveni 
de Col·laboració amb el CCT per la recollida d’olis usats, i llegint aquest 
esborrany del conveni em sorgeixen una sèrie de qüestions que li volíem 
preguntar: 
 



Aquí parla d’una prova pilot que va començar el passat 26 de febrer del 2009. 
Punt quatre: “Que aquesta recollida no tindrà cap cost afegit ni pels 
Ajuntaments, ni pel Consell Comarcal, i que tindrà una durada de sis mesos, a 
comptar des del dia 26 de febrer del 2009, data d’inici de la prova pilot”.  
 
La Sra. Alcaldessa.  Aquest va ser dels primers esborranys que van arribar, el 
conveni real es va signar el passat dia 3, on ja posa la data d’inici. Comença el 
dilluns aquí als Pallaresos. 
 
El Sr. Domínguez. No sé, com jo tinc aquest, em regiré per aquest, perquè és 
el que estava amb el decret, en el qual també diu que s’ha de sotmetre a 
l’aprovació del Ple, l’execució del conveni, si ja ho han signat.  
 
Aquí també parla que transcorregut els 6 mesos, improrrogables i sense cost, 
que per cert felicitats per acollir aquesta proposta que em sembla molt bona, 
diu que transcorreguts aquests sis mesos, repeteixo improrrogables i sense 
cost, s’ha de valorar la seva continuïtat, i llavors el CCT establirà els criteris i la 
forma de gestió. 
 
Jo el que li vull preguntar és que evidentment aquest mesos que duri no 
costaran res, però i passats aquest sis mesos quin cost tindrà? Perquè de la 
manera que ho diu, a mi en dóna la sensació que sí que hi haurà cost. 
 
El Sr. Vidaller. Li agraeixo que ens feliciti per alguna cosa. Això ve del Consell 
Comarcal, passats els sis mesos s’avaluarà si realment té una acollida, que la 
gent hi participa, que la gent fa ús d’aquets contenidors, i el sistema que hem 
pensat per facilitar a la gent justament l’abocament d’aquest residu cap els 
contenidors, i a partir d’aquí podem mirar a veure la fórmula de que continuï 
oferint-se al municipis de manera gratuïta, però primer hem de fer una prova 
pilot per veure si la gent hi participa o no. 
 
El Sr. Domínguez. Li he demanat en repetides ocasions, els dies 19 de 
desembre i el 3 de febrer li vaig demanar per escrit que quina era la política 
d’ajudes socials o de Benestar Social que practica l’ajuntament, crec que ho ha 
contestat abans. A mitges, perquè està pendent d’unes bases, etc, etc... 
 
M’alegro perquè crec que els veïns tenen dret a saber quina és aquesta política 
perquè el que no em semblaria correcte és que de manera unilateral, a algun 
veí necessitat se li poguessin donar ajuts i a uns altres que també puguin estar 
necessitats, pel criteri que sigui, no se li pugui donar. Crec que hauria d’estar 
reglat des d’un inici, des d’aquest punt de vista la felicito per la iniciativa. 
 
Ens han fet arribar, no les he pogut comprovar. Ens han fet arribar uns veïns 
una sèrie de queixes referents a uns actes d’incívics, per dir-ho d’alguna 
manera, per part d’uns joves del municipi al parc que està situat al carrer 
Guimerà, si no recordo malament està prop d’on viu vostè, on sembla que 
monten unes festes, deixen allò ple de brossa. Si vostè té a bé considerar 
aquesta pregunta, perquè han estat un parell de veïns que m’ho han comentat,  
jo no he pogut comprovar. 



 
La Sra. Alcaldessa.  Puede contestar tranquilamente porque es al lado de mi 
casa, había una siutación irregular, entre comillas, había un grupo de jóvenes 
que se reunía allí, digamos que su comportamiento era aceptable dentro de lo 
que se podía haber armado, la música no la ponían tan fuerte, estaban al lado 
de mi casa. Yo varias veces hice pasar por allí cuando era la Guardia Civil i 
luego a los Mossos que pasaran por allí continuamente para que se retirasen 
de aquella zona, y al final no sé si coincidiendo con la entrada de Mossos i la 
insistencia, o lo que fuera, se han ido de allí. Sí que ha habido algun destrozo, 
falta la parte de arriba de la fuente, pero yo creo que realmente la robaron. I 
luego también se ubicaron algunos en la zona de la pista, que lo que han hecho 
es romper, entiendo que a patadas, la valla de la pista polideportiva. Yo he 
insistido mucho en reuniones que he tenido con el Intendent de Mossos, que 
pasasen frencuentemente por allí, tanto por las motos y los vehiculos que hay, 
y controlasen a estos jóvenes, que ahora se ubican menos, pero que hubo una 
temporada que se ubicaban mucho por ahí. 
 
El Sr. Domínguez.  Puede ser, porque ya le digo que antes de traerla al Pleno 
la habría querido consensuar pero como estoy muy liado como ahora ya hace 
un par de meses, esto igual viene de esto que usted está  comentando, o sea, 
que puede que sea de todo esto. 
 
Sra. Ramos, a primers de febrer li varem demanar al regidor de comunicació 
una còpia de la data d’entrada i número de registre del text entregat per tots els 
Grups Municipals per la revista municipal en l’edició del mes de desembre del 
2008, i varem rebre la resposta que ja tenia la informació al registre d’entrada, 
tot i que la majoria dels Grups Municipals fan l’entrega del text per e-mails, i per 
això li volia preguntar, 
 
A partir de quina data els e-mails que s’envien a l’Ajuntament queden reflectits 
al registre d’entrada? 
 
El Sr. Pardo. Tot aquest tema ja li vaig contestar al passat Ple, jo crec que 
tornar a entrar una altra vegada en el mateix, és donar voltes sobre el mateix, 
no sé per quin motiu aquesta polèmica, ja li dic que lo que li vaig contestar al  
Ple, és el mateix que li contestaria ara, per tant no cal contestar. 
 
El Sr. Domínguez. El Ple passat parlàvem que el butlletí el feien en català i 
castellà, no és el tema. Li vaig demanar per escrit una informació que parlava 
que volia saber el número de registre d’entrada del text del grups municipals. 
 
Això és la informació que demana un regidor dins de les seves atribucions com 
a regidor de la corporació. Bé, la resposta que vaig rebre, home políticament 
correcte no era, si vol la llegeixo.  Però si vostè em diu que tinc la informació al 
registre d’entrada, si més no m’ha de dir a partir de quin dia, per que jo al 
registre d’entrada no he vist cap text presentat per e-mail,  i si tinc la informació 
al registre d’entrada, vol dir que vostè, o algú de l’equip de govern, o 
l’alcaldessa en aquesta qüestió ha donat l’ordre implícita que els texts que 
entren per e-mail vagin al registre d’entrada. Vull dir, si vostès no han dit això, 



no em pot dir que tinc la informació al registre d’entrada, perquè m’està mentint, 
potser ho ha fet inconscientment, però si jo demano data i número de registre 
d’entrada dels texts i em diu: “Està al registre d’entrada”. Hi han cinc dels grups 
municipals, crec recordar, o quatre, que estan per e-mail, i resulta que no estan 
registrats!, estan o no estan? És aquesta la pregunta, no em digui, que m’ha 
contestat això, per que no ho ha contestat, a l’acta del passat Ple no hi és, i 
aquí no m’està contestant! He posat èmfasi senyor Pardo, no he cridat, eh? 
 
El Sr. Pardo.  No se si crida o no, però a mi em fa la sensació que s’esvera 
massa, no entenc per què però bueno, en relació a aquest tema li vaig fer tres 
escrits, s’agafa els tres escrits se’ls torna a mirar, i segurament que allà està la 
solució per que jo ho veig claríssim, potser el problema és seu. 
 
El Sr. Domínguez. Miri, deixem el tema, jo he posat èmfasi potser una mica 
més alt, cridar és el que va fer a la Comissió especial de comptes. 
 
La Sra. Ramos. Ara fa uns dies li vaig demanar al Sr. Pardo una còpia de 
factures del cost d’elaboració, edició i repartiment del butlletí municipal durant 
l’any 2008, i la resposta del regidor de comunicació va ser: “No considero viable 
que un funcionari de l’Ajuntament hagi de perdre el temps buscant la 
informació”. 
 
I li vull recordar l’article 77 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les 
bases de règim local (LRBRL) que diu: “Tots els membres de les Corporacions 
locals tenim dret a obtenir de l'Alcalde o President o de la Comissió del Govern 
els antecedents, dades o informacions que constin als serveis de la Corporació 
i siguin necessaris per al desenvolupament de la nostra funció” 
 
I per això volem preguntar-li, senyora Alcaldessa, vostè també afirma que no ha 
de perdre el temps un funcionari de l’Ajuntament buscant la informació que 
demanem?  O podré accedir a aquesta informació? 
 
La Sra. Alcaldessa. Cuando pidió la información, digame si miento señor Palau, 
estaban completamente saturados el sistema de facturación y el señor 
Secretario intentado hacer las liquidaciones, para intentar acabar con el tema, a 
eso se refería el señor Pardo. 
 
Quiere añadir usted algo o es mentira lo que estoy diciendo. 
 
El Secretari.  No, és totalment cert. 
 
El Sr. Domínguez,. Usted justifica una respuesta que está por escrito? Que un 
funcionario no ha de perder el tiempo para buscar la información que un regidor 
pide. ¿Usted considera que es la respuesta de un regidor del equipo de 
gobierno? ¿Un regidor de comunicación? !Vaya comunicación da!, se’m pot dir, 
estem en una etapa molt liats, et pots esperar al mes que ve, però “no podem 
perdre el temps buscant la informació”, senyora Ramos! Llavors li pregunto, 
podré tenir aquesta informació aquest mes, que ja suposo que estaran més 
tranquils? 



 
La Sra. Alcaldessa. M’he negat a fer alguna còpia?  
 
El Sr. Domínguez. No s’ha negat a fer cap còpia, però cada vegada que 
necessito una còpia, la funcionària ha d’anar a dalt ensenyar-li la còpia i vostè 
dir-li el que m’ha de treure, en tot aquest procés si vostè no està reunida són 
cinc minuts, i si està reunida poden ser dues hores i un regidor d’aquesta 
corporació no ha d’estar aquí dues hores, per tant, és més fàcil que faci la 
petició per escrit, com he fet, i que si no pot ser en cinc dies serà en un mes, jo 
crec que és molt més fàcil per tots. 
 
La Sra. Alcaldessa. No tapo los datos que a mi me parece, sabe perfectamente 
que sólo tapo los datos personales. 
 
El Sr. Domínguez. L’última, li faré la interpretació directament al senyor Pardo. 
Tinc el plaer de rebre dos escrits seus durant el mes de febrer, sempre i 
antigament algun que altre, em contesta, acaba recordant-me l’ús dels e-mails,  
per temes mediambientals, fet que li agraeixo, miri i si la seva actitud vers a 
nosaltres hagués estat diferent, haguéssim continuat en els e-mails, però tinc 
un escrit en el qual era pràcticament una provocació, exigint que tenia d’enviar-
li els e-mails en un format i no en un altre, quan jo li enviava en un PDF no 
protegit, i vostè exigia que havia de ser d’una manera concreta, dic bé mira li 
enviaré per registre que total és el que marca la llei!. 
 
Li voldria preguntar si el paper que s’utilitza l’Ajuntament és paper reciclat i si el 
Butlletí es fa amb paper reciclat. 
 
Senyor Pardo he mirat per l’Ajuntament, avui em pot dir que hi ha molta gent, 
que venim de passar fred i que està a 23ºC, però normalment passo per aquí, 
quan passo, i m’ha donat per mirar de tant en tant les temperatures de 
l’Ajuntament i  no baixen dels 23 o 24ºC. 
 
Vostès que parlaven de ciutats i xarxa de pobles cap a la sostenibilitat, dins 
d’un dels punts d’aquesta xarxa parlava de l’estalvi energètic, per què no 
predica amb l’exemple i deixa de donar lliçons als demés? 
 
El Sr. Pardo. Abans tenia dubtes de per què el dilluns passat van venir a fer 
una proposta a l’alcaldia per tal de formar un nou govern, sembla ser que 
l’argument era que els companys d’Iniciativa i nosaltres no treballàvem, sens 
dubte jo el que faré a partir d’ara és agafar aquestes propostes seves i mirar de 
treballar més, per què es veu que no és suficient el que estem fent. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Passa una cosa aquí l’Ajuntament senyor Jaume, com 
tenim aquesta porta tant gran, i que s’obre d’aquesta manera doncs deseguida 
es refreda el vestíbul, a dalt sí que s’acumula molta calor, però a baix, i jo sóc 
la primera que baixo i apago l’aire, d’acord? I miro d’apagar els llums i és més 
he passat papers a totes les dependències de l’Ajuntament per a que s’estalviï, 
tant en calefacció com en llum. 
 



El Sr. Vidal.  En la anterior legislatura se dió luz verde a la finalización del Casal 
de los Hostalets, y la reforma del Local Social de Jardins Imperi, en el Pleno del 
ayuntamiento del día 17 de enero del año pasado, hace más de un año, sobre 
el estado de los locales sociales usted, la señora alcaldesa, informó lo 
siguiente: “Los Casales estan punto de estar finalizados todo lo que quedaba 
pendiente, es cuestión de poco tiempo. Lo que más nos interesa es que los 
casales se utilicen al 100%”. 
 
La primera pregunta, han pasado 14 meses, más de un año, es evidente el 
estado de abandono y conservación de los edificios de los dos casales: 
 
¿Cuando piensan poner a disposición de los vecinos del municipio dichos 
centros sociales? 
 
La segunda: Si la alcaldía tiene miedo de que los vecinos del municipio tengan 
un lugar donde reunirse para tratar y debatir sus problemas. 
 
La Sra. Alcaldessa. Yo miedo ninguno, se lo puedo asegurar. Tengo más 
ganas que usted de que se abran los casales, ahora mismo sólo nos falta un 
informe técnico del Consell Comarcal para realizar su apertura, y si sus paseos 
fuesen un poquito más amplios, habría visto que ya se está limpiando y 
acondicionando el Casal de Jardins Imperi, a la espera de este informe del 
Consell Comarcal, aprovechando los días de lluvia para que la brigada trabaje, 
y seguidamente se pasará al de Hostalets, y tengo más ganas que nadie de 
que se abran los casales. 
 
El Sr. Vidal.  Al 100%. Usted dijo hace un año, que ya iba a ser pronto. 
 
La Sra. Alcaldessa.   Que pena que se ha retrasado! Lo siento! 
 
Me está recordando el señor Claudio, y tiene razón, que no se si ha visto 
también que hemos tenido que realizar reparaciones en el tejado de Jardins 
Imperi, que ha costado llegar a un acuerdo para realizar la obra conjunta, por 
que no era culpa nuestra, si no que era de todos los locales, o sea, no estan 
olvidados los casales. 
 
El Sr. Vidal.  La persiana de Jardins Imperi, que estan los críos allí jugando, 
está abierta desde hace meses. Si que estan abandonados. 
 
La Sra. Alcaldessa. No estan abandonados. Está avisada una empresa para 
que lo fuera a reparar, no se ha dignado a pasarse por allí, se ha avisado a otra 
persona para que vaya a reparar. 
 
El Sr. Vidal. En el boletín informativo número 4 correspondiente a enero de 
2009, de la AAVV de Pallaresos Park, el presidente de dicha asociación de 
vecinos informa que el senyor Manuel Gómez Porta, regidor de cultura, 
juventud, relaciones ciudadanas, gent gran, turisme, seguretat ciutadana, se 
dirigió a dicho presidente en los siguientes términos: “Aquí no se viene a hacer 
política” 



 
He buscado la palabra “política”, en el diccionario, por si fuera un pecado, una 
infracción, una falta, un delito o un crimen, y en el diccionario pone: “Actividad 
del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su 
voto, o de cualquier otro modo” 
 
¿Como es posible que un regidor democrático, tenga una actitud hacia un 
representante elegido democráticamente por sus vecinos y representado una 
figura legalmente conocida en un Estado de derecho y democrático? Esta 
actitud del regidor Manuel Gómez, no corresponde a un regidor del 
municipalismo democrático, todo lo contrario, en mi opinión es una actitud más 
propia de un regidor del franquismo. 
 
Pregunta a la senyora alcaldessa, que representa al pueblo y a todos los 
vecinos y vecinas del municipio dels Pallaresos, no como portavoz del partido 
CiU, si no ens sus principios, como alcaldessa.  
 
¿Comparte y aprueba esta actitud del senyor Manel Gómez? 
 
La Sra. Alcaldessa. ¿Y por que tengo que darle mi opinión en este sentido? 
Preguntele al señor Manel Gómez. 
 
El Sr. Vidal.  Le pregunto a la señora alcaldesa que representa al pueblo y a 
todos los vecinos.  
 
El día 5 de agosto de 2008, los agentes rurales del Departamento de Medi 
Ambient, formalizaron una denuncia contra el posible infractor Ana María 
Ramos Castro, alcaldessa dels Pallaresos, por no tener otorgada la 
autorización para realizar trabajos en período y zona de alto riesgo de incendio 
forestal. Y dependiente de no cumplir la norma y la ley, una vez más por parte 
del ayuntamiento hay que sumar el peligro de alto riesgo de incendio forestal. 
 
A una pregunta mía sobre el incidente el senyor Pardo, en el pleno del día 4 de 
septiembre, quiso justificar lo injustificable. No cumplir la ley no se puede 
justificar en ningún caso, y el ayuntamiento, la alcaldesa, son los primeros que 
deben dar ejemplo, la alcaldía no está por encima de la ley. 
 
El día 13 de febrero de 2009, ha entrado en el registro del ayuntamiento una 
resolución del Departament de Medi Ambient, con un expediente sancionar 
contra el ayuntamiento dels Pallaresos, correspondiente a la denuncia arriba 
mencionada: “Per treballs en terreny forestal que van generar restes vegetals 
en període i zona d’alt risc d’incendi. S’imposa a l’Ajuntament dels Pallaresos 
una multa de 66.554 pesetas”.  
 
Mi pregunta es muy sencilla, ¿dicha multa la va a pagar la senyora alcaldessa 
o el regidor de Medi Ambient de su generosa retribución? ¿O la vamos a pagar 
los vecinos del municipio? 
 



El Sr. Pardo. Ja li vaig fer a l’altre Ple la mateixa pregunta, vostè jo crec que té 
un problema, no se si pateix algun tipus virus impugnatiu, es que ho impugna 
tot! Impugna per sistema!. 
  
Vostè no fa cas del que se li diu, dels papers que se li presenten. Li vaig dir que 
aquesta denúncia, si s’arriba a pagar, es presentaran al·legacions, perquè 
aquesta actuació, corresponent a unes franges perimetrals perquè 
precissaments els veïns de Pallaresos Park poguessin tenir aquestes franges 
de 25 metres de seguretat llestes en el període de màxim risc d’incendis, es 
tracta d’una actuació d’urgència, jo personalment vaig trucar al Cap dels 
Serveis Territorials per demanar-li aquest informe favorable per mirar de fer 
aquesta actuació. Això portava un temps, estàvem pendents d’un fax, i teníem 
les persones preparades per començar. 
  
El Cap dels agents rurals, el senyor Pau Melià, va venir aquí l’ajuntament i jo 
personalment li vaig dir amb l’operari que havia de fer les franges que estàvem 
pendents d’aquest fax, que havíem parlat amb Barcelona, i que ens arribaria a 
la tarda. 
 
L’operari tenia tota la maquinària i vam quedar que començariem, la sorpresa 
va ser quan després ens arriba aquesta denúncia, aquest expedient 
sancionador, i jo personalment vaig parlar amb el Cap dels Agents Rurals, li 
vaig fer memòria de com havia anat el tema, però una cosa és el tràmit que 
segueix un expedient sancionador, i una altra cosa és lo realment el que va 
passar. Nosaltres si hem de pagar la sanció momentàniament, el que no farem 
serà deixar-la tal qual, sinó que presentarem al·legacions perquè entenem que 
no és de rebut fer una actuació, que li recordo que cap municipi del Camp de 
Tarragona va tirar endavant. 
  
Nosaltres estàvem pendents d’una subvenció que varem demanar, que encara 
no s’havia resolt ho varem fer, perquè enteníem que era una necessitat pels 
veïns. Aquesta actuació ha suposat un cost molt elevat per l’ajuntament, i tot i 
amb això, la varem tirar endavant. Per tant, crec nosaltres ens havíem 
d’exposar, farem l’al·legació per que entenem que es va fer amb total legalitat.  
I si em diu que si ho tornaria a fer? Doncs sí. 
 
El Sr. Vidal. ¿La urgencia era que el mes de agosto se les adelantó? ¿No 
sabían en enero cuando venía agosto? No existe la urgencia, en el expediente 
sancionador dice que el ayuntamiento no ha presentado ninguna alegación. 
 
El Sr. Pardo.  En el expediente sancionador tampoco dice que el ayuntamiento 
haya pagado de momento la sanción. 
 
Hay varios escritos, en el cual se denuncian el estado de suciedad, de polvo, 
en los gimnasios, de sudor, que solamente hay dos señoras de la limpieza, a 
mi me asombra que no haya dinero para poner más gente, para abrillantar el 
ayuntamiento nos gastemos 6.383€, para cuando vengan los políticos esté todo 
bien encerado, ¿cómo es posible, en el colegio que hay críos, se come, los 
profesores tengan que hacer labores de limpieza? 



 
Si es verdad o es mentira esa situación que los profesores tienen que hacer 
labores de limpieza, y si realmente sólo hay dos personas en el colegio. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Primero quiero aclarar, porque ya es la segunda vez que 
dice lo del pulido y todo eso, yo no he pagado esa factura, ¿vale? Yo no he 
pagado esa factura de 6.000€ que usted dice. 
 
La Sra. Sánchez.  En septiembre si no recuerdo mal, se jubiló la persona que 
estaba trabajando por obra y servicio, Dolores Vilches, estonces se habló con 
las trabajadoras que tiene el ayuntamiento, Antonia y Mónica, se le comentó 
que el coste que había era muy elevado, de personal de limpieza, que lo que 
se va hacer es poner una empresa que las subrogara con todas las 
condiciones que ellas tienen de trabajo y tal. Me pidieron por favor, que no era 
el momento, que ellas se hacían responsables de la limpieza del centro, que 
iban a trabajar sin problemas, no querían que entrara nadie más, porque 
tuvieron muchos problemas con la antigua persona que estaba de limpieza, se 
les dió un voto de confianza, me consta que estan haciendo más de lo que 
pueden, el momento económico no es el favorable, también le puedo decir que 
estamos en comunicación con algunas empresas de limpieza, que nos estan 
pasando presupuesto para limpiar algunas zonas del colegio en apoyo, nada 
más. 
 
El Sr. Vidal.  Bueno, si yo estoy de acuerdo que las dos mujeres hacen un 
sobresfuerzo, si yo no digo eso, lo que digo que en colegio los profesores 
tienen que limpiar salas que haya polvo. 
 
La Sra. Sánchez.  Los profesores sólo han limpiado un día la sala de 
psicomotricidad, un día. 
 
El Sr. Vidal.  Es igual, desde el principio de curso ahí solamente hay dos 
personas de la limpieza. De todas formas tranquila! La denuncia se presentará 
en el Departament d’Ensenyament, ¡no hay problema! 
 
El día 13 febrero de 2009, ha entrado en el registro general del ayuntamiento 
un escrito del Departament d’Educació de Tarragona, que hace relación al otro 
colegio, entre otras consideraciones dice que se adjunta un informe de riegos 
elaborados por la dirección de dicho colegio, y piden que con la finalidad se 
tomen las medidas oportunas para asegurar el desarrollo de la actividad 
educativa del centro. 
  
Está el escrito, pero no he podido localizar el informe donde se detalla todas las 
anomalías, creo que la documentación tendría que estar completa, solamente 
existe este folio. 
 
¿Me puede informar de los riesgos que existen en este colegio, y desde 
cuando existen esos riesgos? 
 



La Sra. Sánchez.  El informe si se envió al Departament d’Educación, lo debe 
tener el Departamento de Educación, el señor Xavier hizo un informe conmigo, 
que tengo la copia. Germán ha arreglado todos los temas, eran temas de 
cables sueltos, piedras grandes, la valla la ha arreglado Cerca2, y ahora 
también se van a poner dos vallas que ha solicitado la directora y no queda 
ningún tema, está todo solventado. 
 
El Sr. Vidal.  ¿Los cables que eran?  
 
La Sra. Sánchez.  Eran trozos de cable que habían por el suelo, y tornillos, de 
otras instalaciones anteriores que había habido. 
 
El Sr. Vidal.  ¿Podría acceder a ese informe? 
 
La Sra. Sánchez.  Si, ya se lo enseñaré. 
 
El Sr. Domenech. Sr. Vidal, perdone, lo que ha dicho la Regidora 
d’Ensenyament es la verdad, pero yo se lo quiero ampliar, últimamente la 
relación de defectos que tenían los barracones, simplemente lo único que falta 
ahora es colocar unas baldosas, todo lo demás está todo hecho. 
 
Primero se actuó en base a unas fotografías de las cosas más urgentes, había 
una caja de compañía, de FECSA, de electricidad, en la parte fuera, en la 
entrada. Todo esto está todo resuelto, y simplemente lo que falta ahora, dicho 
por el Presidente del APA, ayer fue cuando yo estuve hablando con él, que 
simplemente lo que falta es colocar unas baldosas, y punto, y las está poniendo 
Germán, no falta nada más, cuando quieras te podemos enseñar las 
fotografías. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i cinquanta minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


