
 ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
  
 Identificació de la sessió 
 
Núm.:    7/2009 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes novembre de 2009. 
Data:    5 de  novembre de  2009 
Horari:  de 20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
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 
 
Essent les 20,02 hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
 ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Aprovació inicial ordenances municipals exercici del 2010. 
3 Aprovació inicial del pressupost de l’any 2010. 
4 Informació econòmica del tercer  trimestre de 2009. 
5 Aprovació liquidacions de Plusvàlua. 
6 Aprovació expedient suplement crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 1/2009,  
majors ingressos realment recaptats. 
7 Acord concertació d’una operació de crèdit Escola bressol. 
8 Acord d’aprovació sol·licitud a la Diputació de Tarragona, aplicació romanent 
del PAM, per obres de construcció de grades i mobiliari vestuaris.  
9 Acord  d’aprovació annex conveni regulador de la delegació de facultats de 
gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de l’Ajuntament dels 
Pallaresos a favor de la Diputació de Tarragona. 



10 Acord de rectificació d’error material en l’acord d’adjudicació provisional de 
les obres per a la construcció del col·lector de pluvials del carrer Prat de la Riba 
i Av. Generalitat, de data 2 de juliol de 2009. 
11 Acord d’aprovació de l’ordenança municipal de convivència ciutadana del 
municipi dels Pallaresos. 
12 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
E.M.A.T.S.A. 
13 Acord d’aprovació inicial de constitució de consorci i aprovació d’estatuts del 
consorci urbanístic per al desenvolupament l’àrea residencial estratègica Els 
Pallaresos.     
14 Acord donant per verificat el Text refós del Pla parcial urbanístic- sector 
SAU-5 dels Pallaresos, que incorpora les prescripcions derivades de l’Acord 
d’aprovació definitiva adoptat per la CTU Tarragona, en sessió de data 22 
d’abril de 2009,  promogut per Iberdrola Immobiliària SAU. 
15 Aprovació modificació puntual núm. 9, NN SS, PP-4-PMS, edificabilitat illa. 
16 Declaració institucional municipal referida a la política de “Compra pública 
ambientalment correcta” a l’Ajuntament dels Pallaresos. 
17 Moció del Grup Municipal  d’A.I.P., per la modificació de l’ordenança fiscal 
numero 21, reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal.  
18 Adhesió a la Candidatura de Catalunya a la Capital Europea de la Cultura 
2016  
19 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
20 Precs i preguntes. 
 
 
 1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ANTERIOR. 
 
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’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
  
El Sr. Marcos esmena textualment: Tal i com ja li vaig fer saber a la Sra. 
Alcaldessa, no penso fer llenya sobre la fallida dels equips de gravació ni molt 
menys demanar explicacions sobre el perquè o qui ha estat el culpable 
d’aquesta fallida. La tecnologia te aquestes coses de tant en tant. Però el que 
sí em sobta es el següent. Mirin senyors de l’Equip de Govern, ja sé que vostès 
“passen totalment de l’oposició” perquè segons paraules d’algun dels seus 
regidors, “no necessiten a l’oposició per a res”. Escoltin, estan en el seu dret de 
dir-ho (encara que sigui d’una manca d’educació terrible), però estan en el seu 
dret. 
 
El que em preocupa és que ja que el problema, entenc, que ha estat totalment 
tècnic, i que d’altres regidors tenien una gravació pròpia e integra de la sessió, i 
que la varen posar a la seva disposició, perquè no la varen acceptar? Tant els 
hi costava? Mirin jo comprenc que tots tenim les nostres discrepàncies 
polítiques, algunes de les quals per uns i per altres son insalvables, però el que 



han fet perjudica a tothom, incloent-hi a vostès, ja que l’Acta que aprovarem ara 
no reflexa moltes de les qüestions comentades pels senyors Regidors en el 
transcurs de la sessió. Com per exemple algunes de les que vaig fer jo, tot 
preguntant-li a la senyora Alcaldessa després de la intervenció del Sr. 
Domínguez, “Sra. Alcaldessa ¿puede repetirme la respuesta que le acaba de 
dar al Sr. Dominguez sobre si tendremos derecho los miembros de la oposición 
a un espacio dentro de la página web del ayuntamiento? I la seva resposta va 
ser que NO. Pregunta prou important per nosaltres, ja que el debat del qual 
sorgeix aquesta pregunta era entre la senyora Alcaldessa i jo. Per una altra 
banda en l’apartat de precs i preguntes hi va haver un intercanvi de paraules 
amb el senyor Vidaller en la que deia: “Com tots vostès saben, existeix un 
conveni envers el CAP, en el que diu que els costos dels serveis de neteja, 
electricitat, calefacció etc. van a càrrec de l’Ajuntament. Les condicions de 
temperatura a l’estiu han estat vergonyoses i m’atreviria a qualificar-les 
d’insalubres per manca d’aire condicionat. Pensen vostès resoldre aquest 
problema? Per una altra banda el senyor Vidaller li vaig dir que era vergonyosa 
la seva política social per que sempre havia dit que no tenia cèntims per 
instal·lar la grua per discapacitats a la piscina i ara s’ha gastat mes de 20.000 
euros en un torn per controlar a la gent que entrava i sortia de la piscina. El Sr. 
Vidaller va contestar que m’ho havia dit un milió de vegades més que la ficaria 
dins d’aquesta legislatura”. 
 
Aquests dos punts els passaré per escrit i m’agradaria que fossin inclosos dins 
de l’acta. 
 
La Sra. Alcaldessa. Yo he de decir que es la primera noticia que tengo que 
había una grabación del Pleno y que se había ofrecido al Ayuntamiento. 
 
El Sr. Marcos. Me consta que se había hecho ofrecimiento de esta grabación. 
 
Sra. Alcaldessa.  ¿A mí consta que se me ha hecho oferta de esa grabación? 
Yo pregunto en general, ¿si a mí se me ha hecho ofrecimiento de esa 
grabación? 
 
El Sr. Domínguez. Esta grabación se hizo el ofrecimiento al senyor Palau. La 
Lídia que preguntó al senyor Palau, y que desestimó la grabación, y lo único 
que le dije en la comisión especial de cuentas al senyor Palau, y si no que me 
corrija, es que ya que no había una grabación, como había pasado en 
anteriores Plenos, que estaría bien que se nos facilitara el acta con tiempo 
suficiente y no en el procedimiento habitual, cosa que tampoco se ha hecho.  
 
Pero es cierto, nunca he dicho que le ofreciera a usted la grabación. 
 
El Secretari. Per aclarir-ho dir, que aquets oferiments crec que s’haurien de fer 
a la senyora alcaldessa o al regidor corresponent, i no al personal tècnic de 
l’ajuntament.  Crec que els funcionaris no hem d’entrar en aquestes qüestions i 
menys amb disputes polítiques, que al cap i a la fi tots som conscient que 
acaben així i, en no ser la gravació vinculant a l’hora de la redacció de l’acta, és 
l’única raó per la qual es digué no a l’oferiment.   



 
El Sr. Domínguez. De fet jo no he dit res de la gravació, vull dir, jo vaig fer 
l’oferiment. L’únic que sí que és cert que sí que li vaig a vostè, és que seria un 
detall que, perquè a veure, nosaltres posem bona voluntat, perquè si 
volguéssim anar amb malifeta, podríem impugnar molts dels acords del Ple 
passat, si no hi ha gravació. No és el cas, però estaria bé com va passar l’altra 
vegada, que és veritat que errors poden haver, per desgràcia aquí n’hem tingut 
dos o tres en lo que portem de legislatura, però estaria bé que l’acta es pogués 
donar com va passar l’any passat i intentar consensuar-la abans d’arribar al Ple 
entre totes les forces polítiques, és l’únic que li vaig dir i li vaig dir a vostè, res 
més, bona voluntat, tota, no he impugnat l’acta. 
 
El Sr. Marcos. Un petit aclariment i amb això acabo. El que em preocupa, 
entenc que ha estat un problema totalment tècnic, i és que d’altres regidors 
tenien una gravació pròpia i íntegre de la sessió, i que la varen ficar a la seva 
disposició, no he dit mai que la posessin a disposició de l’alcaldessa, a la 
disposició de l’ajuntament.  
 
La Sra. Alcaldessa. I jo em reitero que és la primera notícia que tinc de que 
existia aquesta gravació. 
 
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A L’ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA  Nº 06/2009 DEL DIA 03 DE SETEMBRE DEL 2009 
 
AL PUNT Nº 6 ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’APROVACIÓ DEL 
PLA DE SANEJAMENT  
 
En l’explicació de vot del regidor d’ADMC on diu,  
 
Ara incrementarem en un altre préstec de més de 488.000 € que encara farà 
més gran el forat que aquests “il·luminats” deixaran d’herència en els pocs 
menys de 2 anys que els queden de mandat, per si encara no teníem prou. 
 
Hauria de dir, 
 
Ara incrementarem en un altre préstec de més de 488.000 € que encara farà 
més gran el forat que aquests “senyors” deixaran d’herència en els pocs menys 
de 2 anys que els queden de mandat, per si encara no teníem prou. 
 
AL COMENÇAMENT DEL PUNT Nº 20 “PRECS I PREGUNTES” 
 
I degut a l’esmena presentada pel nostre Grup Municipal en l‘acta de Juliol del 
2009 la Sra. Ramos contesta a la pregunta, 
 
Sra. Alcaldesa le pregunto como máxima responsable de las acciones del 
equipo de gobierno, que es la alcaldesa, por eso le pregunto formalmente, 
 
¿Los Grupos Municipales vamos a disponer de un espacio para poner nuestros 
artículos en la web municipal tal y como marca la Ley? 



 
La Sra. Alcaldesa respondió “No, no van a disponer del espacio” 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC Els Pallaresos 
 
El Sr. Domínguez. Això quan escriu el tema de vegades poses més passió, 
quan estava aquí vaig considerar que “il·luminats”, no tocava i a la sessió vaig 
dir: “senyors”. Quan vaig passar l’arxiu se’m va passar canviar-ho, però és cert 
que no vaig dir “il·luminats”. Una cosa és la intenció inicial que quan vas una 
mica escrivint de vegades tens unes intencions, i després consideres que no 
toca, i ho canvies. 
 
Respecte al punt 20, el Sr. Domínguez pregunta ¿Sabrà la senyora alcaldessa 
que em va contestar això? 
 
Alcaldessa – Sí, sí. 
 
El Sr. Domínguez. Algú de vostès va escoltar de la meva boca “il·luminats” 
sobre la Web.  Sabrà la senyora alcaldessa que em va contestar això. 
 
El Secretari.  Voldria  aclarir, ho he dit vàries, però potser no m’expresso bé, 
des de secretaria-intervenció s’actua, per prudència, convivència i pau 
corporativa, fent transcripcions integres, crec que no és il·legal, i que es 
continuaran fent, però no hauria de ser per exigència. 
 
És veritat que la Llei de Procediment (27.2) permet que qualsevol membre 
sol·liciti la transcripció integra de la seva intervenció, però sembla ser que no es 
d’aplicació al Ple de l’Ajuntament, l’art 109 del ROF, solament obliga a reflectir 
les opinions sintetitzades dels grups o membres de la corporació, no les 
intervencions literals, el secretari només esta obligat reflectir un resum o en 
síntesi les intervencions com:     
 
Els assumptes que s’examinen. 
 
La part expositiva, fent menció de manera escarida dels assumptes tractats i  
opinions sintetitzades. 
 
I en la part dispositiva, deixar constància clara del que s’aprova (referència 
succinta dels antecedents relatius a l’acord adoptat). 
 
En conseqüència: 
 
a) El secretari només està obligat a reflectir en resum o síntesi les 
intervencions, no literalment.  
 
b) Les rectificacions de l’acta que siguin pertinents; en cap cas no es pot 
modificar el fons dels acords, i les rectificacions s’han de limitar als errors 
materials. 



 
c) La gravació no vincula la feina del secretari en la redacció de l’acta. 
 
d) No s’hauria de pretendre convertir el plenari en òrgan d’informació o en 
comissió informativa.   
 
Per l’exposat i a manera  d’exemple, la redacció seria, “El senyor Domínguez 
es queixa que el préstec incrementarà encara mes el forat que es deixarà en 
menys de dos anys”, això hauria estat la redacció sintetitzada, sense 
“il·luminats” i “senyors”. 
 
Aleshores si hi ha un senyor, torno a dir, que vol textualment o íntegrament la 
transcripció, no hi ha cap problema, se li farà la transcripció prèvia comprovació  
amb el que verdaderament ha dit, atès que en aquest cas  això no ha pogut ser 
així, i vostè ho ha passat  textualment per la seva transcripció amb “il·luminats”, 
doncs ara el que correspon fer, és posar-vos d’acord per la seva correcta 
redacció i aprovació.  
 
El Sr. Domínguez. Jo ho tinc claríssim, jo l’acta no l’he qüestionat mai, si alguna 
vegada hem parlat del tema li he dit que es poden fer mes escarides perquè no 
arriben aquets totxos. 
 
És cert que vostè em demana això, surto i li passo a les 8 del matí, o al mateix 
sortir, i hi ha moments que no has pogut canviar les coses que han pogut 
variar, i normalment com hi ha una gravació, s’acaba posant lo de la gravació 
encara que jo hagi passat aquest arxiu. 
 
El Secretari. Si la gravació fos d’obligat compliment per la transcripció de l’acta, 
sí, però com no ho és, al dir-m’ho l’auxiliar vaig dir que no, si per constància es 
creu necessari l’oferiment crec que s’hauria d’haver dit a la Sra. Alcaldessa i ja 
està, o a un regidor. 
 
Per assentiment dels onze regidors, s’accepten les referides esmenes. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze membres assistents. 
 
2 ACORD PROVISIONAL DE L’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L ES 
ORDENANCES PER L’EXERCICI DE 2010.  
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar les ordenances fiscals, d’acord amb l’establert 
a l’article 15 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, per tal d’adaptar-les a 
les necessitats del manteniment dels serveis municipals amb un augment del 3%, 
i així donar acompliment al fixat pel Pla de sanejament redactat pel SAM de la 
Diputació de Tarragona i aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 3 de 
setembre  de 2009. 
 
Ordenances fiscals: 
 



Núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
Núm. 2 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Núm. 3 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans 
Núm. 6 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 
Núm. 7 Reguladora de la taxa per utilització de l’escut del municipi 
Núm. 8 Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de 
lloguer 
Núm. 9 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 
Núm. 10 Reguladora de la taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència de 
les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració 
ambiental 
Núm. 11 Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Núm. 12 Reguladora de la taxa pel clavegueram 
Núm. 13  Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
Núm. 14 Reguladora de la taxa per la retirada i custòdia de vehicles 
abandonats o estacionats irregularment o que pertorbin greument la circulació a 
la via pública 
Núm. 15 Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb 
mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
Núm. 16 Reguladora de la taxa per l’obertura de rases al paviment o de voreres 
Núm. 17 Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, 
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 
Núm. 19 Reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament de vehicles 
Núm. 20 Reguladora de la taxa pel servei de veu pública 
Núm. 21 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal. 
Núm. 22 Reguladora del subministrament d’aigua 
Núm. 26 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús plúblic amb 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terreny d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic 
Núm. 27 Reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 
Núm. 30 Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, 
vitrines i altres mitjans publicitaris 
Núm. 25  Reguladora dels preus públics: 
Amb el nou annex per assistència a la llar d’infants municipal. 
 
Atès el Decret de la presidencial de la Diputació de Tarragona de data 24 de juliol 
de 2009, i l’anunci de models tipus d’ordenances fiscals aprovades per la 
Diputació de Tarragona de data 17 de juliol de 2008, anunciant que els 
Ajuntaments que desitgin utilitzar els models tipus aprovats per la referida 
Diputació hauran d’ajustar la tramitació administrativa al seu procediment. 
 
Pel Departament corresponent s’han elaborat la proposta d’ordenances fiscals  
que s’han incorporat a l’expedient. 
 



Atès l’informe de la secretaria-intervenció. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances 
fiscals,  les quals començaran a regir des de l’1 de gener de 2010 i continuaran 
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa, que figuren com 
annex. 
 
Núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
Núm. 2 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Núm. 3 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans. 
 
Per les referides ordenances, fer constar expressament que s’utilitzarà 
íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, amb data 24 
de juliol de 2009, tot fent ús de la capacitat normativa atorgada per la llei i es 
completarà l’annex dels models tipus amb els elements potestatius que 
l’Ajuntament acordi. 
Núm. 6 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 
Núm. 7 Reguladora de la taxa per utilització de l’escut del municipi 
Núm. 8 Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de 
lloguer 
Núm. 9 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 
Núm. 10 Reguladora de la taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència de 
les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració 
ambiental 
Núm. 11 Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Núm. 12 Reguladora de la taxa pel clavegueram 
Núm. 13  Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
Núm. 14 Reguladora de la taxa per la retirada i custòdia de vehicles 
abandonats o estacionats irregularment o que pertorbin greument la circulació a 
la via pública 
Núm. 15 Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb 
mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
Núm. 16 Reguladora de la taxa per l’obertura de rases al paviment o de voreres 
Núm. 17 Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, 
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 
Núm. 19 Reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament de vehicles 
Núm. 20 Reguladora de la taxa pel servei de veu pública 
Núm. 21 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal, intal.lacions esportives i altres locals de propietat municipal. 
Núm. 22 Reguladora del subministrament d’aigua 
Núm. 26 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terreny d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic 



Núm. 27 Reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 
Núm. 30 Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, 
vitrines i altres mitjans publicitaris 
Núm. 25  Reguladora dels preus públics: 
Amb el nou annex per assistència a la llar d’infants municipal. 
 
Segon. Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi 
annexen s’han d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària i 
en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, el qual 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat automàticament l’acord provisional. L’acord provisional 
elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província, moment en què entraran en vigor. 
 
Debat: 
 
Sr. Marcos.  Abans de passar a votació un aclariment. Per part nostra en el 
punt 17 tenim la moció per la modificació de l’ordenança fiscal número 21, és 
possible que enlloc de presentar una moció, hagués calgut fer una esmena a la 
moció existent, hi ha hagut certs punts que ens han fet dubtar sobre aquest 
punt, llavors el que voldria saber jo és si ara consolidem el punt 2, si després 
aquest punt 17, abans de que s’aprovi, tirarà endavant o no, m’explico? 
 
Si s’aprova la moció s’incorporarà aquest punt, si no, no.  
 
S’aclareix que si després s’aprova la moció s’introduirà el punt proposat. 
  
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, 
dels 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: 
 
Sr. Domínguez.  Pel que fa a la revisió de les ordenances, taxes i preus públics, 
la primera cosa que hem de dir és que no han tingut en compte cap de les 
nostres propostes per alleugerir les càrregues sobre la ciutadania en època de 
crisi. 
 
Ni tan sols han estudiat la possibilitat d’aplicar-ne alguna, i que recordem eren: 
 
Que a totes les persones vídues, i que visquin soles i que per motiu de la mort 
del seu cònjuge hagin vist disminuïts els seus ingressos com a pensionistes, 
se'ls apliqui una bonificació del 30% en la Taxa de Recollida d'Escombraries 
Domiciliària i en l'Impost sobre Béns Immobles. 
 



Que totes les persones que es trobin en situació de jubilació i que acreditin no 
disposar d'altres ingressos que la pensió de jubilat tinguin una bonificació del 
30% en la Taxa de Recollida d'Escombraries Domiciliària i en l'Impost sobre 
Béns Immobles. 
 
Que totes les famílies que tinguin al seu càrrec algun fill o familiar amb 
disminució física o psíquica, i que la suma dels ingressos de la unitat familiar no 
sumi més de 3,5 vegades el salari mínim interprofessional, tinguin una 
bonificació del 30% de la Taxa de Recollida d'Escombraries Domiciliària i en 
l'Impost sobre Béns Immobles. 
 
Que les famílies amb fills al seu càrrec, en el cas de tenir tres o més fills, i que 
la suma dels ingressos de la unitat familiar no superi el 3,5 vegades el salari 
mínim interprofessional, tinguin una bonificació del 30% en la Taxa de Recollida 
d'Escombraries Domiciliària i en l'Impost sobre Béns Immobles. 

 
Que totes les famílies que estiguin en situació d’atur sense prestació 
econòmica i que la suma dels ingressos de la unitat familiar no sumi més de 3,5 
vegades el salari mínim interprofessional, tinguin una bonificació del 30% en la 
Taxa de Recollida d'Escombraries Domiciliària i en l'Impost sobre Béns 
Immobles. 
Que es fraccioni en quatre pagaments del mateix import el conjunt d'Impostos i 
Taxes de cada contribuent, i que es bonifiqui la domiciliació dels pagaments, 
amb l'objectiu de millorar l'eficàcia de la gestió tributària. 
 
Per últim demanàvem que pel 2010 es congelessin tots els impostos, taxes i 
preus públics, doncs l’any 2009 ja van patir un increment molt per sobre de 
l’IPC. 
 
Aquestes mesures que proposàvem estan adreçades a ajudar a les famílies. 
 
L’IBI, impost que paguen la majoria de les famílies, no només no el congelen 
com nosaltres els proposàvem, sinó que li apliquen un increment molt per sobre 
de l’IPC, que calculen en el 3,57%, mostrant una manca absoluta de sensibilitat 
cap a la situació econòmica que tocarà passar a aquestes mateixes famílies.  
 
Fixin-s’hi bé. Quin treballador, suposo que a part de vostès, podrà dir que tindrà 
un increment del 3% aquest any. 
 
Pel que fa a l’impost de vehicles, atès el mal moment que travessen moltes 
famílies i empreses, tenien l’oportunitat d’aplicar-li una rebaixa, però ni així ho 
han fet. 
 
Estem en una profunda crisi en el sector de la construcció i, vostès, també 
augmenten el 4% a l’ICIO. És aquesta la seva manera d’enfocar uns ajuts a 
aquest sector? Volen dir que no s’ho han de fer mirar? Per altra banda, creiem 
que el càlcul que fan en la partida d’ingressos per l’ICIO és molt optimista i 
podem enganxar-nos els dits, com ja ha passat en els passats pressupostos 
municipals del 2008 i en aquest mateix. 



 
Si passem al capítol de taxes, les que menys augmenten ho fan també molt per 
sobre del valor de l’IPC. Tampoc aquí l’estat de les economies familiars els han 
fet repensar pel que fa a l’augment del rebut de la brossa. Sabem que és un 
servei i que el cobrament de la taxa té la finalitat de cobrir el seu cost, però no 
és un servei qualsevol i, serà complicat per a moltes famílies.  
 
Aquí no podem més que fer una protesta formal a la senyora Alcaldessa, doncs 
la seva habitual opacitat ens ha mermat a l’hora de presentar una proposta més 
acurada en aquesta taxa. En vàries ocasions li hem demanat els valors de la 
recollida selectiva per conceptes i mesos, i així poder comprovar l’evolució 
d’aquests conceptes i la seva repercussió en la factura global. 
 
Ja l’any passat el regidor d’hisenda ens va assegurar que s’havien fet els 
càlculs corresponents i que es podia mantenir la taxa d’escombraries i ara que 
resulta que tenim una reducció del preu tona d’incineració de 76 € a 69,55€ 
augmenten la taxa en un 3%. Al 2008 i sempre en base a les poques dades 
que disposem, per això si hi ha alguna errada espero que em disculpin, són les 
dades que tinc, es van recollir aproximadament 1.907 tones de rebuig i en base 
a aquestes dades l’ajuntament s’estalviarà més de 12.000 €, motiu pel qual no 
entenem que s’hagi d’incrementar aquesta taxa. Com no sigui que com de 
costum el regidor d’hisenda es va equivocar a l’hora de fer el càlcul. 
 
Aquests motius són suficientment importants per no poder donar el nostre vot 
positiu a aquestes ordenances fiscals, que sincerament creiem que encara que 
la pujada d’impostos i taxes no és abusiva, el 3% no és abusiva, però en els 
temps que vivim qui ha de donar exemple d’austeritat ha de ser l’Ajuntament, i 
no traslladar als veïns la seva mala gestió municipal. Els responsables del forat 
que estan deixant a les arques municipals no són els veïns dels Pallaresos, i 
per descomptat que tampoc són els qui han de fer-se càrrec d’aquesta mala 
gestió. Aquests responsables tenen noms i cognoms, començant per la màxima 
responsable del Consistori, la Sra. Ramos i seguint per la resta dels membres 
de l’equip de govern. 
 
Per finalitzar, Sra. Ramos des de l’Ajuntament hem de ser especialment 
sensibles amb la gent amb dificultats, i evidentment que el nostre vot és no.CI 
 
Sr. Pardo.  Senyor Domínguez jo li voldria contestar, perquè vostè és cert que 
va entregar aquest full amb una proposta per efectuar canvis a les ordenances 
fiscals, però jo, permeti’m que dubti que aquest full l’hagi fet vostè, i li explicaré. 
 
Vostè aquí proposa una sèrie de bonificacions fins a un 30%, en el rebut 
d’escombraries, si vostè mira les ordenances fiscals, tenim un apartat 
d’exempcions d’aquelles persones que estan en alçada i mínim 8.227,64 € 
d’abans, i després tenim un apartat de bonificacions de fins el 80% que afecten 
a partir de rendes de 8.227,65 € fins a 11.539,68 € que en aquest cas seria una 
bonificació d’un 30%, per tant, vostè proposa bonificacions d’un 30%, i a part 
de tenir exempcions en el seu capítol corresponent, tenim bonificacions per 
ajudar precisament a les famílies de fins un 80%. 



 
D’altra banda vostè al punt sis diu: “Que es fraccioni en quatre pagaments del 
mateix import el conjunt d’impostos i taxes de cada contribuent, i que es 
bonifiqui la domiciliació dels pagaments amb l’objectiu de millorar l’eficàcia de 
la gestió tributària”, “millorar l’eficàcia de la gestió tributària”. Vostè hauria de 
saber, per això li dic que dubto que aquesta proposta vingui de vostè perquè  
vostè hauria de saber que la gestió tributària de l’ajuntament la té cedida a 
BASE, a l’organisme autònom de la Diputació, per tant, a nosaltres en què ens 
beneficia que la gent domiciliï el seu rebut? En tot cas el que nosaltres estem 
pagant a BASE perquè s’encarregui de la gestió dels tributs ens ho cobraran 
igual, perquè la gent que tenen a les oficines precisament per atendre a la gent 
que va a pagar allà, l’hem de mantenir, perquè és un dret que ofereixen a tots 
els municipis que tenen cedides la gestió de tributs. Per tant, que vostè proposi 
la domiciliació, això potser sí que millora l’eficàcia de BASE, però la de 
l’ajuntament dels Pallaresos ja li puc dir que no. 
 
En quant al tema de l’IPC 3% per la corporació, ja li puc dir ara que no 
s’augmentaran els sous de la corporació, encara que ho diguin els 
pressupostos. 
 
En quant a la brossa vostè sap que és deficitària perquè a la comissió que 
varem fer abans de passar els pressupostos i les ordenances al plenari, el 
secretari va dir que en el cas de la brossa hi ha un dèficit de més de 60.000€ 
anuals. Per què? Perquè no es fa bé la selecció, senzillament és per això, i jo 
l’any passat vaig dir que si es feia bé la selecció realment estaríem dins dels 
càlculs que nosaltres havíem fet, però lògicament si la gent deixa fora les coses 
dels contenidors, nosaltres hem de destinar uns operaris perquè les treguin, i a 
part s’ha de fer la gestió corresponent de cada residu que s’encarrega la 
brigada municipal, a part d’una altra empresa que fa el transport fins a 
l’abocador corresponent, per tant, jo entenc que vostè ha volgut fer una 
proposta com és costum i en aquest cas, si mira les ordenances que tenim ja 
aprovades, no d’aquest any, si no que el tema de les bonificacions ja funciona 
des del primer any que nosaltres varem entrar, veurà que tot això que vostè 
proposa està millorat. 
 
Sr. Domínguez.  Miri, només unes pinzellades perquè si no llavors sí que no 
acabarem mai aquest Ple, no penso entrar al seu joc, però sí que hi ha unes 
petites coses que volia comentar. 
 
Quan parla del tema de la brossa, si hi ha dèficit jo només he dit que vostè va 
assegurar a la comissió especial de l’any passat que el càlcul estava fet i que 
es podia mantenir, que qui es va equivocar en el càlcul que es deficitari és 
vostè, i l’únic que dic és que ara surt més barat el preu d’incineració. 
 
Diu que faig propostes de pressa i corrents com de costum, escolti, el ple 
passat va dir que no en faig cap, que vinc aquí a muntar el circ, aclareixi’s. 
 
I per últim, el que vostès han fet té nom i cognom, la proposta feta de pressa i 
corrents que diu vostè, fa un mes que la tenen. En aquella comissió especial 



vaig dir que faria una proposta, no ho pot negar, li vaig dir a vostè, després en 
acabar li vaig dir al senyor Palau, que l’acta tot això no ho reflexa!, per tant, el 
que vostès han fet, la meva proposta, sigui bona o dolenta o com diu vostè ni 
tan sols feta per mi, que això no és veritat, el que vostès demostren és una 
manca d’educació brutal. Quan vostès ens convoquen a l’hora que sigui i sense 
ordre del dia tots estem aquí, tots estem aquí, i quan un fa la petició ni tan sols 
tenen la poca vergonya de convocar una segona reunió de pressupostos com 
s’ha vingut fent en aquesta corporació en anys anteriors. Denota falta 
d’educació, prepotència, arrogància, i una xuleria que no els convé per a res.  
 
No per nosaltres, nosaltres estem aquí intentant com vostès defensar els 
interessos dels veïns, però si més no, no tocava aquí sinó en la comissió de 
pressupostos parlar de tot aquest tema, i si haguéssim tingut aquesta comissió 
els hagués pogut explicar el que volia dir el redactat del fraccionament en 
quatre pagaments, primer facilitar el pagament als veïns, i segon de la manera 
que es podia fer fins i tot l’ajuntament podia tenir un benefici, la manera que el 
veí que pagui els seus impostos de cop tingui una bonificació, que el que no ho 
tindrà serà el que ho pagui en quatre vegades, i si es cobren a primers aquests 
diners que té l’ajuntament els pots distribuir d’una manera més equitativa i 
poder jugar amb aquests calers per poder obtenir un rèdit. No entraré en 
aquest debat, no és el tema, simplement deixar aclarit que em sembla una 
manca d’educació que quan se li fa una proposta ni tan sols fer aquesta reunió, 
perquè reitero, quan vostès ens han convocat a l’hora que sigui el dia que sigui, 
i sense ordre del dia, que quan nosaltres demanem una reunió ens pregunten 
per què? Hem estat aquí tots. 
 
Sr. Oller. Nosaltres hem votat que “no” per una simple raó, com estem veient a  
la premsa que els ajuntaments no pujaran els impostos, nosaltres estem fent el 
que estem fent, però el problema no és aquest simplement, és que a més a 
més s’inventen coses noves, com és el cànon que ens volen aplicar pel 
clavegueram, això ho vaig dir a la comissió i ho torno a dir ara, fer-me pagar 
dues vegades pel mateix, el cànon del clavegueram ja el cobra l’ACA, com és 
que he de pagar-ho una altra vegada, i a més a més l’ACA ja m’ho cobra 
malament.   
 
La gent que tenim jardins, aquesta quantitat d’aigua no hi va al clavegueram, 
estem regant, quan omplim les piscines si alguna vegada s’ha de treure l’aigua 
de la piscina s’aprofita per regar, llavors per què m'han de cobrar quan jo no 
uso aquest clavegueram, aquests metros cúbics que m’estan entrant a casa i 
no els tiro al clavegueram, per què me’ls han de cobrar? No és normal, tots el 
ajuntaments fan que hi hagi un cànon per clavegueram, que pot ser més barat 
o més car, ja no em poso amb això, però fer-ho d’una manera com Déu mana, 
fer un estudi, i que de veritat aquest ajuntament s’entengui amb l’ACA i que 
entengui l’ACA que quan surt del perímetre del que és el poble, els col·lectors 
ja són generals, i per tant ho han de mantenir ells, nosaltres només el que és el 
casc urbà i les tres zones de població, això és la única realitat  i deixem-nos de 
rucades, i no vull entrar en el tema de l’aigua perquè tinc el meu dubte, però el 
que sí que està ben clar és que nosaltres no podem pagar ni una pesseta més 
del que paga Tarragona, i aquest era el dubte que jo tenia. 



 
Sr. Secretari. Referent al que diu de pagar dues vegades, aclarir que això no és 
així, pot estar mal fet, però en qualsevol cas s’ha fet un estudi econòmic 
simplificat per manca del Pla Director, l’ACA cobra, l’Ajuntament té unes 
despeses, si o no? D’aquestes despeses de l’Ajuntament, les que pot, les 
repercuteix a l’ACA, en aquest estudi simplificat, tot el que es cobra per 
repercussió a  l’ACA que teòricament ja ho ha cobrat en aquest primer impost, 
es descompta del cost total.  
 
Sr. Oller. Nosaltres des de l’ajuntament hem de reclamar-li a l’ACA que porti 
més diners, que se’ls emporta, que paguem dues vegades, perquè l’ACA cobra 
un tant per cent de l’aigua que va al col·lector i vostès m’ho tornen a cobrar una 
altra vegada, si no ho pago dues vegades, que vingui Déu i m’ho digui.  
 
Sr. Vidal. He votado en contra porque considero que las ordenanzas aprobadas 
esta año, como las del año pasado son antisociales, injustas e inútiles. 
 
Los impuestos y las tasas para el ejercicio 2010 se han incrementado en un 
3%, teniendo en cuenta el Plan de Saneamiento realizado por la Diputación de 
Tarragona. 
 
El Plan de Saneamiento que fue aprobado por 6 votos a favor, 4 abstenciones 
y 1 voto en contra del grupo Municipal del PPC, representa el fracaso de 2 
años de gobierno municipal de ICV, GP y de CiU, en mi opinión. 
 
El Plan de Saneamiento es necesario y obligado, pero no comparto de ninguna 
manera el Plan presentado por la Diputación de Tarragona. 
 
Según las previsiones el IPC terminará el año en un -0,5% a más 0,5%, 
nosotros subimos los impuestos seis veces más, aproximadamente, del IPC 
que se prevé. ¿Por qué? ¿Esta es la sensibilidad que muestra el Equipo de 
Gobierno con la situación económica actual de crisis? ¿Eso es política social, 
progresista y de izquierdas? 
 
Los salarios o se congelarán o subirán entre un 1% y 2%, esto último el más 
afortunado. 
 
Habrán pensiones que subirán 19 euros al mes. 
 
El IVA subirá a partir de julio de 2010. 
 
Hay la previsión que a partir del segundo semestre empiecen a subir las 
hipotecas. 
 
El paro alcanzará los cinco millones de desempleados en el año 2010, llegando 
con toda seguridad al 21% de población sin trabajo. El 60% de las familias no 
llega a fin de mes y hay más de un millón de personas que no cobran ningún 
salario. 
 



No se pueden subir los impuestos y tasas un 3% como media, porque por 
ejemplo tenemos que tener en cuenta la subida que ha puesto, por ejemplo el 
señor Jaume Domínguez del IBI del 3,57%, habría que añadirle el 1% del 
Estado, que eso ya se nos escapa, o sea que el IBI esta año subirá casi un 5%, 
entre el Estado y el Ayuntamiento.  
 
No se pueden subir los impuestos y tasas un 3% como media, también hay que 
recordar que hay unos impuestos que no se pueden subir más, porque ya 
están al tope y la Ley no permite que subieran, si la ley permitiera que subieran 
pues a lo mejor nos pasábamos, pero hay unos topes que marca la Ley, para 
pagar una política de escaparate, una política de campanario y una política 
fashion, hay que apretarse el cinturón, hay que reducir los gastos innecesarios 
y hay que dar ejemplo desde los políticos que estamos en la Corporación. 
 
El Ayuntamiento debe congelar los impuestos, debe congelar las tasas al 
máximo durante los dos próximos ejercicios 2010 y 2011, ya que de la misma 
manera que suben los impuestos cuando sube el IPC también deben bajar, 
cuando baja el IPC. Considero que el IPC debe servir para subir y también para 
bajar. 
 
No acabo de entender la postura del grupo municipal de CiU dels Pallaresos. El 
Sr. Joan Aregio de CiU de Tarragona y portavoz de CiU en el Ayuntamiento de 
Tarragona, pide la bajada de todos los impuestos y tasas, y en cambio CiU dels 
Pallaresos propone, defiende y vota sí a un incremento del 3%, que alguien me 
lo explique. Puede ser que la población seamos más ricos que los de 
Tarragona. 
 
Estas Ordenanzas se deben retirar y volver a estudiarlas, cosa que no es 
posible como aquí se presenta, se cumple estrictamente la Ley y se vota y se 
acabó, seis contra cinco, o contra cuatro, y a pasar página, tendrían que retirar 
y volver a estudiarlas una por una, por que hay que facilitar  su pago de manera 
fraccionada, hay que ayudar con bonificaciones a las familias con economías 
más ajustadas y a las familias numerosas, quitando algunos impedimentos, hay 
condiciones que no facilitan que tengan acceso a esas ayudas. No hay que 
olvidar que hay que bonificar y realizar descuentos en aquellas tasas que 
ahogan a las asociaciones y a las entidades sociales y deportivas de nuestro 
municipio que no tienen ánimo de lucro, allí deberíamos de hacer una 
bonificaciones prácticamente del 100% a esas entidades sociales, deportivas, o 
asistenciales que hay en nuestro municipio para no ahogarlas. 
 
Quiero recordar aquí, que las actuales ordenanzas fiscales del año 2009 fueron 
aprobadas con siete votos a favor. 
 
Para acabar hacer referencia a la tarifa del agua propuesta por EMATSA. Aquí 
me llama la atención que cada año la tarifa del agua de EMATSA se discutía en 
un punto aparte, y este año es el primer año, que yo sepa, que no se discute y 
se vota, que no se debate las tarifas, no se a que se ha debido que este año se 
junte todo a las ordenanzas fiscales. 
 



El Secretari. Le explico el funcionamiento hasta ahora, la propuesta de 
EMATSA primero la aprueba el Ayuntamiento de Tarragona, generalmente 
sobre el mes de julio, llega aquí en agosto-septiembre, se aprueba en octubre y 
se introduce en la ordenanza. 
 
Como este año el Ayuntamiento de Tarragona aún no la ha aprobado, pues 
contamos únicamente con la propuesta de EMATSA, sin el correspondiente  
acuerdo, pero las ordenanzas se tienen que aprobar para su publicación antes 
de final de año, para entrar en vigor el uno de enero.  
 
Sr. Vidal.  Sigo, es una explicación, podría haber otra. Es el primer año, por lo 
que sea, no se hace ese paso. 
 
Para acabar hacer referencia a la tarifa de agua propuesta por EMATSA,  
 
Según la documentación que obra en mi poder, la factura del agua para el año 
2010 supone una congelación de las tarifas medias. Entiendo que así quedarán 
en els Pallaresos y esa es la propuesta del Equipo de Gobierno. 
 
No acabo de entender otra vez, que Convergència i Unió de Tarragona haya 
solicitado a EMATSA una disminución de 1,5% para el año 2010, y en cambio, 
Convergència i Unió dels Pallaresos acepta la congelación, no acabo de 
entender si aquí somos más ricos y en Tarragona más pobres, si hay dos CiU, 
una que pide bajar y disminuir, y hay otra CiU más saludable que dice: “No, no, 
en Pallaresos 1,5% subir impuestos”, no lo acabo de entender, si algún día, por 
que tampoco tengo muy claro que aquí exista...no, no, no lo tengo muy claro, 
eso que pasa con las dos CiU. 
 
Señores del Equipo de Gobierno del Ayuntamiento, ya pueden exprimir a los 
vecinos del municipio, ya pueden exprimir a los comerciantes, autónomos, 
entidades y asociaciones y pequeñas empresas del pueblo, pero no 
solucionaran el problema, al revés, están creando un problema a muchas 
personas y a muchas familias. 
 
La solución no es subir impuestos, es ahorrar y austeridad, es apretarse el 
cinturón y es dar ejemplo. En resumen, es acabar y poner fin a la política 
económica de la alcaldía, política económica de producción made in Hollywood. 
 
Sra. Alcaldessa.  Por alusiones, he de decirle señor Vidal que tiene usted una 
fijación por el señor Aregio y por el Ayuntamiento de Tarragona, que bueno es 
impresionante, yo digo SÍ al Pla de Sanejament de Diputación, y por eso se 
sube el 3%, Tarragona que se ocupe de sus asuntos y nosotros nos 
ocuparemos de los nuestros. 
 
3 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPA L PER 
L’EXERCICI DE 2010. 
  
ANTECEDENTS 
 



L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2010. 
 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a 
l’expedient. 

 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al 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 adaptació a l’Ordre EHA /3565 /2008, de 3 
de desembre que estableix la nova estructura dels pressupostos de les entitats 
locals. 
 
La Comissió de Comptes, en sessió de 6 d’octubre de 2009, hi ha dictaminat 
favorablement. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació del pressupost s’han seguit els requisits exigits  per la legislació 
vigent, i de manera especial el contingut del Pla de sanejament confeccionat pel 
SAM de la Diputació de Tarragona i aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió 
de data 3 de setembre de 2009. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 a 171 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; els articles 2 
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, 
 
1.  Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2010, d’acord 
amb el Pla de sanejament aprovat, resumit per capítols, és el següent: 
 
INGRESSOS: 
 
A) OPER.CORRENTS  
 
1 Impostos directes...................................        863.954,51 € 
2 Impostos indirectes................................        200.000,00 € 
3 Taxes i altres ingressos.........................        494.172,93 € 
4 Transferències corrents........................       1.073.846,82 € 
5 Ingressos patrimonials..........................          475.881,68 € 
 
B)OPER.DE CAPITAL 
 
6 Alienació d'inversions reals..................                      0,00 €  
7 Transferències de capital......................          379.273,62 € 
9 Passius financers..................................                         00 € 
 
TOTALS INGRESSOS..........................         3.487.129,56 € 



 
DESPESES: 
 
A) OPER..CORRENTS 
 
1 Despeses de personal............................     1.490.605,74 € 
2 Desp. en béns corrents i Serveis..........       1.364.262,90 € 
3 Despeses financeres.............................            22.382,00 € 
4 Transferències corrents........................           117.300,00 € 
 
B) OPER. DE CAPITAL 
 
6 Inversions reals....................................            474.491,92 € 
7 Transferències de capital.....................                           0 € 
9 Passius financers..................................             18.087,00 € 
 
TOTALS DESPESES.............................         3.487.129,56 € 
 
2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat amb totes les modificacions 
que comporta respecte l’any passat i de manera expressa les observacions  
que figuren com annex al lloc de treball, referent als nous vigilants-agutzils de 
seguretat pública, plantilla de personal funcionari en règim d’interinatge. 
 
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
4. Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze 
dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 
qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 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. 
 
Debat. 
 
Sr. Pardo. Com tothom sap, aquest pressupostos pel proper any 2010 venen 
marcats per un Pla de Sanejament que ens ha de portar en tres anys a tenir els 
comptes sanejats i superar la difícil situació en que ens trobem actualment. 
 
El panorama actual de crisi econòmica que patim tots els sectors de la societat, 
tant els privats com els públics, es veu agreujada una mica més quan parlem 
dels ajuntaments. Fins fa aproximadament un any i mig la bombolla 
immobiliària que es vivia en tot el país suposa una abundant font d’ingressos 
per a les administracions locals, doncs cal recordar que els ICIOS i les 
llicències d’obres suposaven un percentatge alt de les entrades de diners als 
ajuntaments. Aquest creixement que es vivia feia necessària la creació de 



serveis associats amb la necessitat de destinar més despesa al seu 
manteniment, però tot suportat per uns ingressos atípics que no garantien ni 
tan sols un tant per cent consolidat d’un any per l’altre. 
 
La caiguda del sector immobiliari ha ocasionat la supressió dels ingressos però 
òbviament no del manteniment dels serveis creats, i que per altra banda són 
totalment necessaris pels ciutadans.  
 
En aquest difícil punt es troba actualment el nostre municipi, agreujat amb una 
planificació urbanística d’expansió que ha generat més despesa, i el que és 
més greu, la falta d’un projecte que definís mecanismes per suportar 
econòmicament aquest format de poble. 
 
Per una altra banda tenim la falta d’ajuts, per ser més exactes, uns ingressos 
baixos i insuficients per part de les administracions superiors, que com bé diu el 
Secretari al seu informe econòmic fa que els ajuntament hagin d’assumir 
serveis que no li pertoquen, però que com administració més propera al ciutadà 
en moltes ocasions ha d’afrontar per no fer encara més llarg el perjudici pels 
residents. 
 
Els Pressupostos Generals de l’Estat pel proper any, aposten per un augment 
dels impostos per superar la crisi, però cal dir sobre això que aquest augment 
no repercutirà sobre les necessitats més properes dels nostres ciutadans, no 
s’augmentaran les partides destinades a subvencions pels municipis i no 
garantiran que els ajuntaments tinguin més recursos per sortir de la seva greu 
situació econòmica. 
 
Creiem que tots hem de ser conscients que ens cal una remodelació del 
finançament municipal, és igual o més necessària que el famós “Estatut” que 
encara no està clar que es pugui aplicar, ni tampoc en que millorarà els 
ingressos municipals. 
 
No pot ser que el ciutadans paguin IVA pel seu consum domèstic, i també li ho 
facin per les compres que fa el seu ajuntament quan li ofereix un servei del tot 
necessari. 
 
No pot ser que no es respecti el famós pacte del 40-30-30 al repartiment del 
tant per cent del impostos totals que recapten per les administracions del país, 
sent els ajuntaments les administracions clarament perjudicades. 
 
Tots això ens aboca a trobar punts d’enteniment entre totes les parts 
implicades per buscar solucions que ajudin a millorar l’actual situació que 
recordem encara no té una data per la recuperació pel que fa a l’economia del 
nostre país. 
 
Cal una solució perquè no podem caure en els mateixos errors del passat, 
davant una futura millora de l’economia, doncs no pot ser que la situació 
econòmica dels ajuntaments depengui dels alts i baixos d’un sector productiu 
com és el cas de la construcció. 



 
Amb aquesta reflexió del context econòmic actual vull demanar a tots els que 
formem aquest consistori un plus de responsabilitat, perquè aquest és un 
problema de difícil solució si el plantegem des de la confrontació i els 
interessos partidistes.  
 
Cal un estudi seriós de cada una de les partides pressupostàries, i afrontar amb 
la liquidació de l’actual exercici mesures en forma de modificacions de crèdit 
d’aquest pressupost per aconseguir una equilibri entre la despesa i ingressos, 
per una altra banda trobar noves fonts d’ingressos que permetin garantir els 
serveis i el benestar de tots els ciutadans del municipi. 
 
Cal regulació, però prioritzant uns serveis que s’hauran d’assumir fins que 
d’altres administracions ho facin, i això a dia d’avui ho recull el pressupost que 
ve condicionat per un Pla de Sanejament que ens ha proporcionat, us ho 
recordo, els Serveis Econòmics de la Diputació de Tarragona. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra, dels 
senyors, Domínguez i Vidal i tres (3) abstencions, dels senyors/es Coronado, 
Oller i Marcos,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Vidal.  He votado en contra y mi explicación va a ser muy breve, porque 
quiero dejar parte de mi tiempo a mi compañero Sr. Jaume Domínguez. 
 
Ahora bien, el principal motivo de mi negativa es debido que estos 
Presupuestos Municipales del año 2010 se alimentan de unas Ordenanzas 
Fiscales Municipales que sangrarán a los vecinos. 
 
En segundo lugar porque no veo por ninguna parte austeridad, no la veo, debe 
ser un problema mío. Hay que reducir los gastos innecesarios, que los hay,  en 
un 30%, si no se toma esta medida, no es posible cumplir ningún plan de 
saneamiento. Hay que empezar a dar ejemplo los regidores y hay que reducir 
un 50% las retribuciones económicas a los regidores, eso ya lo recogía en la 
campaña electoral como compromiso los regidores de ICV, que iban a donar el 
50% de su salario, o sea, sería cuestión de aplicarlo a toda la corporación. Aquí 
estamos voluntariamente, aquí estamos para servir al pueblo y a la ciudadanía, 
no estamos para convertirnos en “funcionarios” de la política. Hay que tener en 
cuenta que si el Ayuntamiento fuera una sociedad, entidad o empresa privada 
con toda seguridad que la Alcaldesa y su Equipo de regidores “colaboradores” 
estarían ya en la calle. 
 
Quiero traer aquí dos datos, voy a ser muy breve, saldo que hay que tener 
siempre en cuenta,  saldo de tesorería de la liquidación del año 2007 fue de un 
positivo de 151.621,21 euros, ese año es el año que se produce el cambio, 
termina un ayuntamiento y empieza un ayuntamiento, estas cuentas están 
hechas ya con el nuevo ayuntamiento, o sea, no puede haber manipulación ni 



nada del anterior por que ya hacía cinco meses que habían abandonado, se 
dejó una herencia de 25 millones de pesetas en positivo, en el año que hubo el 
cambio, eso son números, se puede vestir, se puede maquillar, se puede decir, 
esos son los números que constan allí. 
 
Saldo de tesorería del año 2008, el primer año entero de Gobierno actual (ICV, 
GP i CiU), fue de un negativo de 481.544,64 euros, más de 80 millones de las 
antiguas pesetas, negativo. Se puede maquillar, quito, pongo, bajo, subo, estos 
son los números que no ha intervenido el equipo de gobierno de la anterior 
legislatura. Ochenta millones es el déficit de ese año. 
 
Sra. Alcaldesa, los Presupuestos del ejercicio 2009 son los presupuestos que 
podemos llamar de la mentira, son los impuestos de la inutilidad y son los 
impuestos de los “Reyes Magos”. Los presupuestos del 2009 tenían unas 
previsiones infladas, tenían unas previsiones engordadas. Un ejemplo, las 
previsiones en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras la alcaldía 
y su equipo de gobierno y el regidor de hacienda, había previsto una 
recaudación de 489.410,65 euros, a fecha de 30 de septiembre la recaudación 
es de 47.317,49 euros, un 9,67% de lo que la alcaldesa, o la alcaldía y el 
equipo de gobierno preveían. ¿Como hacen los números? ¿Como pueden 
prever que van a  ingresar 489.000€, y a nueve meses del año solamente son 
47.000€, ese es el control que dice que tenemos que hacerlo todo, o tienen que 
ser el equipo de gobierno y la alcaldía los que empiecen, un 9% se ha 
recaudado. 
 
El romanent de tresoreria a 30/09/2009, estamos en noviembre, a 30 de 
septiembre, por los gastos generales es de -573.515,46 euros (negativo). 
Repito, es un negativo de 573.515,46€, bueno de aquí a final de año puede 
disminuir, puede subir, podemos quitar, podemos poner, pero se vuelve a ver 
déficit. 
 
Les quiero recordar el Informe económico del primer trimestre de 2009 
realizado por el Sr. Interventor-Secretario, entre muchas cosas que dice, he 
recogido una muy corta que dice: “Que cal alertar i insistir i no voldria ser 
repetitiu, amb els advertiments que s’han fet, i que cal fer,..., per factures que 
arriben al registre per encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense 
fiscalització prèvia, en el moment del pagament és quan en té coneixement 
aquesta secretaria-intervenció (...)”. O sea, que aquí el control se compra, se 
vende, facturas que aparecen que no están en presupuestos, entran en una 
fecha, terminan en una fecha, o sea, se hace lo que se quiere. Esto son 
palabras que figuran en los informes del Secretario-Interventor, no es mío. 
 
Los Pressupuestos del Ejercicio 2010, son los presupuestos del “fracaso”, del 
fracaso de una gestión de dos años. 
 
Resumiendo, las cuatro razones más importantes para votar no a  estos 
Presupuestos Municipales del año 2010 son: 
 



Primera.- Son los Presupuestos más antisociales de nuestra historia reciente. 
Porque se basan en unas Ordenanzas Fiscales, impuestos y tasas antisociales, 
en estos momentos de crisis económica, que en el año 2010 se acentuará más 
aún. 
 
Segundo.- No existe la austeridad, hay que reducir los gastos innecesarios, hay 
que dar ejemplo. 
 
Tercero.- Son unos Presupuestos que castigan al comercio, a la pequeña 
empresa o negocio, y también castigan a las entidades y asociaciones sociales 
y deportivas sin ánimo de lucro de nuestro pueblo. Que ahora, más que nunca 
necesitan nuestro apoyo y protección. 
 
Cuarto.- Y porque, una vez más, sus previsiones no se corresponden con la 
realidad económica actual, están engordadas. 
 
Sr. Domínguez.  Abans de començar amb tot això, a mi em passa senyor Pardo 
el mateix que a vostè, no em crec que sigui el seu discurs, no me’l crec, vostè 
és molt amant d’Internet, copiar i pegar, i em sona d’haver-ho vist per aquí. 
 
Vostè parla senyor Pardo, ha dit un plus de responsabilitat en interessos 
partidistes, si vostè hagués volgut, aquest plus de responsabilitat, reitero el que 
he dit en el punt anterior, ha tingut un mes per parlar d’aquest tema amb 
nosaltres, i no venir aquí a fer el discurs de cara a la galeria.  
 
Interessos partidistes? Miri, el meu partit és municipalista, jo no tinc cap interès 
municipalista més que l’interès del municipi, i per això li recordo que porto 
potser més de vint mocions, pràcticament totes desestimades, algunes d’elles 
aprovades a posteriori per vostès.  
 
Mirin, tots els regidors i les regidores érem conscients que enguany el disseny, 
la negociació i l’aprovació del pressupost municipal es plantejava en un context 
atípic respecte als últims anys. Un context de recessió econòmica general en la 
qual les administracions públiques hauríem de treballar, en la mesura del 
possible, perquè els comptes que es presentin vagin en la línia de garantir 
encara més recursos per la cohesió social i l’atenció a les persones, així com el 
plantejar un pressupost coherent amb els temps que estem vivint, un 
pressupost realista i auster, que faci que aquest Ajuntament no generi un deute 
difícil d’assumir. 
 
Si cal prendre mesures impopulars (per una administració) ho hem de fer però, 
sobretot, abans ens hem d’armar de la legitimitat moral suficient per fer-ho. 
 
Quan parlo de legitimitat moral, ho dic des de la proposta de la congelació 
salarial dels polítics. Amb aquests exemple, que és simbòlic, cadascú de 
nosaltres fa un vot d’austeritat que ha de replicar fins a cada racó de la casa, 
com a administració pública més propera al ciutadà cal que donem exemple.  
 



Cal que tots els recursos municipals siguin tractats amb la màxima cura. No vull 
entrar en si fins ara s’ha fet més o menys, avui toca mirar cap el futur. 
 
Vull dir, que cal que siguem molt i molt curosos i transparents amb l’administrat 
perquè per poder demanar sacrificis, hi hem d’estar primer disposats nosaltres.  
 
Des del primer representant de la Corporació, l’Alcaldessa, Regidores i 
Regidors, passant per totes i tots els que treballen per l’Ajuntament.  
 
Cal que tots mostrem, més que mai, que estem al servei de les persones i 
visualitzem clarament el compromís que això representa. Torno a dir, hem de 
ser austers, hem d’estalviar i hem de maximitzar la eficàcia dels recursos 
municipals. 
 
Potser, ara aquest inici de discurs semblarà innecessari per a alguns que 
pensen que això ja s’està fent, que de fet es fa sempre. Segur que és cert a ulls 
dels que avui ens governen, però també ho és que la percepció de molta gent 
no és aquesta. 
 
Si no treballem més i millor no meritarem el respecte necessari per a liderar la 
nostra societat en temps de sacrificis. Compromís i transparència senyors 
regidors! Aquest és el pacte que els electes tenim amb els electors. 
 
ADMC representa un col·lectiu de veïnes i veïns dels Pallaresos i volem aportar 
el nostre esforç i els nostres recursos de cara a la millora dels serveis 
municipals. Ho venim dient sempre i ho hem repetit incessantment fins avui.  
 
Estem a disposició dels Pallaresos i del seu govern. No els donarem un xec en 
blanc i exercitarem la tasca de control de govern amb responsabilitat i fermesa. 
 
Com a grup municipal, és el moment que valorem políticament si els números 
que avui presentem per aprovar o no, en relació al pressupost general de la 
Corporació van en aquesta línia o no. Si s’ha aconseguit la quadratura del 
cercle: que en un moment de crisi econòmica en la qual les famílies ho passen 
malament  la inversió publica serà l’any vinent el motor d’activitat econòmica i 
de generació de treball i donarà suport als col·lectius més desfavorits. 
 
El nostre grup pensa que no, i defensa que aquest pressupost com els dels 
passats anys, son uns pressupostos que no garanteixen el creixement 
econòmic de la població, ni garanteixen els ingressos ni la qualitat de vida de la 
gent dels Pallaresos. Nosaltres entenem que o paguem menys o rebem més. 
 
Finalment ha arribat el Pla de Sanejament, però sense auditoria. L’auditoria que 
el nostre Grup Municipal va demanar, i va estar rebutjada  per l’equip de 
govern.  
 
Un aspecte preocupant és la gestió d’aquest pla de sanejament. Algú creu que 
les persones que han provocat la situació actual, l’alcaldessa i el regidor 
d’Hisenda entre d’altres, poden encapçalar la responsabilitat de tirar-lo 



endavant? Algú pot creure que ho faran amb la dedicació, rigor i austeritat que 
un pla de salvació de les finances municipals comporta? 
 
És un pla irrealitzable en mans de les persones que han portat l’ajuntament a la 
situació que es viu en aquests moments. És un simple paper, molt ben 
elaborat, evidentment no ho ha fet vostè, però que sense un pla d’actuació 
decidit, clar i concret, que no s’ha presentat, serà un paper mullat com ho han 
estat els pressupostos denominats d’austeritat del 2009. 
 
Diuen els economistes que les administracions públiques han d’actuar sempre 
de manera anticíclica, que vol dir estalviar en temps de vaques grasses per 
tenir un bon coixí per actuar quan són magres.  Aquí a part de malament s’ha 
fet al revés i ara haurem de suportar, a més de la crisi general, la que ha 
motivat la irresponsable gestió de les seves finances durant aquest anys d’un 
govern irresponsable i inepte, més preocupant de la seva pròpia 
autocomplaença que en preocupar-se dels problemes del municipi i dels seus 
veïns. 
 
El Pla de Sanejament sí, és necessari i urgent, basat en l’informe de la 
Diputació, però complementat seguidament i, si cal corregit  per una Auditoria, 
tot això després d’un pacte municipal i de la formació d’un govern d’unitat, 
tasca per a la qual, reitero, ens tornem a oferir com sempre hem fet pel bé del 
municipi.  
 
Doncs no deixa de ser simptomàtic que abans d’aprovar aquest pressupost el 
mateix secretari digui, està escrit, “que és difícil la justificació d’anivellació 
pressupostària i especialment ho serà el compliment del Pla de Sanejament”. 
 
Miri diem que no als pressupostos i donaré breus pinzellades polítiques del per 
què no donem suport al Pressupost del 2010. 
 
En primer lloc perquè no representen un exemple de contenció i austeritat.  
 
L’any 2008 el romanent de tresoreria va ser de menys de 480.000 €  i la 
previsió per aquest any “sembla” que estarà en aquesta línia si no la supera, 
que nosaltres pensem que la superarà i per molt. 
 
Per aquest motiu i encara que és una mesura simbòlica el nostre Grup va 
proposar en la Comissió Especial de Comptes la congelació durant l’any 2010 
dels ingressos dels membres que formen el consistori, així com les aportacions 
que perceben els grups municipals de l’ Ajuntament. 
 
Tanmateix, i en la línia d’austeritat hem proposat mesures com la congelació de 
tots els impostos, taxes i preus públics, doncs l’any 2009 ja van patir un 
increment molt per sobre de l’IPC. 
 
Faré quatre pinzellades dels ingressos. 
 



Analitzant la previsió dels ingressos previstos pel 2010 trobem l’impost de 
vehicles de tracció mecànica on agafant el valor del padró del 2009, que més o 
menys ve a dir que tenim 3.200 vehicles, i recaptem aproximadament 227.900 
€. Doncs si incrementem el 3% que marca l’ordenança trobem una diferència 
amb el valor del pressupost d’un 7%. Això vol dir que aquest equip de govern 
pensa que incrementarem en un 7% els vehicles que pagaran l’impost al nostre 
municipi? Tindrem aquest increment, augmentarem la flota de vehicles al 
nostre municipi senyor Pardo? Si no es venen cotxes. 
 
En base als 3.200 vehicles que paguen aquest impost al nostre poble, vol dir 
que incrementarem en més de 200 vehicles? 
 
Durant l’any 2008 els ingressos per construccions, instal·lacions i obres van ser 
de poc més de 91.000€ i la previsió va ser de 540.000€. L’any 2009 i en plena 
crisi econòmica aquest equip de govern va considerar que aquesta xifra no era 
factible i la van rebaixar a una mica més de 489.000€, aproximadament un 9% 
menys que l’any anterior, això si no van valorar per res la xifra reial, els 
91.000€. Dels 489.000€ previstos a 31/7/09 nomes s’han recaptat uns 28.000€, 
ara són quaranta i pico, o el que és el mateix 461.000€ menys dels previstos 
per l’any 2009. Potser si que en els mesos que manquen recaptarem els quasi 
76 milions de les antigues pessetes, i si és així des d’ADMC els felicitarem, 
però sincerament pensem que és poc probable. Ara toca aprovar un altre 
pressupost, el del 2010 i és l’hora de ajustar les xifres per fer un pressupost 
realista, i ens trobem que la previsió és de 200.000€, i quan preguntem en la 
Comissió Especial de Comptes si tenen una obra prevista pel 2010 que pugui 
generar aquests ingressos, ens diuen que no. Realment no entenem aquesta 
manera de fer els pressupostos, doncs aquest 2009 tornaran a deixar un bon 
forat a les arques municipals. 
 
Tornem a preveure uns ingressos per conceptes de “preus públics i multes” per 
valor de més de 41.000€ i si valorem els ingressos que s’han tingut durant l’any 
2009 per aquests conceptes no entenem aquestes partides. A 31/7/09 hem 
tingut 0€ d’ingressos per multes i preus públics. Reiterem el discurs, hem de fer 
un pressupost realista i auster, i de moment els ingressos previstos sembla 
més una pel·lícula de ciència ficció que un pressupost auster. 
 
Valorant les despeses. A l’hora de la confecció dels pressupostos per l’any 
2010 el grup municipal d’ADMC va proposar una sèrie de mesures per intentar 
adreçar la situació econòmica municipal basada entre d’altres per la crisi 
econòmica que ja fa almenys un any que estem patint així com la mala gestió 
de l’ actual equip de govern. 
 
És en aquest escenari que el grup municipal d’ADMC ens plantegem: 
 
D’una banda, la necessària protecció dels més desafavorits davant d’aquests 
situacions, prioritzant les accions que s’emmarquen en el servei d’atenció a les 
persones i, prioritzant també les polítiques i els recursos pel foment de 
l’ocupació. 
 



D’altra banda, la necessitat de que la nostra inversió actuï com a motor 
anticíclic, mantenint i incrementant el nivell d’inversió pública, prioritzant aquella 
que aporti desenvolupament econòmic al nostre poble, situant al nostre poble 
en un entorn favorable per la recuperació econòmica. 
 
Però per altra part, també és evident que aquesta situació repercuteix 
directament en la disponibilitat de recursos econòmics per part de l’Ajuntament, 
la qual cosa, ens fa plantejar-nos una sèrie de mesures de contenció i 
racionalització en el pressupost municipal i així donar resposta als reptes que 
ens plantegem. 
 
Per assolir aquest darrer objectiu varem proposar les següents mesures, que 
s’han obviat totalment: 
1ª) El pressupost d’ingressos de l’exercici 2010 s’elaborarà amb criteris de rigor 
i prudència i d’adaptació a la situació econòmica actual i prevista per l’any 
2010, caracteritzada per una desacceleració de l’activitat econòmica i, molt 
especialment, de l’activitat urbanística i immobiliària així com unes creixents 
dificultats pel finançament de l’activitat econòmica. 
 
2ª) Per l’any 2010 es congelaran tots els impostos, taxes i preus públics. 
 
3ª) S’efectuarà un seguiment mensual de l’evolució del pressupost d’ingressos 
per tal de tenir una idea certa de l’execució dels ingressos, per poder corregir 
les possibles desviacions respecte de les previsions, i per actuar en 
conseqüència sobre el pressupost de despeses, en el cas que les desviacions 
negatives ho facin necessari. 
 
4ª) Des dels serveis econòmics de l’Ajuntament es farà un control exhaustiu 
sobre el compliment estricte de les previsions pressupostàries de despeses per 
part del conjunt de l’Ajuntament. Per part dels serveis econòmics s’elaborarà 
trimestralment un informe específic sobre el nivell de compliment del 
pressupost de despeses i s’incrementaran les mesures de control sobre les 
vinculacions de crèdit i les modificacions pressupostàries.  
 
5ª) Les baixes que s’obtinguin en els procediments d’adjudicació quedaran 
retingudes i a disposició dels serveis econòmics, per cobrir eventualitats en la 
gestió del pressupost. 
 
6ª) Per l’any 2010 es congelaran els imports de les retribucions dels membres 
que formen el consistori. 
 
7ª) Per l’any 2010 es congelaran les subvencions que perceben els grups 
municipals de l’ Ajuntament. 
 
8ª) Per l’any 2010 es congelaran les subvencions que perceben les entitats 
locals i associacions municipals. 
 
9ª) Per l’any 2010 sota cap concepte creixerà la plantilla de l’Ajuntament. 
 



10ª) Per l’any 2010 es reduiran en el possible les dotacions destinades a 
premsa i publicacions, indemnitzacions per dietes, exposicions, certàmens, 
atencions protocol·làries i representatives i estudis i treballs dels tècnics.  
 
11ª) Els serveis gestors engegaran uns plans per incrementar l’estalvi en la 
despesa en l’àmbit energètic, de consums d’aigua, llum, telefonia, 
comunicacions, papereria, reproducció i, en general, de tota la despesa 
general.  
 
12ª) Es buscarà la minimització dels costos financers del finançament a curt i 
llarg termini del conjunt del grup econòmic municipal.  
 
13ª) L’execució de les inversions previstes al pressupost de 2010, així com les 
que s’incorporin com a romanents de les inversions de l’any 2009, seran 
objecte d’un seguiment especial sobre el seu nivell efectiu d’execució, cada tres 
mesos, atesa la importància que assoleix l’obra pública per compensar part de 
la frenada soferta per la iniciativa privada i per fomentar l’ocupació. 
 
14ª) Es disposarà d’un recull centralitzat dels estudis realitzats així com 
d’aquells previstos, amb les seves característiques: temàtica, cost, durada, 
empresa consultora, cofinançament obtingut..., amb els objectius d’optimitzar 
els estudis realitzats, i millorar el seu aprofitament facilitant-ne el seu accés i 
difusió 
 
15ª) S’estudiaran fórmules de reutilització d’espais propietat de l’Ajuntament, 
això ja ho han fet en certa manera. 
 
16ª) La Comissió Informativa de Serveis Centrals haurà de fer una valoració de 
la conveniència de hores extres dintre de l’Ajuntament, fent una valoració de la 
necessitat d’aquestes hores extraordinàries, però en tot cas que les hores que 
s’hagin de fer no s’abonaran sinó que seran a canvi de dies de festa. 
 
17ª) Les mesures incloses en el present Pla tindran un seguiment permanent 
en la Comissió Informativa de Serveis Centrals, la qual podrà proposar 
actualitzacions i revisions del Pla, per anar-lo adaptant a la realitat dels fets 
econòmics i pressupostaris. Aquesta comissió, que s’hauria de crear, estaria 
representada almenys per un representant de tots els Grups Municipals de 
l’Ajuntament. 
 
Conclusions, per acabar, sé que ha estat molt extens, però ens ho podíem 
haver estalviat si haguéssim tingut aquella reunió que vaig demanar, i vostès 
han obviat. 
 
El continuisme i la inèrcia d’aquests pressupostos no contenen ni una mesura 
nova, que pretengui afavorir l’activitat econòmica. 
 
Que no desprenen cap voluntat de reduir la càrrega impositiva a la gent dels 
Pallaresos. I, sobretot, ens preocupa moltíssim la constatació de que no s’ha fet 
cap esforç per abordar una veritable política transversal d’austeritat. 



 
ADMC, al llarg de tot el discurs, hem fet moltes propostes. Una vegada més els 
estenem la mà i els oferim recolzament per a emprendre un nou camí. 
 
Ja l’any 2008 no varem voler aprovar aquell pressupost i al final vostès amb la 
seva pèssima gestió van deixar un forat de més de 480.000€.  
 
Sra. Alcaldessa, senyors regidors, ADMC ja l’any passat tenint arguments per 
votar en contra i degut a la crisi econòmica que estem patint i encara 
continuarem patint, varem decidir abstenir-nos com a mostra de confiança cap 
a la seva gestió, però demanant que recondueixin aquesta situació. 
 
Ara argumenten aquests pressupostos en el Pla de Sanejament, que repeteixo, 
han trigat poc més de 2 anys en reconèixer la ineptitud del regidor d’hisenda a 
l’hora de confeccionar el pressupost, així com la mateixa ineptitud de la resta 
dels membres de l’equip de govern en complir aquests pressupostos. Un Pla de 
Sanejament que no serveix de res si no està acompanyat d’una auditoria que 
reflexi la realitat del nostre Consistori. 
 
Aquest any no podem donar un xec en blanc, doncs en poc més de 2 anys 
estan deixant un forat econòmic en aquest Ajuntament, que els propers electes, 
que auguro que no seran vostès, els hi costarà molt refer. 
 
Facin un favor al municipi i intentin finalitzar el seu mandat, un mandat sense 
pena ni gloria, de la manera més digne que puguin, i si us plau controlin les 
despeses, tal i com els hi ha dit per activa i per passiva tant el Sr. Secretari, 
com els regidors de l’oposició, com els serveis econòmics i financers de la 
Diputació. Si vostès no en saben, deixin que gent més preparada, amb més 
ganes i amb més empenta solventi aquesta situació. 
 
Per finalitzar i recordant les paraules del regidor d’hisenda el Sr. Pardo, on al 
Ple passat al parlar de les mocions que no van voler incloure en l’ordre del dia 
del Ple, concretament en la Comissió de Pressupostos va dir “aquesta comissió 
s’ha fet sempre i vostè no presenta cap proposta o modificació. Va a la 
comissió, no fa cap proposta i es presenta al Ple, on diu un munt de 
barbaritats”. També el mateix regidor ens demana un informe on quadrin els 
números i ens acusa de no portar res. Doncs senyor regidor d’hisenda, fa més 
de tres setmanes que hem presentat cinc pàgines de propostes, argumentades 
i ben definides i on quadren els números, i vostès ni tant sols s’han dignat a 
reunir-se amb nosaltres. 
 
Això senyor Pardo denota prepotència, supèrbia, arrogància, falta d’humilitat i 
el que és més preocupant, una greu falta d’educació. Senyors regidors de 
l’equip de govern, com tractin a la ciutadania com tracten als regidors de 
l’oposició, que a la fi, no som més que els representants dels veïns, els auguro 
un trajecte molt curt dins del consistori. 
 
Sr. Alcaldessa.  Gràcies pel seu míting senyor Jaume. 
 



Sr. Pardo.  Voldria fer primer una rectificació, i és que sí que em crec que vostè 
ha fet les propostes anteriors. Amb aquest míting m’ha convençut, i a part tenint 
en compte el que va dir en el passat plenari i el que ha fet avui, o sigui, no 
aprovar els pressupostos. Crec que vostè ha de ser una persona molt i molt 
preparada, quan pretén modificar un pressupost elaborat per uns serveis 
econòmics de la Diputació de Tarragona, no l’Ajuntament dels Pallaresos en 
aquest cas nosaltres, si no els serveis econòmics de la Diputació de Tarragona. 
 
Vostè hauria de saber que el Pla de Sanejament, està acotat, acota perdó, el 
pressupost que avui sotmetem a votació. 
 
Vostè en el plenari passat va dir en una intervenció, precisament la de 
l’aprovació del Pla de Sanejament, “tal com ve indicant el Secretari”, i llegeixo 
textualment: “...tal com ve indicant el senyor Secretari, Ple rera Ple, així com la 
Diputació en l’anàlisi patrimonial financer i pressupostari econòmic de juliol de 
2007 que recomanava portar a terme una política de contenció de la despesa, 
eliminant al màxim la despesa corrent no obligatòria”, després ho va tornar a 
demanar als Serveis econòmics municipals de la Diputació de Tarragona, al 
seu Pla Econòmic Financer d’agost del 2008, o sigui, aquí sí que serveix 
l’opinió dels serveis econòmics de la Diputació de Tarragona, i en canvi a l’hora 
d’elaborar el Pla de Sanejament que condiciona el Pressupost, ara aquí ja no 
serveix.  
 
Per unes coses serveix, i per unes altres coses no serveix. Vostè és cert que 
ha presentat una proposta, però quan jo abans he fet la meva exposició he dit 
que volíem propostes serioses, vostè aquí en una de les seves, en la seva 
proposta de reducció de despeses, diu que vol reduir un 10% l’energia elèctrica 
i l’enllumenat, això amb qui ho ha consultat? Per que jo tinc entès que el 
Secretari-Interventor de l’Ajuntament no li ha facilitat cap dada de la liquidació. 
O sigui, vostè vol reduir una partida que no sabem, en tot cas augmentar, per 
que li recordo que hem assumit una sèrie d’urbanitzacions i equipaments que 
faran que encara aquest rebut pugi més, per tant, vostè vol reduir, no sé que 
farem, en tot cas quan s’acabi la partida tallar la llum pública a la resta de la 
ciutadania. 
 
També vostè va fer una proposta en el plenari passat, tinc entès, em va 
semblar, perquè com no està gravat, tinc entès que proposava fer uns 
pressupostos agafant el 80% de la liquidació de l’any anterior, a mi m’agradaria 
que el Secretari en aquest cas li contestés en aquest punt si això viable o no és 
viable. 
 
Sr. Domínguez. Jo no vaig fer aquesta proposta, la vaig explicar, vostè com 
sempre agafa les coses com li interessa, jo vaig dir que aquest pressupost era 
extremadament optimista, val? I aprofito i ja li contesto el que m’ha dit, 
extremadament optimista quan estem parlant que s’estan plantejant dins dels 
ingressos previstos en molts casos un increment de un  10%, crec recordar que 
estaven previstos, és optimista. Vaig dir que havien de ser uns pressupostos 
realistes, que vostè podia, o la Diputació en aquest cas podia fer aquests 
pressupostos en base a un números més reals, no amb uns números ficticis, i 



vaig posar com exemple, que una cosa és la previsió inicial dels ingressos i 
com acaben, i que en base als ingressos del 2008 es podien fer, i li vaig dir que 
si calgués es podria fer un pressupost sobre la previsió d’ingressos d’un 80%, 
el senyor Secretari podrà dir el que vulgui, potser no em vaig explicar bé, però 
jo també tinc els meus assessors en temes econòmics, vaig preguntar i és 
factible, es pot fer. Potser l’explicació no va ser la més correcta, però que la 
realitat és que el pressupostos estan sobredimensionats en la previsió 
d’ingressos? Això és cert.  
 
Vostès mateixos a l’informe posen que preveuen un increment d’un 10%, és 
veritat! 
 
El Secretari.  A la Comissió de comptes, se’m va fer una pregunta pel senyor 
Domínguez: Senyor Secretari, es pot reduir el 80%? Jo no li vaig contestar, 
perquè clar, hi haurà partides tal com deia el regidor, sí que es podrà baixar el 
80% però la de personal, com hem de dir al personal “escolti’m que li 
rebaixarem el 80%”, com pot ser? I tot el capítol primer? Els compromisos que 
té l’Ajuntament en convenis i en contractes com es pot reduir en un 80%? 
 
Ara, hi haurà d’altres partides que sí, i aleshores per no entrar en 
contradiccions no li vaig contestar. Va ser així o no va ser així? 
 
Sr. Domínguez.  Però jo no estava parlant de les despeses, estava parlant 
d’una manera global, no estava parlant personalitzant en totes les partides, 
lògicament hi ha coses que no es poden tocar i hi ha coses que sí, però si 
parlem de pressupostos austers i et trobes un decret per comprar vint sets de 
manicura. Austers senyor Pardo? 
 
Sra. Sánchez. Senyor Jaume Domínguez primer informi's, això va ser del Parc 
de Nadal que es fa al col·legi, que la gent que va participar, avis del poble i 
gent, gratuïtament es va fer un petit detall, no recordo exactament el preu, no 
valia més de dos euros el set de manicura.  
 
Sra. Alcaldessa. Estem en explicació de vot, li agrairia a vostè personalment i 
tots els demés una mica de brevetat, perquè si no ens donarà aquí la una de la 
matinada, d’acord? Està en explicació de vot, li demanaria la major brevetat 
possible. 
 
Sr. Domínguez. Diu que si discuteixo que el pressupost estigui fet per la 
Diputació, el que discuteixo són les dades que han rebut Diputació per fer 
aquest pressupost, res més que això. 
 
Sr. Marcos. Seré mes breu que els meus companys ja que s’ha dit tot i ho 
ratifico i no vull amargar la nit a ningú. 
  
Realment la nostra resposta hauria d'haver estat no, ja que discrepem 
totalment de la gestió feta per vostès, si més no en l’apartat econòmic, que no 
deixa de ser l’alma mater de qualsevol ajuntament. Però una vegada més A.I.P. 
vol donar una mostra del seu tarannà envers el nostre poble i evidentment no 



volem tornar al passat i retenir uns pressupostos sense aprovar durant X 
temps, perquè tots sabem el que això va suposar en el passat. 
 
Sr. Oller. Jo voldria dir alguna cosa, ja ho vaig explicar, es pot dir més fort però 
més clar no. La veritat és que no sou capaços d’arribar a bon port amb aquest 
vaixell amb aquests pressupostos. Tots els informes ho diuen, s’està veient 
clarament amb els números d’aquest any, que l’any que ve és impossible. El 
lamentable és, que tal com s’ha dit, hem hagut de fer nosaltres una mica de 
reunió per fer entendre aquestes coses, que un NO als pressupostos és 
aberrant, i no tenim ganes de partir el que varem patir anys enrere. 
 
Vaig preguntar:  “Hi haurà una altra reunió de pressupostos o anirà directament 
al Ple?”-, la contesta va ser: “Anirà directament al Ple”-, i jo li vaig contestar: 
“Penso que fas un error, valdria la pena perdre unes hores, i amb una reunió 
com aquesta a veure es podria portar a bon port. Aquesta falta de voluntat  crec 
que és el que comporta que hi hagi aquesta tirantor, i que es vingui després 
amb aquestes explicacions tant llargues, que no és que avorreixin, és que es 
pot explicar el mateix, però la culpa de què passi tot això també la té qui mana 
a l’Ajuntament, per no tenir les ordenances com de Déu mana pel  plenari.  
 
Sr. Vidaller. Jo només volia fer un incís, ja que el representant de l’ADMC 
sempre demana respecte, crec que el seu extens discurs gallejant d’una gran 
intel·lectualitat en la ignorància, ha parlat dues vegades de què som ineptes i 
incompetents. Vull dir, jo fa quatre dies li vaig dir que sentia vergonya aliena, i 
demanava respecte, aquest respecte que demanava aleshores, és el que 
hauria d’aplicar vostè en el seu discurs. 
 
Sr. Domínguez.  Per al·lusions. Breu, molt breu, i sense replica, ja li dic ara. 
Senyor Vidaller vostè es va referir a mi personalment, jo he parlat d’una tasca  
política. 
 
Sr. Vidaller. Vostè és un càrrec públic veritat?  
 
4 INFORMACIÓ ECONÒMICA TERCER TRIMESTRE 2009.  
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució pressupost municipal de l’any 2009, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 3r.  trimestre de 2009 s’ha executat: 
 
Pressupost inicial                                            4.204.392,08  €       
Modificacions                                                     626.155,04 €                                   
Crèdits definitius                                             4.830.547,12  €  
Obligacions reconegudes                               2.619.801,75  € 
Pagaments realitzats                                      2.212.831,28  € 
Drets reconeguts                                           2.066.630,59  € 



Drets anul·lats                                                   126.440,44  € 
Recaptació neta                                             1.940.190,15  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial                          686.001,85  €   
Cobraments                                                     3.143.896,02 €      
Pagaments                                                       3.090.930,63 €         
Formalització                                                                  0,00 €  
Existència final                                                     738.967,24 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                         738.967,24 € 
Drets pendents de cobrament                             106.400,02 € 
Obligacions pendents de pagaments               1.415.387,99 € 
Romanent de tresoreria total                              -570.020,73 € 
Saldos de dubtós cobrament                                    3.494,73€   
Excés de finançament afectat                                         0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals        -573.515,46 € 
 
Partides passades de crèdit, però amb crèdit mitjançant vinculació 
 
15100 Gratificacions...........................   12.351,85  € 
21400 Transports................................        299,83  € 
22000 Material d’oficina......................        907,12  € 
22200 Comunicacions........................    27.876,78  € 
22400 Primes d’assegurances...........         387,68  € 
22603 Assumptes jurídics...................   11.630,98  € 
21000 Urbanisme........... ....................     4.934,09  € 
22100 Energia elèctrica......................     1.449,73  € 
22706 Estudis i treballs tècnics...........     8.256,90  € 
21302 Clavegueram............................   20.934,95 € 
20300 Arrendament de maquinària....             0,17  € 
22700 Recollida d’escombraries........    23.384,26  € 
22709 Varis manteniments................      2.658,42  € 
22607 Festes populars......................    18.420,10  € 
21303 Esports...................................      4.769,78  € 
22608 Medi ambient.........................       2.477,86  € 
 
S’annexa l’estat de despeses amb les partides passades 
 
Pagaments pendents d’aplicació, compte 555, Pagament pendents d’aplicació 
per import de 67.257,49 €, per manca de dotació a la partida pressupostària 
corresponent i manca de crèdit a vinculació jurídica. 
 
S’annexa l’estat de despeses del compte 555: 
 
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats. 



 
Pel secretari-interventor s’informa: 
 
Que s’ha de fer referència als drets pendents de cobrament, en el sentit que el 
resultat dels mateixos, ve viciat pels cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva (222.500,34 €), que a l’estat del Romanent de tresoreria resta del 
pendent de cobrament. Una vegada rebuda de BASE la liquidació definitiva del 
cobrament dels corresponents impostos, feta l’operació comptable, es 
regularitzarà la situació.  
 
Referent al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no 
pressupostàries), que és de 1.482.645,48 €, restarà regularitzat una vegada 
feta l’aplicació pressupostària dels pagaments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva que figuren al referit estat de romanent de tresoreria, compte 555, per 
import de 67.257,49 €. 
 
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria real sigui 
de -418.272,61 €. 
 
La tramitació de l’expedient de baixes 1/2009 per import de 598.567,30 €, ha 
alleugerit notablement el romanent negatiu de tresoreria, concretament el que 
venia de la liquidació pressupostària l’any 2008, de 481.544,64 € i part del que 
s’arrossega durant tot l’any 2009. 
 
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2008, per 
import de 3.494,73 €, que no és el real, mentre no es conegui el pendent de 
cobrament de l’exercici de 2009. 
 
La situació econòmica de l’Ajuntament no s’ha recuperat respecte l’anterior 
informació, ans el contrari, ha empitjorat i, pel seu import, és preocupant. Cal 
alertar i ratificar els advertiments que s’han fet, i que cal continuar fent, tant en 
les informacions trimestrals de gestió que es donen trimestralment, com amb la 
Liquidació del pressupost i amb el Compte general, per factures que arriben al 
registre per encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense fiscalització 
prèvia. En el moment del pagament és quan en té coneixement aquesta 
secretaria-intervenció, (l’article 188 de TRLRHL, que preveu que el ordenadors 
de pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin l’advertiment per escrit 
seran personalment responsables de la despesa que s’autoritzi, reconegui o 
paguin sense crèdit suficient). 
 
Fer constar que l’actual recaptació comporta que els ingressos municipals es 
puguin considerar del tot per sota dels que en realitat haurien de ser per poder 
comptar amb una gestió equilibrada. Informar i alertar de la possibilitat/realitat 
d’arribar a final d’any amb un dèficit --per projecció es complicat de determinar 
per les alteracions importants que es registren tant amb positiu com amb 
negatiu-- al romanent de tresoreria negatiu de cada mes, que fan difícil 
determinar la quantitat objecte de romanent negatiu, en qualsevol cas 
preocupant. Tot això tenint en compte el potencial d’ingressos previstos. Si pel 
contrari no sorgeix algun ingrés puntual, atípic i esporàdic, que cobreixi el referit 



dèficit, essent possible si es compleixen les previsions en tramitació fetes per 
l’equip de govern d’una aportació puntual per consums de subministraments del 
servei domiciliari d’aigua a renegociar o bé a treure a concurs, per un import 
d’1.200.000,00 €. 
 
Romanent de tresoreria negatiu liquidació any 2008,   -481.544,64 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2009,  -834.785,79 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 2r trim. 2009,  -797.020,75 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 3r trim. 2009,  -418.271,61 €. 
 
Davant d’aquesta situació d’actual desproporció generalitzada, és necessari un 
estudi de totes i cadascuna de les partides pressupostàries, del volum de 
despesa corrent respecte dels ingressos també de naturalesa ordinària, i fins 
que aquests s’acomodin a través d’impostos, taxes i increment en la 
participació dels Tributs de l’Estat i la Generalitat, que es pot considerar baixa, 
tenint en compte que últimament s’han assumit despeses de serveis que 
haurien de ser finançades per altres administracions --com és el cas de 
l’ensenyament, vigilància, i també el d’escombraries i clavegueram--, la 
corporació hauria de tenir cura de la despesa i reduir-la adoptant mesures per 
tal d’evitar o reduir en el possible el dèficit que s’ha format, atès el complicat 
que és conviure-hi.  
 
Es fa necessari un control d’eficàcia i seria del tot necessària una memòria 
justificativa del cost i rendiment d’alguns serveis pels seus imports i pel dèficit 
que produeixen, entenent de què se’n té una visió equivocada. 
 
Respecte l’endeutament, recordar que els deutes haurien d’anar en 
consonància amb la generació d’ingressos que propicia l’Ajuntament, la qual 
cosa fa que el préstec sigui lleuger o insuportable, de la qual cosa hauria de 
tenir cura aquesta corporació. No obstant, s’ha de complir amb el pla de 
sanejament recentment aprovat.  
 
Dins del procés de gestió, deixar constància de la tramitació de l’expedient de 
suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari, núm. 1/2009, a finançar a través de 
majors ingressos realment recaptats, per import de 83.285,14 €, així com, de 
que pot haver-n’hi d’altres fins a final d’any que alleujaran el referit compte, com 
és el cas del que es tramitarà de generació de crèdit per la concessió de la 
subvenció del Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment per als 
municipis (PEIM) de la Diputació de Tarragona, per import de 20.000,00 € amb 
justificació de factura ja pagades, aprovat per la Junta de Govern en sessió de 
data 25 de setembre de 2009. 
 
Atès que la situació del desenvolupament econòmic sorgida del tercer trimestre 
fa necessari un control de gestió més estricte i cal informar que ens trobem en 
la situació de pagament i comptabilització fins el 15 de juliol de 2009, les 
factures en tràmit (període de confirmació, aprovació i ordre de pagament) 
importen, aproximadament, prèvia la seva confirmació i aprovació, la quantitat 
de 447.640,76 €. Aquest allau desmesurat de factures que hi ha per pagar i 
comptabilitzar, que es denota que superen àmpliament les previsions 



pressupostàries i l’esgotament de les corresponents partides i vinculació 
jurídica, situació preocupant i que fa difícil pronosticar amb exactitud el dèficit 
per projecció a final d’any. 
 
Advertir que l’aprovació de factures i ordres de pagament generades 
últimament,  a partir de mitjans de juliol, en els decrets d’aprovació per la 
manca de crèdit  pressupostari i vinculació jurídica, bona part d’elles comporten 
i comportaran  disconformitat i s’ha fet la corresponent: 
   
NOTA DE REPARACIÓ DE SECRETARI-INTERVENCIÓ 
 
Que formula el secretari Interventor, en l'exercici de les funcions de control i 
fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària que li 
competeixen d’acord amb el que preveuen els Articles 214 i següents de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sent l’ 
 
OBJECTE DE LA DISCONFORMITAT 
 
manifestada per la present  
 
La disposició o compromís de la despesa. 
El reconeixement o liquidació de l'obligació. 
L'ordenació del pagament. 
 
referents als següents documents, expedients, actes, resolucions o acords 
representatius de deute per a l'entitat, o la realització dels quals o adopció han 
suposat o poden suposar obligacions de contingut econòmic per a l'entitat : 
 
FONAMENT LEGAL 
 
per a la mateixa l'Article 216.2 de la esmentada Llei, concordants i la resta de 
general i pertinent aplicació, en posar-se de manifest com 
 
CAUSES 
 
que la determinen les següents  
 
Art. 216.2.a) TRLHL:  Nul·litat de ple dret per inexistència crèdit pressupostari, 
d’acord amb els Articles 62.c) LCAP i 173.5 i 188 TRLHL. 
 
Art. 188)  TRLHL: Respecte la responsabilitat personal, que preveu que el 
ordenadors de pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin 
l’advertiment per escrit seran personalment responsables de la despesa que 
s’autoritzi, reconegui o paguin sense crèdit suficient, als efectes del 
corresponent reparament i discrepància. 
 



Les quals comporten, segons l’estimació d’aquest funcionari, efectes 
suspensius de l'expedient examinat al qual afecta la present, i en tant no sigui 
salvat conforme a l'Article 217 de la Llei d'Hisendes locals. 
 
Atès que les referides factures no comptaran amb suficient crèdit a la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’any 2009, i es pagaran amb el 
corresponent advertiment del secretari-interventor, si així ho ordena la Sra. 
Alcaldessa mitjançant decret i es comptabilitzaran al compte 555/413, Creditors 
per operacions pendents d’aplicació al pressupost. 
 
Atès que les referides operacions s’haurien d’abonar almenys al 31 de 
desembre de 2009, amb càrrec als comptes del grup 6 del pressupost i s’hauria 
de tenir en compte que les previsions pressupostàries resten esgotades en 
moltes de les seves partides i en especial  a la taula de vinculació judica. 
 
No existeix Romanent de tresoreria, i si no és possible fer els corresponents 
abonaments pressupostaris abans del 31 de desembre de 2009, s’hauran de 
portar a terme amb crèdits del proper exercici comptable de 2010, que pels 
referits compromisos de despesa, s’haurà de procedir al reconeixement de 
crèdit (reconeixement extrajudicial), prèvia consolidació administrativa de les  
actuacions per l’òrgan competent, que es el Ple, i en matèria de responsabilitat, 
l’exigència de responsabilitat, pot ser prèvia, simultània o posterior a la 
resolució administrativa que s’adopti. 
 
Això comportarà que durant l’any es paguin pendents d’aplicació sense crèdit 
pressupostari, per la qual cosa s’hauria de buscar finançament i el correcte 
seria aplicar-ho pressupostàriament abans d’acabar l’any. 
 
Com que això serà molt difícil, per no dir impossible i, no es podran passar pel 
pressupost i s’hauran d’aplicar a l’exercici següent, el saldo que no es pugui 
regularitzar, tant l’actual com el que es pugui crear fins a final d’any, produeix  
l’incompliment total de les previsions pressupostàries i en conseqüència del Pla 
de sanejament aprovat per l’adaptació al mateix d’ambdós exercicis, 2009 i 
2010 a més del dèficit de gestió. 
 
Per l’exposat, fer constar i recordar del que ja es va informar anteriorment 
respecte l’esgotament del líquid de tresoreria que comporta la caixa única, 
salvat últimament per liquidacions puntuals, de la manca de disponibilitat de 
diner, que hi haurà dificultats per atendre el pagament regular de factures que 
són habituals i en el termini que sempre s’ha fet en aquest Ajuntament, 
prioritzant els pagament del capítol 1 i exercicis anteriors, com també fer 
memòria del compte 560 de fiances a curt termini, amb un import de 
285.594,98 € i sempre d’acord  amb l’article 187 de la LHL. Per una correcta 
gestió, això comportarà la presentació, pel seu control, de les factures 
directament a l’Ajuntament, prescindint de les domiciliacions bancàries.  
 
Continuar recordant respecte l’arxiu de les factures i deixar constància que 
enlloc queda reflectida l’obligatorietat o no de treure els manaments en paper i 
de la forma del seu arxiu, davant el dubte es treuen, hi ha les corresponents 



relacions de factures i de manaments, però no hi ha personal adequat per 
arxivar-les conjuntament o adequadament, o sigui per posar la factura amb el 
manament correctament con normalment s’anava fent. 
 
Atesos els antecedents seria aconsellable i potser ara necessari, encomanar 
als Serveis econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona, una anàlisi 
patrimonial, financera, pressupostària i econòmica dels estats financers a l’any 
2009, similar i amb el mateix interès del que es va fer pels anys 2005 i 2006, 
que expliquessin la situació i forma de procedir amb els mateixos termes que 
aleshores. 
 
Per últim deixar constància de manera clara i concisa que les factures que no 
puguin ser comptabilitzades per manca de dotació pressupostària i que no es 
puguin pagar per manca de fons líquids de tresoreria, com que això no s’hauria 
de produir i no està previst en les instruccions de comptabilitat, que passarà?: 
 
a) Si es deixen registrades (registre d’entrada), correctament controlades, 
aprovades i arxivades en espera de què es pugui fer el pagament i 
comptabilització, que és una opció, no sortirà reflectit el deute a l’estat del 
Romanent de tresoreria, que en tot cas sortiria irregularment, en no estar 
previst a la referida instrucció. 
   
b) Comptabilitzar al compte 4130/555, pendents d’aplicació, que és correcte  
les que es puguin comptabilitzar pressupostàriament abans de 31 de desembre 
de 2009. Del contrari, al no ser la manera més correcta i tampoc previst, el 
deute sortirà irregularment al Romanent de tresoreria. 
 
En qualsevol cas estarà mal fet, són fets que no s’haurien de produir. Els 
auditors deixaran constància de què està malament, tant si es fa d’una manera 
com de l’altra, seria necessari un acord en les formes de fer-ho, evitaria 
polèmica entre els grups municipals, pèrdua de temps, control i normalitat en la 
gestió. 
 
Tot això comporta i no es té en compte, el personal dedicat a la gestió 
comptable es mímin i no pot remenar constantment factures pels uns i pels  
altres, estats dels comptes de la despesa i altra documentació, que no sé d'on 
surt però cada dia n’hi ha més i complir amb el treball que té estipulat i portar-
ho al dia. 
 
El que s’ha dit, pot ser que no sigui un tema que afecti totalment a la legalitat, 
però en qualsevol cas crec necessari dir-ho. 
 
Manifestant tots els assistents restar assabentats de la situació econòmica de 
l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 
30 de setembre de 2009.  
 
5 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 13 d’octubre de 2009,  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  2008 i 2009. 
 
Es tracta d’un total de 9 liquidacions, des de Cerdan Mellado, Carmen, fins a 
Zona Parkinsonias SL, i que ascendeix a un total de cinc mil nou-cents noranta-
vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims. (5.998,58 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 9 
liquidacions, des de Cerdan Mellado, Carmen, fins a Zona Parkinsonias SL, i 
que ascendeix a un total de cinc mil nou-cents noranta-vuit euros amb 
cinquanta-vuit cèntims. (5.998,58 €) 
 
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. 
 
6 ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT SE SUPLEMENT DE CRÈDIT 
I/O CRÈDIT EXTRAORDINARI.  
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 d’octubre de 2009,  s’inicia l’expedient per 
a l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i/o 
crèdit extraordinari. 
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a 
continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el 
pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant  majors ingressos realment 
recaptats, amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris:  
 
Partida             Nom                   Consg inicial     Proposta         Consig defin. 
 
452  62200  2212 Torn piscina               0,00     20.338,28           20.338,28     
         
Total ............................................................      20.338,28 €             
 
2/ Suplements de crèdit:  



 
Partida             Nom                   Consg inicial     Proposta         Consig defin. 
 
111 48901 Apot grups poli mun    18.000,00      10.173,06            28.173,06 € 
121 22001 Mant informàtic            10.000,00       5.000,00             15.000,00 €      
121 22400 Primes d’asseguranc.  20.000,00       7.403,11             27.403,11 € 
121 22603 Assumptes jurídics      15.000,00        8.000,00            23.000,00 €        
121 62500 Mobiliari                         3.000,00          903,63               3.903,63 € 
121 62600 Mat informàtic                5.000,00       1.500,00              6.500,00 €   
422 21203 Ensenyament             160.000,00       2.593,39          162.593,39 € 
432 21000 Urbanisme                   10.000,00       4.097,62             14.097,62 € 
432 22100 Energia elèctrica          90.000,00      11.534,62         101.534,62 €  
451 22605 Cultura                         25.000,00      10.200,00            35.200,00 € 
451 48900 Altres transf.                25.000,00        1.541,43            26.541,43 € 
 
Total ................................................................    62.946,86 €  
 
Total crèdits....................................................      83.285,14 € 
 
Finançament que es proposa: 
 
Majors ingressos realment recaptats: 
 
45500 Fons Coop. Catalunya..............    52.895,52 € 
45501 Subvencions Generalitat...........  14.303,35 € 
46201 Subvencions Diputació.............     2.650,27 € 
48000 Aportació fam inst.....................   13.436,00 €              
 
Total finançament.................................   83.285,14 €                
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 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 als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s’hagi de 
realitzar alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l’exercici següent i en 
el pressupost de la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no 
ampliable, el president ha d’ordenar la incoació de l'expedient de concessió de 
crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb 
nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost 
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d’altres 
partides no compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals 
s’estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

 



3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en 
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en els termes previstos  a l’article 19 de la LGEP. 
 
5  Per generació de crèdit a finançar per mitjà de: 
 
D'acord amb l'article 181 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 
43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els estats de despeses dels 
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s'estableixi, els ingressos de  
naturalesa no tributària derivats de les operacions de reemborsaments de 
préstecs. 
 
6. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o 
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer 
corrector a mitjà termini, (Pla de sanejament aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 3 de setembre de 2009.). 
 
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdits extraordinaris,  número 
1/2009, per import de 83.285,14 €, que cal finançar mitjançant majors ingressos 
realment recaptats. 
 
2  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit finançant amb majors i/o nous 
ingressos no tributaris del pressupost vigent realment recaptats per un import 
de 83.285,14 €. 
 
3. Donar compliment al Pla de sanejament, aprovat pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de data 3 de setembre de 2009, corrector de conformitat amb la Llei 
general d’estabilitat pressupostària.  
 
4. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Debat:   
 



Sr. Marcos. Pregunta a què fa referència aquest suplement de crèdit? Me’ls 
podria anomenar el primer, si us plau, amb un import d’uns vint mil i pico 
d’euros? 
 
El Secretari. Sí, els del primer, que és els crèdits extraordinaris, això no 
figurava al pressupost, és el torn de la piscina, són 20.338,28 €.  
 
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, dels 
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: 
 
Sr. Domínguez.  Ens abstenim, no podem aprovar aquest expedient perquè 
entenem que en certa manera en algunes partides, per això no votem en 
contra, en algunes partides sí que és veritat la manca de partida pressupostària 
per poder atendre aquestes despeses, però en altres pensem que no és té la 
valentia política de dir les coses pel seu nom. 
 
Resulta que apliquem la partida de les aportacions del Grups Polítics, partida 
que no ha sofert cap modificació durant tot l’any, aquesta és fàcil de calcular. 
 
La partida 121 22001 Material informàtic no inventariable, l’incrementem en 
5.000 € passant a 15.000 €, quan a 30/9 només s’havia utilitzat 3.300 €, no 
veiem la necessitat aquí. 
 
Un altre cas curiós és incrementar la partida de cultura, en 10.200 € quan 
aquesta partida encara no ha gastat 15.000€ dels 25.000 pressupostats. 
 
La realitat de tot això, Sra. Ramos, des del punt de vista de l’ADMC és una 
altra, i s’ha de dir, cultura no necessita aquest increment, nosaltres pensem que 
ho fan per tapar l’excés de la partida de festes populars, doncs com de costum 
aquest regidor no en té prou amb 105.000 €. Més de 17 milions de les antigues 
pessetes, i ara li volen tapar. Aquest regidor a 30 de setembre s’havia gastat 
18.000 euros més dels que tenia pressupostat. 
 
Sra. Ramos, vostè té la responsabilitat de controlar la despesa dels seus 
regidors, no pot ser que tinguin tanta màniga ampla, i ara es vulgui dissimular 
incrementant una partida que no ho necessita, si més no, posar-ho tal qual. Sr. 
Regidor, vostè té una partida que ha de gestionar, i vostè no en sap. Ho ha 
demostrat en el poc temps que porta de regidor i ara senyor regidor vindrà la 
carpa, aquesta carpa que vostè es va comprometre a portar durant la seva 
legislatura. Nosaltres li preguntem, com s’ho farà per fer quadrar la partida de 
festes sense utilitzar les partides de cultura, casal ,etc? Per que estan per això, 
no perquè vostè se les gasti. 
 
Sra. Ramos, també ho fan, en aquest cas, per tapar el gran increment de la 
partida de hores extres, on d’un pressupost de 20.000€ a 30 de setembre ja 



s’havien gastat més de 32.000€. Escolti’m, digui les coses pel seu nom i podem 
votar a favor o en contra, però no les vulguin dissimular de cara a la galeria. 
 
Sr. Marcos. La nostra abstenció ve deguda a què un dels conceptes integrants 
d’aquest paquet és el torn de la piscina. Ja sé, Sr. Vidaller, el que em repetirà 
un milió de vegades, “que vostè, sí, fa política social i que no té diners per les 
necessitats del nostre poble, i que dins de la seva legislatura complirà amb tot 
el seu programa electoral”, d’això no en tinc cap mena de dubte, (la resta de 
partits del equip de govern no sé si ho podran fer, però vostè, estic ben segur 
que ja se encarregarà de fer-ho a costa dels demés segurament). Però una 
vegada més està enganyant a la gent que més ho necessita. Aquesta es la 
seva política social.  
 
Sr. Oller. La nostra abstenció és per una cosa molt simple, sabem que és 
necessari perquè s’ha de fer ampliació i no hi més nassos que fer l’ampliació,  
perquè sinó hauríem de tancar les portes, però si que és lamentable les 
factures que tenim avui en dia, que passen al Ple per donar compte, n’hi ha el 
doble que no tenen partida pressupost de les que en tenen, aquesta és la 
mancança que ens trobem, estem dient-ho dia per dia, i el doble de les que no 
estan pressupostades de les que estan pressupostades. 
 
Si s’ha de fer el retall, porten un any amb el Pla, no es pot fer d’avui per avui, ja 
s’havia d’haver començat en el seu moment. No, ni abans, ni ara, ni demà. 
 
Sra. Alcaldessa. Voldria aclarir que el torn de la piscina es pagarà amb la 
subvenció de la Diputació, si ha llegit la premsa, ha vist l’import que ens dóna. 
 
Sr. Vidaller. El senyor Marcos ha dit de les nostres polítiques socials, les 
nostres polítiques socials, en primer lloc, garanteixen que els nens es puguin 
banyar a una piscina amb depuradora, sistemes de filtració, aquestes són les 
nostres polítiques socials, triplicar l’oferta educativa del nostre municipi, també 
són les nostres propostes electorals, i s’estan complint, adequar les zones 
esportives del municipi per fer-ne ús, és política social, i evidentment ja li vaig 
dir, i és que aquest tema ja es repeteix i potser ja portem dos mil vegades que 
m’ho està dient, i jo dient-li el mateix, potser que posem punt i final. Li he dit 
que la grua per accés a minusvàlids a la piscina es ficarà durant aquesta 
legislatura, li he dit dos mil vegades, potser que ja n’hi ha prou nou! És fàcil 
d’entendre. 
 
Sr. Marcos. Miri senyor Vidaller si és per un tema de bé social, i sobretot de 
cara a persones tant necessitades com les que hem anomenat, si cal li faré 
repetir tres milions de vegades fins que compleixi la seva paraula, i per una 
altra banda, vostè parla de moltes coses, però quan ha anomenat la piscina, 
que m’estranya que l’anomeni, escolti’m jo m’he trobat aquí que resulta que 
hem de pagar 1.472,67€ al mes per que vingui gent de fora a netejar-la, fins ara 
no ho havia sentit mai això! 
 
Sr. Vidaller. Fins ara, vostè ho ha dit, ara s’acompleix la normativa, ara. I 
aquest diners serveixen per garantir que la qualitat de l’aigua, ja que el servei 



que es dóna és el que marca la normativa, i li torno a dir, no es preocupi, 
descansi, la grua es ficarà durant aquesta legislatura. 
 
 
7 ACORD D’APROVACIÓ CONCERTACIÓ OPERACIÓ CRÈDIT PER  A LA 
CONSTRUCCIÓ ESCOLA BRESSOL  
 
PROPOSTA 
 
Expedient número 1/2009, referent a la concertació d’una operació de crèdit a 
llarg termini per finançar inversions. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 de març de 2009, s’inicia 
l’expedient per concertar una operació de crèdit a llarg termini per finançar 
inversions consistents en la construcció d’una Escola bressol per import de 
1.105.820,09 €. 
 
2. En execució del pressupost de la corporació i, donant acompliment al Pla de 
sanejament elaborat pel SAM de la Diputació de Tarragona,  aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament amb data 3 de setembre de 2009, tramitat al Departament de 
Finances de la Generalitat per la corresponent autorització, la qual ha estat  
concedida per Resolució de data 28 d’octubre de 2009, Exp. núm. 
LO10176/2009, cal concertar una operació de crèdit per finançar les inversions 
següents: 
 
Partida:    422 62200 
Concepte: Construcció Escola bressol 
Import: 1.105.820,09 €. 
 
L’operació es pot realitzar amb les condicions financeres següents: 
 
Tipus d’interès i marge, període de revisió, termini total en anys, 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. 
 
3. Analitzada la única oferta presenta per Caixa Tarragona, amb les següents 
condicions financeres mínimes: 
 
a) L’Ajuntament té concertat un préstec amb les següents característiques: 
 
Entitat financera:  Caixa Tarragona 
Capital inicial:    235.126,53 € 
Data de formalització:    11-07-2008 
Termini inicial en anys:   30-09-22 
Termini pendent de venciment en anys:  14  
Tipus d’interès nomina inicial:   5.584%  



Capital pendent d’amortitzar:   218.332,25 € 
 
b) Amb data 5 de novembre de 2009, s’acorda formalitzar una operació 
financera per import de 256.546,47 €, per construcció de l’Escola bressol. 
 
Prestes amb interessos subvencionats, refinançament          82.173,80 € 
Préstec amb interessos no subvencionats                            174.372,67 € 
 
Condicions financeres mínimes: 
 
Import UER:  256.546,47 € 
Termini: 16 anys. 
Carència: El primer any. 
Disposició: Durant la carència. 
Periodicitat d’amortització: Trimestral, lineal o per quadre. 
Tipus d’interès: Euribor anual + 2.25 
Revisió del tipus d’interès: Trimestral. 
Comissió d’obertura: 0,75% 
Comissió de cancel·lació anticipada: Sense. 
Formalització: Secretari del municipi si no és necessària l’autorització de la 
Generalitat o Notari en cas contrari. 
 
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, les 
despeses d’inversió es poden finançar amb operacions de crèdit. 
 
2.  L’Ajuntament dels Pallaresos té el pressupost de l’exercici corrent aprovat.  
 
3. El pressupost general, ja té incorporada o prevista aquesta operació 
financera en tràmit, no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària, de conformitat amb l’article 19.3 del TRLGEP, la qual cosa 
posa de manifest la seva necessitat de finançament.  
 
4. Atès que per la seva aplicació a les entitats locals s’ha tramitat sol·licitud 
d’autorització d’endeutament, tramitats davant la Direcció General de 
Coordinació Financera amb les Entitats Locals Òrgan competent de la 
Comunitat Autònoma en matèria de tutela financera, atès el referit Pla de 
sanejament aprovat, amb les mesures que procedeixin per tal de corregir el 
romanent de tresoreria per a despeses generals o l’estalvi net quan resulti 
negatiu. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, 
amb Caixa Tarragona,  per un import de 256.546,47 €, per finançar les 
despeses d’inversió que figuren al pressupost,  Partida:  422 62200, Concepte: 
Construcció Llar d’Infants. 



 
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Caixa de Tarragona, que 
s’adjunta com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres 
següents: 
 
Condicions financeres mínimes: 
 
Import UER:  256.546,47 € 
Termini: 16 anys. 
Carència: El primer any. 
Disposició: Durant la carència. 
Periodicitat d’amortització: Trimestral, lineal o per quadre. 
Tipus d’interès: Euribor anual + 2.25 
Revisió del tipus d’interès: Trimestral. 
Comissió d’obertura: 0,75% 
Comissió de cancel·lació anticipada: Sense. 
Formalització: Secretari del municipi si no és necessària l’autorització de la 
Generalitat o Notari en cas contrari. 
 
3. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit no 
queda garantit específicament.  
 
4. Fer constar l’autorització preceptiva de l’operació de crèdit de la Direcció 
General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya, concedida per 
Resolució de data 28 d’octubre de 2009, Exp. núm. LO10176/2009, d’acord 
amb el Decret 94/1995 i l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre 
procediments en matèria de tutela financera dels ens locals.  
 
5. Facultar la Sra. Alcaldessa per formalitzar l’operació de préstec, en el 
projecte de contracte aprovat en el segon punt, amb l’entitat Caixa Tarragona. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez i Vidal, cap 
(0) en contra  i tres (3) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller i Marcos, i 
per tant amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de regidors de 
la corporació, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. Miri, li ben juro que estàvem dubtant de si votar que sí o 
abstenir-nos. Evidentment des del principi hem defensat la necessitat de fer 
aquesta escola bressol, i ens ha pesat més el fer-la, que no el com fer-la, 
normalment m’hagués abstingut, perquè entenc que no és la manera, vull dir, 
en la situació que està l’Ajuntament i amb la disponibilitat de places que tenen 
les dues guarderies privades del municipi, que no estan cobertes al 100%, 
enteníem que no era una necessitat per perdre subvencions, i demanar 
préstecs, etc... 
 



Haguéssim valorat, com ja li he dit en altres ocasions, la possibilitat d’intentar 
arribar a acords per concertar aquesta guarderia, la subvenció del poliesportiu 
s’ha perdut, i ens ha pesat ja el fet de que perduda per perduda, és millor que 
es faci. 
 
Sr. Marcos. La nostra resposta  ha estat l’abstenció i no pas perquè no vulguem  
l’escola bressol, i quan més aviat millor, està clar, sinó perquè és una mena de 
vot de càstig, una manera de dir 'prou' a tant mala gestió, a tanta operació de 
crèdit, senzilla i planerament això, no és que no ho vulguem, al contrari, com 
més aviat vingui la guarderia millor, però ja n’hi ha prou d’aquest mala gestió. 
 
Sr. Vidaller. Abans el representant de l’ADMC, no podia ser un altre, ha fet aquí 
unes afirmacions que no té cap prova de res, ell ja ha assegurat que la 
subvenció del poliesportiu ja s’ha perdut, i es queda tant ample, no té cap dada! 
No té cap fonament! Però ell llença aquí una sèrie d’informacions sense tenir la 
més mínima informació, ni contrastar-la! No s’ha perdut la subvenció del 
poliesportiu, no s’ha perdut, informi’s! La Generalitat no ha tret encara aquests 
equipaments per ús dels municipis, tant senzill com això, però no s’ha perdut, li 
puc dir la quantitat, entre un milió i un milió cent mil de subvenció. Abans de dir 
coses, el mínim que ha de fer com a càrrec públic que és, contrastar-les! Ja 
està bé de donar informació sense tenir una mica d’informació sòlida! Ja està 
bé d’haver de demanar disculpes per les administracions per la seva 
inexperiència política! Per que vostè parla, però no sap el que diu! 
 
Sr. Domínguez. Senyor regidors, és cert, si ho he dit, no em costa res demanar 
disculpes si m’equivoco, això es diu educació. Vostè demana mai disculpes? 
Diu que ho fa, però no ho fa, només fa que dir: “Sóc incisiu”, senyor Vidaller 
miri, jo entenc que potser per problemes de feina, personals, el que sigui, fa 
que estigui més nerviós, no és el fòrum!, busqui un altre lloc!, a mi no em 
trobarà un contrincant per discutir!, no per res!, perquè vostè per mi no és res! 
 
 
8 ACORD D’APROVACIÓ SOL·LICITUD A LA DIPUTACIÓ DE 
TARRAGONA, APLICACIÓ ROMANENT DEL PAM, PER OBRES DE  
CONSTRUCCIÓ DE LES  GRADES DEL CAMP DE FUTBOL I MOB ILIARI 
VESTUARIS DELS PALLARESOS.  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el dia 27 de 
juny de 2008, va acordar la distribució de recursos del Pla d’Acció Municipal 
(PAM), assignant a aquest municipi pel quadrienni 2008-2011, una subvenció 
de 284.628,60 €, per les obres de construcció d’uns vestidors al poliesportiu 
municipal. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2009, va     
adjudicar les referides obres per import de 268.803,25 €. 
 
Atès que l’import de l’adjudicació comporta una reducció de subvenció 
consistent en  215.042,60 € 



 
Atesa la diferència obtinguda entre l’import de la subvenció concedida i el 
d’adjudicació, consistent en 69.586,00 € 
 
Ateses les prioritats de la Corporació,  en el sentit de proposar a la Diputació de 
Tarragona que mitjançant el tràmit corresponen apliqui: 
 
a) Part del referit romanent de 43.258,44 €, per tal de que s’incloguin al PAM 
2008 les l’obres de construcció d’unes grades del camp de futbol dels 
Pallaresos, segons Memòria valorada redactada pel tècnic Saül Garreta Puig, 
Garreta Arquitectes. 
 
b) Part del referit romanent de 5.269,16 €, per tal de que s’incloguin al PAM 
2008 el Mobiliari dels vestidors, segons pressupost  09/2940 de Contel. 
 
Contemplar un pendent d’aplicació del referit PAM de 21.058,40 €. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer. Acceptar el contingut de les Bases d’Execució del Pla d’Acció Municipal 
pel quadrienni 2008/2011. 
 
Segon. Sol·licitar a la Diputació de Tarragona que mitjançant el tràmit 
corresponent, s’inclogui al PAM 2008,i del romanent: 
 
a) Per les obres de construcció d’unes grades al camp de futbol dels 
Pallaresos, 43.258,44 €. 
 
b) Pel Mobiliari dels vestidors 5.269,16 €, per la qual cosa s’aprova la 
corresponent sol·licitud. 
 
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa/Presidenta de la Corporació per atorgar 
els documents que calguin pel compliment del present acord. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, dos (2) en 
contra, dels senyors, Domínguez i Vidal i dues (2) abstencions, dels senyors/es 
Coronado i Oller,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Oller.  Jo no ho sé, però deu haver canviat molt les bases la Diputació, 
perquè no podien demanar subvencions per obres començades, o les que 
estan a punt d’acabar, sense veure el plànol, les grades estan pràcticament 
muntades, aleshores demanar subvencions per obres que ja estan encetades, 
si no arribaven aquestes subvencions, com es pagaran, pregunto? Deu haver 
canviat molt, és que em sobta això!  Demanar pel mobiliari em sembla correcte, 
però que demanar per les grades. 



 
9 ACORD D’APROVACIÓ ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR D E LA 
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPE CCIÓ I 
RECAPTACIÓ D’INGRESSOS DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARE SOS A 
FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.  
 
La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en 
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la 
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les 
Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç 
exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic 
que els hi correspongui, l’article 7 del text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, (en 
endavant TRLRHL), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats 
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix 
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara 
a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la 
utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
 
En data 29 de juliol de 2005 es va signar el conveni regulador de la delegació 
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la 
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent 
acord de delegació. 
 
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i després del corresponent 
debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció 
donada per la Llei 57/2003, ES PROPOSA AL Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer:  Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb 
les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les 
quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que 
les podrà dur a terme a traves dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte 
determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de 
conformitat amb l’establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de 
la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 
Recaptació en període voluntari i en període executiu, i la inspecció, si s’escau, 
de: 



 
Taxa per l’entrada/sortida i estacionament de vehicles (guals). 
Taxa per la instal·lació de portades, aparadors, vitrines i altres mitjans 
publicitaris (rètols-cartells). 
 
Segon:  Ratificar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb 
les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les 
quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, 
delegacions que es van adoptar per l’acord del Ple de l’Ajuntament de data 3 
de febrer de 2005 i que es van acceptar pel Ple de la Diputació de Tarragona 
en data 29 de juliol de 2005. 
 
Recaptació en període voluntari i en període executiu, i la inspecció, si s’escau, 
de: 
Taxa per la recollida d’escombraries. 

Taxa per la conservació de la xarxa de clavegueram públic. 

Taxa per la conservació i manteniment del cementiri. 

 
Tercer:  Aprovar, i incorporar al present acord, con annex 1, l’annex 1 del 
conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i 
recaptació d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes 
les delegacions conferides. 
 
Quart: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 
de desembre de 2012, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes 
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol 
d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’esmentada delegació, 
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Cinquè:  La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla 
el present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal núm. 11 
de prestació de serveis encomanats a BASE-Gestió d’Ingressos de la Diputació 
de Tarragona. 
 
Sisè:  Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació de 
Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la normativa 
interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats 
d’autorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 
Setè:  Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Vuitè:  Facultar a la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament dels Pallaresos per la 
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o 
desenvolupament del present acord. 
 



Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10 ACORD DE RECTIFICACIÓ D’ERROR MATERIAL EN L’ACOR D DE 
L’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES  PER LA CONS TRUCCIÓ 
DEL COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER PRAT DE LA RI BA I 
AVINGUDA GENERALITAT, DE DATA 2 DE JULIOL DE 2009.  
 
El Ple de la corporació en sessió de data 2 de juliol  de 2009, atès l’informe de 
valoració tècnica del sobre 2B del concurs obert del contracte d’obra per a la 
construcció del col·lector de pluvials del carrer Prat de la Riba i Avinguda de la 
Generalitat dels Pallaresos, de l’enginyer Sr. Oscar Fresquet Ferrero, de data 
16 de juny de 2009, contrastat per l’Enginyer de Camins, Canals i Ports Ramon 
Gras Vidal, com a director de l’obra, va adjudicar a favor de l’empresa M Y J 
GRUAS SA, la referida obra.  
 
Atès que el referit informe es va mal interpretar, en el sentit de què no es va  
globalitzar l’import ofertat de 567.090,08 € i les millores incorporades 
acceptades per import de 99.400,00 més IVA, tot fent constar que per error 
material consta a l’acord d’adjudicació l’import de 578.663,33 IVA inclòs, quan 
en realitat s’havia de fer per l’import ofertat de 567.090,08 €, al comptar aquest 
incorporades les referides millores.  
 
Atès l’article 105 de la Llei de Règim jurídic de les administracions públiques i,  
que no és possible rectificar aquest error material a la propera sessió i 
corresponent acta, en haver-se’n celebrat de posteriors. Es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Procedir a reparar l’error material que es va produir en la transcripció 
de l’acord núm. 10, d’adjudicació del contracte de les d’obra per a la 
construcció del col·lector de pluvials del carrer Prat de la  Riba i Avinguda de la 
Generalitat dels Pallaresos, en la sessió de data 2 de juliol de 2009, sense que 
això representi modificació del referit acord ni del procediment d’aplicació pel 
càlcul.  
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per donar el compliment necessari a  
aquest acord.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra, dels 
senyors/es, Coronado i Oller i tres (3) abstencions, dels senyors Domínguez, 
Marcos i Vidal,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA DE CONVIVÈNC IA 
CIUTADANA DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS.  
   
Vist l’avantprojecte d’ordenança municipal de convivència ciutadana del 
municipi dels Pallaresos,  presentada pel departament corresponent mitjançant 
la regidoria d’hisenda, comunicacions i medi ambient. 



 
Atès allò que disposen els articles 178 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, art 49 de la LRBRL i els arts 55 i 56 del TRRL.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords. 
 
1 Aprovar inicialment la proposta d’ordenança de convivència ciutadana del 
municipi dels Pallaresos. 
 
2 Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte d’ordenança, 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, a un dels mitjans 
de comunicació escrita diària 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.  
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. Miri, el nostre grup vol demanar la retirada del Ple d’aquest 
punt de l’ordre del dia, per entendre que una ordenança com aquesta, que 
pràcticament ho regula tot, seguint els procediments normals, s’hauria de 
tractar primer, tant amb tots els Grups Municipals, com amb les entitats del 
poble, obrint un procés de participació, i desprès portar-ho al Ple, i aquest 
procés de participació entenc no s’ha fet, per tant, des d’aquest punt de vista, 
entenem que primer s’hauria de retirar, obrir el procés, i després ja es portaria a 
Ple, procediments habituals. 
 
Sr. Marcos. El nostre grup també demana la retirada d’aquesta moció per varis 
motius, sobretot perquè pensem que és una reiteració de mocions que ja tenim 
aplicades, i segon perquè no concreta suficientment en molts dels punts de què 
tracta aquesta ordenança. Creiem que s’ha volgut fer una ordenança que 
englobi masses coses, però no s’ha puntualitzat, i hi ha moltes errades i 
mancances que hi haurien d'estar incloses, i per això es tindria de fer un estudi 
més acurat, per això demanem la retirada d’aquesta moció. 
  
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: 
 
Sr. Domínguez. Miri, les conductes que afecten a les relacions veïnals i a la 
qualitat de vida en els municipis, han estat regulades per les ordenances 
municipals. És aquest l’àmbit idoni per regular i protegir els valors bàsics de la 
convivència; per establir els principis en els que aquesta convivència s’ha de 



fonamentar. No han estat mai les lleis, ni ho poden ser, els instruments jurídics 
idonis per regular el complex món de les relacions veïnals en sentit ampli. 
 
Quan es crea una ordenança com la que avui l’equip de govern presenta amb 
nocturnitat i alevosía, doncs ni tan sols la van presentar en la reunió que van 
tenir amb totes les forces polítiques per parlar de les ordenances i 
pressupostos . 
 
Senyors regidors, abans de portar una ordenança com aquesta, que 
pràcticament ho regula tot, s’hauria d’obrir un procés de participació, on tant els 
forces polítiques, com les entitats o els mateixos veïns poguessin participar. 
 
Després és quan s’ha de portar a la consideració del Ple i no al revés. 
 
Senyors regidors, visca la democràcia dels regidors de l’equip de govern!  
 
Deia el regidor Sr. Vidaller ara fa dos anys, al Ple de novembre del 2007, 
paraules textuals, tretes de l’acta: “Els grups municipals integrants de l’equip de 
govern de l’Ajuntament dels Pallaresos treballen des de fa un temps en 
l’elaboració d’un Reglament Municipal de Participació Ciutadana, -que a dia 
d’avui encara no hi és-,  amb l’objectiu de fomentar la participació de tots els 
veïns i veïnes del municipi en els assumptes públics locals i garantir la 
transparència informativa. La consecució d’aquests objectius passa per la 
regulació del 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, entre d’altres”. 
 
Repeteixo, si tenen criteri i si tenen esperit democràtic, aquesta ordenança s’ha 
de retirar i iniciar un procés de participació. Seguim els processos normals i 
prou d’imposicions. Senyor regidor, prediquem amb l’exemple. Ara resulta que 
qui va fer actes incívics durant la passada campanya electoral encolant el 
mobiliari urbà, és qui ens ha d’ensenyar civisme? Quina paradoxa. 
 
Sra. Alcaldessa. Yo quisiera aclarar, que le recuerdo que ya existía la 
ordenanza de policía y buen gobierno, lo que se ha hecho es mejorar 
muchísimo esta ordenanza e intentar que se acabe de una vez el caos que 
muchas veces existe en el municipio. 
 
Sr. Domínguez.  Si no lo discuto, simplemente he dicho que los procedimientos 
normales cuando se regula una ordenanza como esta, que se ha ampliado 
muchísimo lo que marca la ordenanza de policía y buen gobierno, se debería 
dar el proceso de participación, como es lo normal en cualquier ayuntamiento 
democrático, y no esta imposición que se ha presentado, no lo calificaré de que 
manera, si ustedes fueran de cara, la hubiesen presentado en la comisión de 
presupuestos, que allí no salió. 
 
Sr. Vidaller. Posat a recordar fa dos anys, si és veritat, el reglament orgànic 
municipal es farà. Però ja que estem recordant fets de fa dos anys, caldrà 



també recordar que hi ha un regidor que ara sent de l’oposició demanava 
aleshores 2.400 € per ser aleshores alcalde dels Pallaresos, i en el plenari 
passat també es va comentar, sap qui és aquest regidor senyor Domínguez? 
 
Sr. Domínguez. Senyora Alcaldessa vostè està aquí per moderar aquest Ple, 
és la segona vegada que es fan injúries cap a la meva persona, al ple passat 
no vaig voler dir res, si la tònica és aquesta, que ho demostri. Perquè tothom 
pot dir moltes coses de les tasques dels demés, no hi entraré, però si torno a 
sentir això, a aquest senyor, com a l’altre senyor, presentaré una demanda per 
calúmnies. Vostè ho ha de parar, per que no tenen cap prova, i és molt fàcil dir 
això, és molt fàcil dir-ho! Aquí estaríem parlant de la meva paraula contra la 
seva, molt fàcil! El vergonyós és que tingui la poca vergonya, ja se sap senyor 
Vidaller, vostè ja se sap!  No entraré en el seu joc, ja li he dit que prou pena té 
de ser com és, perquè haguem d'entrar aquí a discussions, aquí venim a fer 
tasques polítiques, i ja li he dit que si té problemes personals que busqui algú 
fora per tractar el tema. No estic entrant en temes personals! Estic dient que ja 
prou de calúmnies, ja prou de faltar el respecte en aquest ple! I jo no he faltat al 
respecte a ningú, parlo de tasques polítiques senyora Alcaldessa, parlo de 
tasques polítiques. 
 
Sr. Alcaldessa. Si us plau, demano al regidors de l’equip de govern que no 
tornin a repetir la qüestió aquesta monetària, d’acord? 
 
Sr. Marcos.  Hem demanat la retirada, ja ho hem dit abans, perquè hi ha una 
sèrie de punts que són reiteratius, es globalitza molt en molts punts, acaba de 
dir vostè una sèrie de coses senyor alcaldessa, que em sobta, però el que més 
em sobta és que dins d’aquesta ordenança em parli: 
  
Art.- 25 Utilització d’aparells sonors, Capítol VII Contaminació acústica. I això 
ho intenti regular aquesta ordenança! Molt escueta, i amb qüestió d’un parell de 
fulls. Si no recordo malament, el Sr. Pardo quan un servidor va presentar 
l’ordenança sobre el soroll que va ser denegada, vostè va dir que un dels 
motius pel qual votaven en contra era perquè no podien mesurar els sorolls al 
no tenir aquest Ajuntament equips de mesura per ha fer-ho, cosa que jo havia 
posat a la seva disposició. Ja els tenen aquest equips de mesurament per 
poder mesurar aquests dos apartats, article 25 i capítol 7, tot un capítol de 
contaminació acústica? 
 
Per una altra banda, al Capítol VI Animals domèstics. Escolti’m que no en 
teníem una ja d’ordenança d’animals domèstics? Aquesta encara és més petita 
que l’altre, o sigui, que era millor aquella, aquesta? No ho entenc. 
 
Art.- 30 Aparells d’aire condicionat i altres instal·lacions complementàries dels 
immobles. Aquest sí que m’agafa més descol·locat. Escolti’m a que es refereix 
això, als pisos, als locals, als xalets? Te caràcter retroactiu? No te caràcter 
retroactiu? A veure, no és que pensi que està mal feta, potser si s’organitza una 
miqueta més aquesta ordenança podem treure-li profit, i tirar-la endavant, però 
crec que deixa molts espais en blanc, i que això pot portar problemes en un 
futur, per tant, hagués estat sota el nostre criteri millor, tenir una miqueta més 



d’educació quan parla un altre regidor, i tirar aquesta ordenança enrere i tornar-
la a estudiar, simple i sincerament. 
 
Sr. Pardo. Li volia contestar senyor Marcos que evidentment, si l’ordenança diu 
que s’hauran de fer mesuracions, s’hauran de tenir els equips, el que passa és 
que aquesta ordenança encara no està operativa, quan estigui operativa 
tindrem els equips, sinó lògicament no tindria cap sentit. 
I em fa gràcia que vostè faci referència concretament a l’article 30, qüestionant,   
perquè aquest és una còpia literal de l’ordenança de l’Ajuntament de 
Tarragona, per tant, si vostè qüestiona una ordenança que està operativa, que 
està activa a l’ Ajuntament de Tarragona! 
 
Sr. Marcos. No li qüestiono, li dic que aquesta ordenança potser més 
desenvolupada, perquè l’ordenança de l’Ajuntament de Tarragona evidentment 
no té la mesura ni el text que te aquest Capítol, d’acord? És bastant més 
extensa, i està millor tractada. Jo no li qüestiono, senzillament li dic que 
aquesta ordenança ben tractada, ben estudiada, ben elaborada i aplicada aquí, 
d’acord? Segurament la podríem tirar endavant. 
 
Per una altra banda vostè em diu que sí que tindrem els equips de 
mesurament, cosa que no dubto, perquè sinó, no se li hagués ocorregut 
presenta-la! M’ho imagino. Però escolti’m, només un sonòmetre, certificat i al 
dia amb tota la documentació que comporta, jo li asseguro que només el 
sonòmetre val més de les antigues 600.000 pessetes, vol dir que estem ara en 
el moment de gastar d’aquest manera?  
 
I vostè em dirà: “Escolti’m és que vostè també va presentar una ordenança...!”, 
- clar, la vaig presentar en un altre moment econòmic, que aleshores era 
factible, i a més a més, havent posat a disposició d’aquest ajuntament uns 
equips de medició de forma gratuïta, que segueixo dient que estan a disposició 
de l’ajuntament, d’acord? Però això és un tema a banda que podem discutir 
vostè i jo quan vostè vulgui. 
  
Però no li estic dient que és una ordenança dolenta! El que passa que és una 
ordenança que es queda curta! Que s’hauria d’haver treballat més, per això 
hem demanat retirar-la i estudiar-la més. Gràcies. 
 
12 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 2 d’octubre de 2009, acompanyant la relació 
de 26 abonats impagats (el primer, Carbon Mur, Jose A. i l’últim Aroca Doggio, 
Natalia), tramesa per l’empresa EMATSA de data 2 d’octubre 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. 
 
13 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL CONSTITUCIÓ CONSORCI 
URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDEN CIAL 
ESTRATÈGICA ELS PALLARESOS I,  APROVACIÓ DELS ESTAT UTS. 
 
L’Institut Català del Sòl juntament amb l’Ajuntament dels Pallaresos, tenen la 
voluntat de crear i constituir el Consorci  de l’àrea residencial estratègica Els 
Pallaresos.  
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 21a. del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, introduïda pel Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre de mesures 
urgents en matèria urbanística, la condició d’administració actuant de les àrees 
residencials estratègiques correspon en primer terme a un consorci urbanístic 
del qual formin part, en tot cas, l’Institut Català dels Sòl i l’ajuntament 
corresponent. 
 
En data 13 de març de 2009,  ha esta aprovat definitivament el Pla director 
urbanístic de l’Àrea residencial estratègica Els Pallaresos, pel qual s’atribueix 
que la condició d’administració actuant per tal d’executar l’ARE dels Pallaresos 
correspongui al consorci que es constitueix entre l’Institut Català del Sòl i 
l’Ajuntament dels Pallaresos 
 
Consorci ARE Els Pallaresos 
 
La participació dels ens consorciats en els drets i obligacions del Consorci 
s’estableix d’acord amb els percentatges de participació següents: 
 

a) Correspon a l’Institut Català del Sòl el 50% dels totals drets i obligacions. 
b) Correspon als Ajuntaments dels Pallaresos i de Tarragona, el restant 

50% dels totals drets i obligacions, distribuït de la següent manera: 
 

- L’Ajuntament dels Pallaresos el 30% dels drets i obligacions 
- L’Ajuntament de Tarragona el 20% dels drets i obligacions 

 
Aquesta distribució percentual dels drets i obligacions que corresponen als 
Ajuntament és proporcional a la distribució territorial del sector, que té unes 22 
Ha de superfície global aproximada, de les quals, unes 13 Ha de superfície es 
troben al municipi dels Pallaresos, i unes 9 Ha de superfície es troben al 
municipi de Tarragona. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 313 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,  
 
Atès que per raons d’eficàcia i eficiència es considera adient que les 
publicacions oficials relacionades amb la creació del Consorci i l’aprovació dels 
estatuts es duguin a terme per part d’una de les parts que formen el Consorci, 



amb caràcter col·lectiu substituint els que haurien de publicar separadament 
cadascun dels membres integrants del Consorci. 
 
Atès que segons l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, podrà 
ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent 
administració, per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics 
idonis per al seu desenvolupament. 
 
Atès l’informa sol·licitat i emès pel lletrat Sr. Alfred Ventosa Carculla, de data 20 
d’agost de 2009 al respecte.   
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents Acords: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la constitució del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea residencial estratègica Els Pallaresos, integrat per 
l’Institut Català del Sòl, Ajuntament de Tarragona i Ajuntament dels Pallaresos,  
així com els estatuts pels quals s’haurà de regir, que s’acompanyen com a 
annex. 
 
Segon.-  Sotmetre l’acord anterior a informació pública per un termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 
tauler d’anuncis de la corporació, perquè es puguin formular les reclamacions i 
les al·legacions que es considerin pertinents. L’acord adoptat inicialment 
esdevindrà definitiu en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en 
el període d’exposició pública, sense la necessitat de l’adopció de cap ulterior 
acord. 
 
Tercer.-  Encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de la realització de les 
publicacions dels anuncis de l’aprovació inicial i definitiva dels Estatuts. 
Aquests anuncis els efectuarà l’Institut Català del Sòl, amb caràcter col·lectiu 
substituint els que haurien de publicar separadament cadascun dels membres 
integrants del Consorci, quedant formalitzat l’encàrrec de gestió per l’actuació 
esmentada per l’acceptació d’aquell ens. 
 
Quart.-  Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per la formalització de qualsevol 
document necessari per a l’efectivitat dels acords anteriors. 
 
Cinquè.-  Donar trasllat dels acords adoptats a l’Institut Català del Sòl, i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques, si s’escau. 
 
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) abstencions, i 
per tant amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de regidors de 
la corporació,   s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 



 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez.  Reiterem el mateix discurs que hem tingut en aquest projecte 
des de l’inici, en referència a les macro urbanitzacions, creiem que no són 
necessàries i el nostre Grup defensa i defensarà aquesta postura durant tota la 
legislatura. Ara bé, vostès voldran escudar-se amb la VPO, i nosaltres els hi 
tornem a repetir que estem d’acord amb la VPO, però ajustant-ho a les 
necessitats reals del municipi, i no al caprici d’uns politics que no escolten als 
seus veïns. 
 
Compartim les manifestacions del regidor Vidaller quan diu “S’han de fer 
polítiques de futur, hem de començar a preparar ja habitatges per tots aquests 
joves que el dia de demà hagin de gaudir d’habitatge a preu raonable, volem 
que els nostres joves es quedin al municipi, prop de les seves famílies”, però 
construir avui quasi 500 pisos de VPO, entre aquest projecte i el SAU-5 pels 
nostres nens, com diu vostè, és una salvatjada. O tindrem aquest pisos tancats 
fins que aquest nens tinguin edat per emancipar-se. Nosaltres considerem que 
construir pisos de VPO sí, però més ajustats a les necessitats reals del 
municipi. 
 
Sr. Vidal. He votado en contra, porque desde el primer día estoy en contra de la 
manera que se ha planteado la construcción de este barrio de más de 1.000 
viviendas, me parece que son 1.141 viviendas, llamada Área Residencial 
Estratégica Els Pallaresos, que comparte terrenos con el municipio de 
Tarragona. 
 
Esta imposición de la Administración Autonómica al Ayuntamiento dels 
Pallaresos la considero un atropello a la autonomía municipal reconocida por la 
Constitución. 
 
Entiendo que en base de la autonomía municipal reconocida en la Constitución, 
el Ayuntamiento debía desestimar la posibilidad de tirar adelante esta ARE, 
porque la debe de planificar el Ayuntamiento según sus necesidades y 
capacidad, y también, debido a la crisis económica actual. Hay ayuntamientos 
que las han rechazado. 
 
Entiendo que no ha existido una información, una participación y una opinión 
de los vecinos del municipio sobre estos cambios urbanísticos que son de gran 
trascendencia para nuestro futuro, de la constitución del Consorci urbanístic per 
al desenvolupament de l’Àrea estratègica. 
 
La oposición ha sido un invitado de piedra, hay esto y es lo que se va a votar. 
 
Una ARE, en mi opinión es un barrio periférico o barriada, queda más bonito 
llamarla ARE, a dos o tres quilómetros del casco urbano. 
 
No cabe la menor duda que este núcleo de población alejado del pueblo va a 
crear problemas y tensiones, tanto económicas como sociales. Eso es así por 



muchos motivos, uno solo como ejemplo. Los vecinos de los barrios de Sant 
Ramon y Sant Salvador consideran que el ARE dels Pallaresos “repercutirá 
negativamente en el trabajo de integración y convivencia que se está llevando 
a cabo”. 
 
Mira Sra. Ramos, lo siento que no le guste lo de oír de Tarragona lo de CiU 
pero se lo tengo que volver a repetir, mire Sra. Ramos en el Pleno del 
Ayuntamiento de Tarragona de julio del 2009 los ocho concejales de CiU 
votaron en contra de la constitución del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’àrea Residencial estratègica Els Pallaresos, vuelvo a 
repetir, todo el grupo municipal de CiU votó en contra de esta ARE. 
 
Aquí como hemos visto en el agua, en los impuestos, en otras cosas que 
estamos viendo en estos años, aquí usted Sra. Ramos y Sr. Gómez que 
pertenecen a CiU ¿Por qué votan de esta manera? ¿Quién está equivocado la 
CiU de Tarragona que vota en contra?, o la CiU de Els Pallaresos que vota a 
favor? 
 
Yo comprendo que Uds. forman parte de una equipo de gobierno; pero hay 
asuntos como el del ARE, el de los impuestos, el agua, que deberían tener la 
misma línea. 
 
Le voy a poner un ejemplo, en Tarragona forman equipo de gobierno PSC y 
ERC. Llega el día que ERC presenta una moción a favor de las llamadas 
popularmente consultas, referéndum por la independencia. Llega la votación y 
PSC no renuncia a sus principios ni a sus planteamientos y vota en contra, y 
ERC vota a favor, y no pasa nada, no se rompe el pacto. Cada uno defiende 
sus principios y planteamientos, en cambio en el Ayuntamiento dels Pallaresos 
siempre, en muchos temas se vota en contra de lo que vota la CiU de 
Tarragona. 
 
Sra. Ramos mire una de las razones que dio el concejal de CiU, Jordi Sendra 
para votar en contra: “fomentan los guetos”. Esto no es cuestión de dinero, es 
cuestión de debatir si 1.141 viviendas no es un gueto. 
 
Sra. Ramos, lo siento vuelve a salir el Sr. Aregio, concejal y portavoz de CiU, 
que también votó en contra “Les ARE són les més semblant al model de 
desenvolupament franquista que es va fer a Tarragona”. Más claro el agua, una 
de dos, o CiU de Tarragona no sé que le pasa o CiU dels Pallaresos...se 
tendrían que reunir. 
 
No lo entiendo, el papel de los dos regidores de CiU en Els Pallaresos, no lo 
acabo de entender. 
 
Sra. Ramos, cuando el hombre dejó las cuevas para vivir hace 8.000 años, se 
fue a vivir en unos asientos fijos, que más tarde se llamaron aldeas. El objetivo 
era un perímetro definido y protegido de los peligros que podían venir del 
exterior, unas viviendas juntas para protegerse de los problemas del clima, 



tenían un cementerio y un vertedero, todo tenía un perímetro. Esa era la 
estructura funcional, estar juntos en un núcleo, no dividirse. 
 
Hace siglos, más o menos a partir de la Edad Media, cuando las aldeas se 
convierten en pueblos y ciudades, se construyeron a partir de un ayuntamiento 
o casa civil (que era el centro del poder político), un templo o la iglesia (que era 
el poder religioso) y una plaza mayor (que era el centro social). Usted va a 
cualquier pueblo o ciudad de España, y verá la iglesia, el ayuntamiento y la 
plaza mayor, que era el centro social, ahí se hacía el mercado, allí se hacían 
espectáculos, allí se hacían incluso juicios, se hacían actividades sociales. 
 
A partir de estas tres estructuras, plaza mayor, iglesia y ayuntamiento va 
creciendo el casco urbano, pero eso no es cosa Sr. Vidaller de Aznar y de 
Bush, le estoy hablando de 8.000 años, eh? O sea, esto dice que es del PP, 
no, eso es de los Reyes Católicos, de los romanos, egipcios, o sea que los 
núcleos urbanos crecen del centro y se van abriendo, que se llaman los 
ensanches. 
 
En el siglo XIX se rompen las murallas, como las ciudades se habían 
amurallado para defenderse, y vuelven a crecer. 
 
En mi opinión no es positivo urbanísticamente, socialmente y económicamente 
crecer un municipio con núcleos urbanos de estas características a dos o tres 
quilómetros del pueblo o casco urbano histórico. 
 
Sra. Alcaldessa.  Primero darle las gracias por su lección de historia, o sea de 
historia del urbanismo, pero estamos en el siglo que estamos. 
  
Primero no me diga a mi con quién me tengo que reunir y con quién no, ¿vale? 
 
Segundo, no es una imposición de la Generalitat, está negociada y participada 
entre este ayuntamiento y la Generalitat, desde el primer día. 
 
Y por último quería decirle que, para nada ser harán guetos con el ARE, si no 
al contrario, debido a la crisis, por desgracia, no se podrán tirar adelante en la 
actualidad, tardaron mucho en desarrollarse, pero se convertirá en una reserva 
de suelo donde no cabrá la especulación cuando las cosas vuelvan a ir bien. 
 
Sr. Vidaller. A mi m’agradaria situar una mica tot això perquè aquí s’han dit 
molts formats urbanístics que gaire bé venen del paleolític. 
 
S’ha dit que el municipis des de l’època del neolític i tot això, doncs han crescut 
d’una manera determinada, a veure, no cal remuntar-se tant  lluny per donar-se 
compte que els Pallaresos mateix, el seu poble, té quatre nuclis poblacionals 
disgregats. Tarragona, en té un fotimer de barris, i no surten del centre cap allà, 
vull dir, s’ha de buscar la posició adequada per poder donar cobertura a tota la 
gent que vingui. 
 



Després li parlaré del dret constitucional de tenir habitatge a preus raonables, 
tothom té dret a tenir un habitatge. 
 
Aquí als Pallaresos el format que vostè contribuïa ha desenvolupar en aquest 
municipi impedia l’accés a l’habitatge a gent de pocs recursos, a joves, tot això 
ha canviat. 
 
El que em sobta també, que es qualifiqui com “aquesta salvatjada” el SAU-5, 
que faci aquesta menció el representant de l’ADMC, quan fa un temps enrere 
havia votat a favor. Ho pot veure vostè a les actes, si són públiques! Vostè i el 
senyor Marcos van votar a favor!  
 
El Sr. Vidal i el Sr. Domínguez, recorden que s’està parlant de l’ARE. 
 
Sr. Vidaller. Vostè ha dit abans el SAU-5. També ha parlat del SAU-5. Cal 
situar que vostè no té un programa definit. 
 
Després d’un intercanvi de paraules, la Sra. Alcaldessa retira la paraula, i la 
dóna al Sr. Oller que l’ha demanat, tot manifestant que com es torni a repetir, 
primer avís, com es torni a produir una situació com s’ha produït ara 
d’enfrontament ara per una banda i l’altra, suspendré el Ple! És el primer avís 
que dono. 
 
Sr. Oller.  Em sembla molt bé, ja fa temps que ho havia d’haver fet. 
 
Nosaltres votem que no per una simple raó, l’ARE la varem començar 
nosaltres, val? Però hi havia unes contraprestacions pel poble que avui en dia 
no existeixen, han canviat tot, el mateix que han fet amb el SAU-5,  que volen 
fer en el PP4. Per això ens fa molta por, la veritat és que ens fa molta por! 
Perquè tot ho canvien, ho canvien sense saber ni assabentar-se del que hi 
havia abans, per què no ens donen aquestes contraprestacions? Perquè si hi 
hagués més contrapartides diria “val”, però ens en donen menys, moltes 
menys, portant el nostre poble al de sempre, a imposar, a imposar, a imposar, 
sense reunions com Déu mana per portar-ho endavant. 
 
I sobre el preu, si a l'eixample es car, ha de dir que això va ser amb CiU. 
   
Sr. Marcos. No volia parlar però ja que se m’ha al·ludit. Senyor Vidaller li 
tornaré a repetir una vegada més, i ho diré ben fort per que ho senti tothom per 
si encara algú no ho ha sentit, miri, nosaltres primera estem parlant d’un punt 
que no tenia res a veure amb el SAU-5, vale? En el seu dia varem votar que sí, 
i el senyor Oller va bastant encaminat, hi havia una sèrie de condicions que 
s’havien parlat de com quedaria, que després d’això no ha quedat amb res de 
res, i aleshores varem rectificar, se’n recorda d’aquella famosa frase: “És de 
savis rectificar, va donant-hi voltes i que vostè no acaba d’entendre”.    
 
Nosaltres sí que ens equivoquem, tornem a rectificar, vostè no ho sap fer? 
Escolti’m és el seu problema, però jo si m’equivoco rectifico i aquí no passa res, 
i a més a més encara dormo més tranquil, cosa que no sé si a dia d’avui pot 



fer-ho vostè el de dormir tranquil, i li torno a dir si us plau quan parli d’això 
oblidi’s de mi, quan parli en contra meu parli en contra meu directament no 
utilitzi d’altres per encarar-se amb mi. Gràcies. 
 
14 ACORD DONANT PER VERIFICAT EL TEXT REFÓS DEL PLA  PARCIAL 
URBANÍSTIC-SECTOR SAU 5, QUE INCORPORA LES PRESCRIP CIONS 
DERIVADES DE L’ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA ADOPTAT  PER LA 
C.T.U. TARRAGONA EN SESSIÓ DE DATA 22 D’ABRIL DE 20 09, 
PROMOGUT PER IBERDROLA IMMOBILIÀRIA  SAU.  
 
Atès l’escrit rebut dels Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, referència 
RN: 2009 / 036083 / T FSP/mb, Núm. 0371S- 6934, de data 5 de maig de 2009, 
Assumpte: Pla parcial urbanístic sector SAU 5 del terme municipal dels 
Pallaresos, amb l’objectiu d’incorporar les prescripcions derivades de l’Acord 
d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona en sessió de data 22 d’abril de 2009. 
 
Atès que la referida Comissió en data 22 d’abril de 2009, va aprovar 
definitivament el Pla parcial urbanístic SAU 5, condicionant la seva publicació al 
DOGC i consegüent executivitat i eficàcia a la presentació davant dels Serveis 
Territorials d’Urbanisme de Tarragona, d’un text refós per triplicat que incorpori 
una sèrie de prescripcions expressament definides en el mateix acord. 
 
Atès que amb data 22 de juliol de 2009, número d’entrada 2937,  el Sr. Jaume 
Casanovas Escussol, que actua en nom i representació de la societat 
IBERDROLA INMOBILIARIA S.A., presenta un text refós, redactat pels 
redactors Sr. Carles Diaz Gómez i Sra. Elvira Fernández Lozano, que 
contrastat pel tècnic  municipal Sr. Ruana precisa d’algunes modificacions. 
 
Atès que amb data 20 d’octubre de 2009, número d’entrada 4242, pel referit   
Sr. Jaume Casanovas Escussol, que actua en nom i representació de la 
societat IBERDROLA INMOBILIARIA S.A. , presenta un text refós, redactat per 
TDA Arquitectura urbanismo. 
 
Revisat pel tècnic municipal Sr. Rafel Ruana Gironés, segons el següent 
informe de data 27 d’octubre de 2009, és trobat conforme, atès que comprovat 
s’ajusta a l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 
22 d’abril  de 2009.  
 
INFORME 
 
RAFAEL RUANA GIRONES, arquitecte col·legiat número 7344, en el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya, requerit per l’Ajuntament dels Pallaresos, a fi 
i efectes d’emetre informe en relació al Text Refós del Pla Parcial del Sector 
S.A.U. 5, promogut per Iberdrola Immobiliària S.A.U.: 
 
INFORMA. 
 



Examinat el Text Refós del Pla Parcial de Sector S.A.U. 5, formulat per 
Iberdrola Immobiliària S.A.U., en relació a l’acord d’aprovació definitiva adoptat 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 22 
d’abril de 2009: 
 
Aquest text refós incorpora les prescripcions contingudes a l’acord d’aprovació 
definitiva, tant pel que fa a les resultants dels propis Serveis d’Urbanisme, com 
del contingut dels informes del Departament de Cultura i Mitjans de 
Comunicació; i de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i 
Salvament del Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació.  
 
Conseqüentment, s’informa favorablement per a la seva tramitació. 
 
Informant-se, a Els Pallaresos, 27 d’octubre de 2009  
 
L’Arquitecte 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
1  Donar per verificat el Text refós del Pla parcial urbanístic sector SAU 5 del 
terme municipal dels Pallaresos, que incorpora les prescripcions derivades de 
l’Acord d’aprovació definitiva adoptat per la Comissió Territorial d’Urbanisme de 
Tarragona en sessió de data 22 d’abril de 2009, redactat per TDA Arquitectura 
urbanismo. 
 
2  Trametre als Serveis Territorials d’Urbanisme de Tarragona el referit Text 
refós i aquest acord, per tal que li doni el tràmit corresponent i consegüent 
publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la seva 
executivitat. 
 
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) abstencions,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
15 APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 9 DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL, PP-4 -PMS.  
 
1 Atesa la Modificació puntual núm. 9 de les Normes Subsidiàries del 
Planejament Municipal que afecta els PP-4-Patrimoni Municipal del Sòl, Ciutat 
jardí, clau,5, zona residencial aparellada/aïllada, redactada pel tècnic municipal 
Sr. Saül Garreta Puig, justificant-se la conveniència en transformar l’ús 
d’habitatge lliure a habitatge protegit en el 100%. 
 
2 Atès l’informe del tècnic Sr. Rafel Ruana Gironès de data octubre de 2009,  
que s’informe favorablement la proposta de modificació, que textualment diu:  
 
RAFAEL RUANA GIRONÈS, arquitecte col·legiat número 7344, en el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya, requerit per l’Ajuntament dels Pallaresos, a fi 



i efecte d’emetre informe en relació a la Modificació Puntual número 9, de les 
Normes Subsidiàries pel que fa al P.A.U. 8, de nova creació  promogut per 
l’Ajuntament de Els Pallaresos: 
 
INFORMA. 
 
Examinada la proposta de Modificació Puntual número 9, de les Normes 
Subsidiàries pel que fa a la delimitació d’un nou Polígon d’Actuació Urbanística 
P.A.U. 8, anomenat “Els Plans”, formulat per l’Ajuntament de Els Pallaresos, en 
relació al planejament urbanístic vigent i a la legislació urbanística aplicable, es 
creu convenient manifestar: 
 
Es objecte de la proposta destinar part del sòl resultant del deu per cent 
d’aprofitament mig provinent del Sector S.A.U. 4 “Els Plans” a Habitatges de 
protecció oficial, en compliment de la legislació urbanística vigent, de  fer 
efectiu el dret de la ciutadania a accedir a un habitatge digne i adequat. 
Per tant el criteri de l’ordenació ha estat el de crear quatre unitats edificables 
plurifamiliars d’habitatge de protecció oficial, de promoció i gestió unitària, que 
per la seva dimensió permetin establir comunitats de veïns amb unes despeses 
de manteniment moderades. 
 
 B)  Resultat de l’analisi de la documentació, s’informa favorablement la 
proposta de modificació, en el benentès que el projecte complementari 
d’urbanització incorporarà la separata corresponent al subministrament elèctric, 
pel conjunt d’edificacions i habitatges projectats. 
 
Tenen la consideració d’organismes i empreses especialment afectades per la 
       
Modificació Puntual: 
 
. Fecsa-Endesa 
. Ematsa 
. Medi Ambient i Habitatge 
. Direcció General de Promoció de l’Habitatge 
. Direcció General de Comerç 
. Direcció General de Prevenció d’Incendis: Bombers. 
 
Informant-se, a Els Pallaresos, octubre de 2009 
L’Arquitecte  
 
3 Atès allò que disposa l’article 83 de DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Es proposa al Ple de  corporació l’adopció dels següents acords:  
 
Primer. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 9 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos, referent al PP-4-
Patrimoni Municipal del Sol, Ciutat jardí, clau,5, zona residencial 
aparellada/aïllada, redactada pel tècnic municipal Sr. Saül Garreta Puig, 



justificant-se la conveniència en transformar l’ús d’habitatge lliure a habitatge 
protegit en el 100% i  promoguda  pel propi Ajuntament.  
 
Segon. Obrir un període d'informació pública per un termini d’un mes mitjançant 
anunci  en el BOP, en el DOGC i dos diaris dels de major difusió de la província 
als efectes de possibles al·legacions. 
 
Tercer. Concedir audiència per un termini d’un mes a tots els Ajuntaments 
limítrofs per tal que puguin examinar l’expedient i tinguin també la possibilitat de 
presentar al·legacions que considerin convenients. 
 
Quart. Simultàniament al tràmit d’informació pública, sol·licitar els informes 
preceptius a les entitats i als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició n’autoritzi un de més llarg.  
 
Cinquè. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d’informació 
pública en els procediments de planejament i dels acords d’aprovació que 
s’adoptin en llur tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de 
l’Ajuntament dels Pallaresos. 
 
Debat: 
 
Sr. Alcaldessa: La nova legislació en matèria d’habitatge dota tant la 
Generalitat com els ens locals dels instruments normatius necessaris per 
desenvolupar polítiques d'accés a l'habitatge, i garanteix el compliment de la 
funció social de la propietat i la defensa dels drets dels compradors i els 
llogaters. 
 
La Llei d’accés a l’habitatge, aprovada precisament pel govern socialista de la 
Generalitat, destaca la definició de la funció social de l’habitatge i reflecteix la 
realitat de la nostra societat. Quina és aquesta realitat? 
  
Doncs la del nostre municipi, que ha experimentat en els últims deu anys un 
creixement molt ràpid en número d’habitatges, de població i de preus d’accés a 
aquests habitatges.  
 
Actualment, i parlo de xifres casi exactes, tenim 1.727 habitatges unifamiliars, 
vers 87 pisos. 
 
La Generalitat de Catalunya, presidida per un govern socialista, considera que 
aquesta llei aporta solucions a aquest problema social. Considera també que el 
sector públic ha de comprometre’s a adoptar mesures adreçades a l’existència 
d’habitatge assequible suficient i adequat per a la població. 
 
Parlem de la nostra població.  
 
El 58% dels nostres ciutadans empadronats tenen menys de 40 anys, i 
d’aquest percentatge més de la meitat corresponen a nois i noies menors de 29 



anys. Gent que necessitarà properament tenir accés al seu habitatge, i que si 
seguim incrementant el número d’habitatges unifamiliars hauran de marxar del 
nostre municipi.  
 
És aquest objectiu el que ens ha mogut a apostar per la millora de l’accés a 
l’habitatge, la Llei aposta per la creació d’un parc específic d’habitatges 
assequibles a tots els municipis de Catalunya, que permeti atendre les 
necessitats de la població que necessita un allotjament i no el pot aconseguir 
en el mercat lliure. Amb aquest objectiu hem valorat les necessitats del nostre 
municipi, les disponibilitat de sòl que com Ajuntament tenim, i hem tirat 
endavant un projecte, que encara està una mica verd. A això, se li diu treballar, 
i pensar en el futur tant del nostre poble com de la nostra població.  
 
A més, complim amb una de les exigències de la normativa actual d’habitatge 
que estableix l’obligació que tots els municipis de més de 5.000 habitants 
disposin, en un període màxim de 20 anys, d’un parc mínim d’habitatges per a 
polítiques socials del 15% del seu parc total. Nosaltres actualment tenim 4.110  
habitants, i la xifra dels 5.000 està molt a prop. 
 
La senyora Carmen Trilla, Secretària de l’Habitatge, va defensar en el Meeting 
Point a Barcelona, la prioritat en la política de l’habitatge avui i en el futur. La 
política de la creació de VPO és universal i és la solució al dret constitucional a 
un habitatge digne. Quanta més VPO es construeixi menys “guetos” es 
formaran i l’especulació en el camp de la construcció haurà acabat d’una 
vegada per sempre. 
 
Per això defenem i defendrem aquesta política. 
 
El Sr. Oller. Jo només he de fer una pregunta, allò és poble, referint-se a lo que 
és poble, o és urbanització? 
 
Sr. Alcaldessa.  Prèvia pregunta al secretari diu que està recepcionada. 
 
Secretari- Jo diria que és nucli de població. 
 
Sr. Oller. Demana un aclariment, és un nucli del poble, però és una 
urbanització, es el casc antic i tres urbanitzacions, que són Pallaresos Park, 
Jardins Imperi i Residencial Hostalets. 
 
Sr. Vidaller. A mi m’agradaria felicitar-la públicament per aquesta brillant 
exposició de la realitat que tenim social en el municipi, voldria que quedés 
constància en aquesta acta. 
 
Sra. Alcaldessa.  També voldria dir que s’han tingut un parell de reunions amb 
el veïns, que es continuaran tenint, hi ha un parell d’al·legacions, es 
continuaran tenint reunions amb el veïns per que no passi com altres vegades 
que ha passat, que estan els veïns en contra d’aquests tipus de vivendes. Es 
farà el més acurat possible i sempre consensuant amb les idees dels veïns. 
 



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, 
dels senyors/es, Coronado, i Oller, Domínguez i Vidal i una (1) abstenció, del 
senyor  Marcos, i per tant amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre 
legal de regidors de la corporació, s’aproven en tots els seus punts els anteriors 
acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Oller. Anem a veure, em sembla molt bé la política social, i més si ve encara 
del partit socialista com és normal, perquè per això estem al partit socialista, 
però una cosa està molt clara, una cosa és fer polítiques socials i una altra 
cosa és enganyar a la gent, en el bon sentit de la paraula, no ens equivoquem, 
que no m’agrada a mi fer aquestes coses. 
 
Una cosa està ben clara, plantar allà aquells blocs que volen fer, es vulgui o no 
es vulgui, és anar en contra de les idees de les persones que han comprat 
cases allí, val?  
 
Quan es va fer tot aquell muntatge dels xalets, que no varem ser nosaltres, va 
ser CiU, nosaltres varem acabar de rematar el nombre d’habitatges, amb el 
qual varem posar més dels que anaven, perquè eren unes parcel·les enormes,   
bé doncs per aquesta qüestió la gent va comprar allí els xalets, i ara no se li 
poden  posar blocs, hi ha una solució intermitja, no es pot fer només una reunió 
i ara portar-ho al Ple, i fer les coses com som. 
 
El que no es pot fer, és no fer una cosa intermitja i no deixar parlar, allí també  
es poden fer de VPO, cases continuades amb dues fileres cases que i caben 
perfectament una darrera de l’altre, sense ser una barrera, i tant la placeta com 
la zona de comerç que volen fer, és pot fer tot exactament, i el preu com tenen 
que ser, i sense interrompre a la resta de veïns dels voltants que s’han comprat 
els xalets per estar acompanyats de xalets, sense enganyar-los i tenir les coses 
com Déu mana, i a Urbanisme no ha anat vostè sola, s’ha anat moltes vegades 
i sempre acompanyats pel secretari, que pot saber i sap perfectament que el 
que jo estic dient no menteixo, hi ha altres maneres de fer les coses. 
  
Hostalets necessita una revisió, i el Sr. Santacana li pot dir si està parlat o no 
d’aquesta revisió, per que el dia que passi qualsevol incident dins d’aquell barri 
pel del tap del Camí del Frare tindrem seriosos problemes per entrar bombers i 
per entrar ambulàncies, i això és per on s’ha de començar a fer, vivendes 
socials en condicions i que la gent es guanyaria una pessetona o un euro, i 
viurien millor del que viuen ara, per que la gent allí si que de veritat és gran, i 
necessita aquests canvis. 
 
Sr. Alcaldessa.  Les seves polítiques socials són de treure’s el barret. 
 
Sr. Vidal. Bueno señor Secretari, quiero que conste en acta que a mí en el peor 
de los casos no se me da réplica, no sé que discriminación tengo yo que hablo 
muy poco hoy porque así hemos quedado, ¿pero la réplica por qué a mi no se 



me da nunca? Que conste en acta que la señora alcaldesa no sé que tiene 
conmigo, cuando todo el mundo está con réplica y todo. 
 
Yo sabía que en la corporación de este Ayuntamiento no sabía nadie que era 
núcleo, que era urbanización, yo ya lo sabía, porque claro ya nos conocemos 
todos, aquí traigo documentación expedida por el ayuntamiento, de la comisión 
de urbanismo, hombre! Hostalets hablan de urbanización, no hablan ni de 
núcleo urbano, ni hablan del casco urbano, es una urbanización. 
 
En la página del ayuntamiento, no se quién la hace, no la hace la oposición, “un 
nucli urbà petit i pintoresc”, Pallaresos pueblo! Volvemos a repetir, iglesia, 
ayuntamiento, plaza mayor. I després tiene tres urbanizaciones: Els Hostalets, 
Pallaresos Park i Jardins Imperi, ¿cómo es que no saben lo que es 
urbanización o pueblo si está en su página? Sí, lo pone. I la documentación 
está aquí: 
 
Ajuntament dels Pallaresos: “es tracta d’una urbanització creada en los años 60 
que era totalmente anárquica”, comisión de urbanismo, urbanización, era para 
aclarar eso, es una urbanización Hostalets. 
 
Entonces voy a razonar el argumento. El grupo municipal del PPC ha votado en 
contra por varias razones. 
 
Pero antes de comenzar quiero dejar constancia que nuestro Grupo Municipal, 
como no podría ser de otra forma y creo que estamos todos de acuerdo, 
estamos a favor del la construcción de vivienda protegida. El Grupo Municipal 
está a  favor que se facilite el acceso a la vivienda a los jóvenes y a las familias 
con ingresos económicos más ajustados. 
 
Las NNSS de este municipio, pregunten por ahí quién las hizo, ¿eh? El Partido 
Popular no ha participado. ¿De que año son las NNSS de Pallaresos, 2.002? 
¿Y quién era el alcalde en el 2.002? 
 
Desprès d’un intercanvi de paraules per tal de qui era alcalde, resultant ser-ne 
el Sr. Claudi. 
 
Ahora bien, en este caso concreto no podemos compartir esta modificación 
urbanística que plantea la Alcaldía y el Equipo de Gobierno. 
 
No compartimos ni la forma, ni el modo y el número de viviendas; pero 
consideramos suficientes las 1.131 viviendas que se van a construir en la futura 
ARE RESIDENCIAL ELS PALLARESOS, con 626 viviendas que serán de 
vivienda protegida y 505 de mercado libre, o sea, ya vamos a tener de 1.131 ó 
1.141, que ha diseñado y planificado la Generalitat de Catalunya. 
 
También, no podemos olvidar que la provincia de Tarragona tiene un stock de 
más de 17.000 pisos en venta, que la Generalitat de Catalunya podría buscar 
una vía de salida, con ayudas económicas para los compradores y promotores.  
 



O sea, vamos a acabar de solucionar lo que tenemos medio construido, 
cimientos o abandonado y construyamos, estoy seguro que 60.000 viviendas 
en Catalunya no se necesitan en estos momentos. 
 
Consideramos que la construcción de bloques de viviendas plurifamiliares en la 
Urb. Pallaresos Park, Urb. Els Hostalets y Urb. Jardins Imperi rompe la armonía 
urbanística y paisajista de dichas urbanizaciones residenciales. 
 
De la misma manera que en la Urb. Jardins Imperi se construyeron más de 500 
viviendas unifamiliares adosadas de vivienda de protección oficial, en el solar 
de la Urb. Els Hostalets se pueden construir dos hileras de viviendas 
unifamiliares adosadas de precio protegido. 
 
A continuación voy a enumerar los argumentos que sustentan lo arriba 
indicado: 
 
Primero.- La Alcaldía y el Equipo de Gobierno no ha informado, no ha 
consultado y no ha pedido la opinión del Grupo Municipal del PPC. Se limita a 
presentarlo junto con la documentación del Pleno, dos o tres días antes y allí se 
termina la participación. El papel del Grupo Municipal del PPC es el que marca 
estrictamente la Ley y votar. 
 
Recordemos la famosa frase dirigida a la oposición en un Pleno: “No 
comptarem amb vostès, perquè no són necessaris”. 
 
Segundo.- Un ayuntamiento es la Institución más cercana a las personas, un 
ayuntamiento debe trabajar para resolver los problemas de la ciudadanía. Le 
puedo asegurar que en los dos últimos años el Ayuntamiento dels Pallaresos 
se ha convertido en un problema para muchas personas y muchas familias. 
 
Les recuerdo las 500 firmas que se recogieron en el pueblo que pedían 
información y participación en el futuro urbanístico del municipio, por parte de 
los vecinos y vecinas. 
 
Sra. Alcaldesa, las personas que vivimos en el pueblo o vienen a vivir, lo hacen 
por disfrutar del campo, disfrutar de la naturaleza, la tranquilidad  y la identidad 
histórica del municipio. No se viene a vivir para rodearse de edificios 
plurifamiliares de varias plantas, en especial en las urbanizaciones. 
Els Pallaresos puede ser un pulmón verde para Tarragona o puede convertirse 
en una barrida de Tarragona, parece ser que ustedes han escogido la segunda 
opción, el cemento y el asfalto. 
 
Tercero.- No comparto, pero respeto que Uds. apliquen estrictamente, de forma 
rigurosa y de manera severa la Ley con la Oposición, ese es su talante 
democrático, pero no puedo compartir, no puedo defender la falta de 
información o la falta de participación de los vecinos y tejido social del 
municipio sobre el desarrollo urbanístico, y más cuando hay cambios tan 
importantes. Informar a los vecinos cuando ya está aprobado, pues que quieres 



que diga, ya estamos como en el SAU-5, se informa cuando ya está aprobado, 
no se que objetivo tiene 
 
Nuestro grupo municipal del PPC considera necesario el derecho a la 
participación de la ciudadanía en estos temas. Información, transparencia y 
participación hacen más democrático a un ayuntamiento. 
 
El artículo 8, punto 1 de la Llei 2/2002, de 14 de març d’urbanisme, dice: “Es 
garanteixen i s’han de fomentar els drets d’iniciativa, d’informació i de 
participació dels ciutadans en els processos urbanístics de planejament i de 
gestió”. 
 
Cuarto.- Dejemos las leyes, y nos vamos a las promesas electorales. Eso que 
los políticos nos llenamos la boca cada cuatro años y luego nos olvidamos. 
 
Gent del Pallaresos: “No podemos crecer sin mesura”. “Hemos de mantener la 
esencia de pueblo”. “Queremos impulsar la participación vecinal...”. “Crearemos 
una Comisión Urbanística...”. “Queremos que el urbanismo deje ser patrimonio 
de los políticos...”. Ni vecinos, ni oposición, ¿cuando se crearan esas 
comisiones? 
 
ICV: “Des d’ICV treballarem per tal que el nostre poble no caigui en les urpes 
de les grans constructores”, -¿1.140 quién las va ha construir?-, “El nostre 
model de desenvolupament no és el del creixement a cop de totxana,..., sinó el 
de la sostenibilitat, la racionalitat, la transparència i la participació ciutadana...”, 
“Crearem una Àrea d’Urbanisme a l’Ajuntament integrada per tots el grups 
polítics i que garanteixi la participació dels veïns i veïnes”. 
 
Sobre CiU no entro en el programa electoral por que no me atrevo a entrar. 
 
Quinto.- He leído en varias ocasiones la expresión “urbanismo sostenible”. Esta 
expresión es boca de políticos me asusta mucho. 
 
Para mi “urbanismo sostenible” es aquel que hace feliz a la persona que reside 
en un lugar. El urbanismo que crea problemas, el urbanismo que divide a 
personas y el urbanismo que crea discusión, no lo considero “sostenible”. 
 
Sexto.- ¿Qué pintan cuatro bloques de viviendas plurifamiliares en una 
urbanización con viviendas unifamiliares aisladas o adosadas? Es un pegote en 
mi opinión, rompe con el entorno. 
 
La Zona de Hostalets es una urbanización, separada y a mucha distancia del 
casco urbano, no es el casco urbano del pueblo, no es el núcleo histórico o 
antiguo del pueblo, no es el ensanche urbano del pueblo. 
 
Es una urbanización, mejor dicho, según consta en las NNSS, la definición 
urbanística es, si no me equivoco, Ciutat Jardí (Clau 8) Zona Urbanització 
Hostalets. 
 



Els Hostalets es una urbanización como lo son Pallaresos Park o Jardins Imperi 
y deben mantener esa identidad de urbanización residencial 
 
Séptimo y último.- Si en ese solar de la Urb. Els Hostalets se quiere hacer 
vivienda protegida, vuelvo a decir se pueden hacer  viviendas protegidas como 
se hizo en Jardins Imperi que se hicieron 500 viviendas adosadas y eran de 
P.O., pero guardan el entorno. 
 
Es muy difícil parar o frenar esta voracidad salvaje del Ayuntamiento, porque 
como muy bien dicen: “No comptarem amb vostès, perquè no són necessaris”.  
 
Pero sí que hay que hacer todo lo posible para informar a la ciudadanía y 
estimular la participación del tejido social del municipio, porque pueblo somos 
todos. 
 
Sra. Alcaldessa. Dice usted que no guardan el entorno, claro, guardan un 
entorno que no es sostenible por sus elevados costes, ¿vale? Yo no sé que 
privilegio tiene aquí la gente, si vive en un pareado o vive en un edificio. 
  
Le repito que se han tenido ya dos reuniones con los vecinos, que se tendrán 
todas las que hagan falta, el primer intento de proyecto ya se adaptó y se 
cambió, y se tendrán todas las que hagan falta para llegar al consenso de que 
quede lo mejor posible. 
 
Seguiremos teniendo todas las reuniones posibles con los vecinos para llegar a 
un consenso para que estas viviendas no molesten, ni entorpezcan, ni la luz, ni 
lo que es el entorno, se cuida mucho las zonas verdes, no solo es asfalto y 
hormigón, pero es que sabe perfectamente que la política de los chalets se 
tiene que ir terminando por que es completamente insostenible. Y repito, y me 
canso de repetir, que en Pallaresos son 626 viviendas en el ARE, que las mil y 
pico no son nuestras, y como le he dicho antes, le repito lo que nos dijeron el 
otro día en Barcelona, es una figura que todavía tardará mucho en 
desarrollarse por el motivo de la situación económica actual. 
 
Sr. Vidaller.  Jo el que vull dir aquí, en aquest projecte, és que nosaltres estem 
tirant endavant drets constitucionals, estem tirant endavant necessitats socials, 
això són polítiques progressistes, i sobretot això que vostè qüestionava del 
urbanisme sostenible, urbanisme sostenible és aquell que intenta guanyar 
densitat, densitat poblacional i mantenir el màxim de zona verda possible, que 
és exactament el que s’està fent.  
 
Em sorprén també que el representant ara del Partit Socialista, doncs digui 
aquí que el partit socialista és aquí el gran dels drets socials del país, quan als 
Pallaresos està votant en contra a una proposta clarament social. 
 
Sr. Oller. Anem a veure, aquest senyor que ara és del Partit Socialista, i que 
abans era del PSUC, no s’equivoqui, per això no em van poder fotre fora mai, 
vaig marxar jo. El que té molt clar és el que vol fer i el que hi ha, ho té molt clar 
i no li agrada enganyar, però m’arriben rumors i ja que m’apreta també 



l’apretaré, que possiblement qui té que fer el projecte d’obres d’aquest sistema 
posaria damunt la taula, i si és mentida m’ho diuen, perquè a mi també 
m’agradaria dir que és mentida, els diners per poder fer un poliesportiu. 
 
Sr. Alcaldessa.  El que està dient és molt greu! Ho pot demostrar senyor Oller? 
 
Sr. Oller.  Que ho estan dient? Clar que ho puc demostrar, si no, no parlaria! 
 
Sr. Alcaldessa.- ¿Y usted cree que es el sitio  adecuado en un Pleno decir eso 
que usted esta diciendo? 
 
Sr. Oller- Estic dient que és el que hi ha, el rumor que hi ha! Jo demano que ho 
aclareixin! 
 
Sra. Alcaldessa.  Molt bé, que todo conste en acta. 
 
Sr. Domínguez. Només diré que com és molt difícil ampliar tota l’explicació que 
ha fet el regidor del PPC, evidentment la recolzo totalment i no reiteraré perquè 
pràcticament estàvem parlant del mateix. 
 
16 ACORD DE DECLARACIÓ INSTITUCIONAL MUNICIPAL REFE RIDA A 
LA POLÍTICA DE “COMPRA PÚBLICA AMBIENTALMENT CORREC TA” A 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.  
 
Una de les estratègies per contribuir al desenvolupament sostenible és la 
reducció de l’impacte ambiental del municipi sobre el planeta. 
 
D’altra banda, una de les accions prioritzades dins els 10 Compromisos 
d’Aalborg, signats per l’ajuntament dels Pallaresos mitjançant la seva afiliació a 
la xarxa, fa referència al consum i elecció d’estils de vida responsables amb 
l’objectiu de realitzar procediments de compra sostenible. 
 
L’Ajuntament dels Pallaresos pertany a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
sostenibilitat i participa dels treballs del Grup de Compra Verda i consum 
Responsable amb l’objectiu de trobar estratègies per millorar la política de 
compres. 
 
Conscients que la compra i l’ús de productes i serveis genera impactes 
ambientals sobre l’entorn i per tal d’afavorir el procés de compra verda als 
ajuntaments de la Xarxa, s’han editat diferents documents que recullen els 
criteris ambientals a incorporar en el procés d’adquisició d’ecoproductes. 
 
L’ajuntament dels Pallaresos, coneixedor de l’impacte positiu que pot tenir 
sobre el medi ambient la Compra Pública Ambientalment correcta, es proposa 
integrar criteris ambientals en la adquisició de productes i serveis. Així, la 
incorporació de criteris ambientals en la gestió de compres proporcionarà 
guanys econòmics, socials i ambientals, a banda de resultar una acció 
exemplificadora. 
 



Amb aquest motiu, l’Ajuntament dels Pallaresos vol fomentar una política de 
compra ambientalment correcta. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, tot fent ús de les atribucions legalment 
conferides, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- PROMOURE l’ambientalització dels serveis municipals pel que fa a 
l’ús de productes, materials i serveis ambientalment correctes. 
 
Segon.- IDENTIFICAR I IMPLANTAR projectes per tal d’afavorir la incorporació 
de criteris ambientals en l’adquisició de productes i serveis, com  ara: 
 

� Identificació de proveïdors respectuosos amb el medi ambient, que hagin 
implantat sistemes de gestió ambiental en les processos de fabricació o 
distribució. 

 
� Compra de productes ambientalment correctes que disposin 

d’ecoetiquetes o certificacions ambientals. 
 
� Introducció de paràmetres ambientals en els plecs de condicions de 

contractació pública municipal, bé siguin d’obligat compliment o bé 
addicionals, com a millora voluntària per part del licitador, de tal manera 
que es valori la qualitat ambiental dels productes, materials o serveis 
contractats, al costat d’altres especificacions econòmiques o tècniques. 

 
Tercer.- CONSIDERAR els criteris ambientals tant en la fase de planificació 
d’adquisicions com en els processos de presa de decisions. 
 
Quart.- ASSEGURAR que els agents contractats utilitzin productes 
preferiblement ambiental correctes i es contemplin els aspectes ambientals en 
els serveis oferts a totes les àrees i serveis municipals. 
 
Cinquè.- COMPARTIR  la responsabilitat de les Compres Públiques 
Ambientalment Correctes entre el personal  de contractació, compres, medi 
ambient ii altres agents implicats. 
 
Sisè.- DESENVOLUPAR els criteris tècnics en una instrucció tècnica de l’Àrea 
d’Alcaldia i Medi Ambient i incorporar-los als plecs de condicions tècniques dels 
contractes municipals d’obres  i subministraments, establint una ordre de 
preferència que prioritzi aquells productes que ofereixen major informació sobre 
les característiques ambientals del producte. 
 
Setè. – REALITZAR accions informatives al personal municipal, a les empreses 
subministradores i contractistes, al agents socials i econòmics i a la ciutadania 
en general. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 



Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. ADMC està compromesa amb el medi ambient i per aquest 
motiu dóna suport a aquesta declaració institucional, però això no vol dir que 
obviem la realitat del regidor de medi ambient i de la resta dels regidors de 
l’equip de govern, inclosa l’alcaldessa. 
 
Aquesta declaració venint de vostès no deixa de ser un altre brindis al sol, com 
altres propostes que vostès presenten, o ja s’ha començat a utilitzar paper 
reciclat Sr. Pardo a l’Ajuntament? Vostè creu que per fer aquesta declaració el 
primer que ha de fer l’ajuntament no és donar exemple? Tenim aquí la ISO 
14.000? Sap que és? 
 
 
 
Seguidament el Sr. Marcos exposa: Darrerament s’han donat una sèrie 
d’esdeveniments, segurament la majoria de vostès coneixen, el futbol Base, 
etc, etc...I no vull entrar ara mateix a discutir si està ben feta una opció o una 
altra, si es tira endavant una o l’altra, si es tiren les dues, quina és la més 
positiva o no, tinc el parer evidentment, i quan el demanin el donaré. El que sí, 
revisant tot això, varem trobar doncs que dins d’aquesta ordenança hi havia un 
fet que potser en el seu dia se’ns va passar a tots, i crec que tots hem de ser 
conscients d’això. 
  
La majoria dels que estem aquí hem jugat a futbol i hem jugat al camp de futbol 
del nostre poble, la majoria del que estem aquí hem jugat a basquet, a hockei, i 
hem jugat a les pistes del nostre poble, i mai hem hagut de pagar un duro per 
jugar al camp de futbol. Evidentment que si me’n vaig al camp de futbol del 
Nàstic, doncs allí que em faran pagar, però el camp de futbol del meu poble, o 
el camp de basquet, doncs no ho trobo gaire lògic que tingui de pagar, i si més 
no, els equips o les institucions, o qualsevol mena d’agrupació que representi al 
poble que per desenvolupar la seva tasca tingui d’abonar un preu quan el que 
està fent és representar al poble.  
 
Per tal motiu hem presentat aquesta moció que ara els passo a llegir. 
 
17 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ A.I.P. PER LA MODIFI CACIO DE 
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 21, REGULADORA DE LA TAXA  PER LA 
PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA PISCINA MUNICIPAL, INSTAL ·LACIONS 
ESPORTIVES I ALTRES LOCALS DE PROPIETAT MUNICIPAL  
 
 
MOCIÓ 
 
El Grup Municipal d’ A.I.P., a l’ Ajuntament dels Pallaresos, proposa al Ple la 
modificació de l’ Ordenança Fiscal número 21, reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres local 
de propietat municipal, atenent als següents 
 



ANTECEDENTS: 
 
Atès el que es diu al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, en el seu Article 
43, apartat c) Utilitzar, d’acord amb llur naturalesa, els serveis públics 
municipals i accedir als aprofitaments comunals d’acord amb les normes 
aplicables. 
 
Atès que el nostre municipi disposa d’una Ordenança que regula la utilització 
de les pistes esportives. 
 
Atès que a dia d’avui en el nostre poble existeixen entitats que representen dins 
i fora dels Pallaresos, al nostre poble, en actes de tota mena, incloent-hi la 
participació en competicions extra municipals. 
 
Atès l’increment de població que de ben segur gaudirà el nostre municipi en un 
futur, i pensant en contribuir al foment de l’esport entre els habitants dels 
Pallaresos. 
 
Atès el tarannà d’ A.I.P., que defensa la llibertat dels habitants dels Pallaresos 
de poder gaudir de les instal·lacions esportives existents al municipi en unes 
condicions de privilegi enfront a persones o entitats vingudes de fora. 
 
Atès el compromís que defensa A.I.P. de suport i promoció de l’esport dins del 
nostre municipi. 
 
Atès que d’altres associacions i col·lectius del nostre municipi històricament 
gaudeixen de llocs on desenvolupar les seves activitats, sent aquestos de 
caràcter municipal, i dels quals estan exempts de pagar taxes. 
 
Per tot l’exposat, proposen al Ple Municipal que: 
 
ACORDI: 
 
Iniciar l’aprovació de la modificació de la present ordenança fiscal tot i afegint 
en l’article nº 5. Beneficis fiscals, el següent: 
 
3. Malgrat el que s’ha disposat en l’apartat anterior, les entitats esportives 
sense ànim de lucre i degudament acreditades, que pertanyin al municipi dels 
Pallaresos, i que per raons degudes a entrenaments o participació en 
competicions oficials requereixin la utilització d’aquestes, quedaran exemptes 
de pagar la taxa corresponent al lloguer de les pistes esportives. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) vots en contra, el dels 
senyors/es  Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) 
abstencions, no s’aprova la Moció. 
 
Explicació de vot: 



 
Sr. Vidaller. En primer lloc donaré les gràcies per interessar-se en la gestió 
esportiva, ja està bé que hi hagi propostes, ja em sembla bé, a mi m’agradaria 
indicar-li que des d’aquest consistori el que intentem impulsar és, d’una banda 
primers serveis als ciutadans, i d’una altra oferir equipaments per poder gaudir 
d’instal·lacions esportives. Aquest és l’objectiu que té l’Ajuntament, garantir que 
hi hagin els equipaments esportius en condicions, i a partir d’aquí que hi hagi 
gent que en sàpiga, entitat en aquest cas el Club Esportiu dels Pallaresos, que 
desenvolupi tota l’activitat esportiva clarament ordenada per seccions 
esportives.  
 
Aquesta proposta seva econòmica, intentar que els ciutadans doncs puguin 
practicar esport en les instal·lacions esportives del municipi, doncs hi ha dos 
possibilitats com vostè sap, aplicar les ordenances fiscals que marca clarament 
i defineix quines són les quotes que s’han de pagar per l’ús de les instal·lacions 
municipals, i d’una altra nosaltres varem creure oportú tirar per aquesta via que 
diu vostè, és correcte però arriba tard, buscar la fórmula més barata per a que 
tothom pugui utilitzar les instal·lacions esportives del municipi, municipals, amb 
un cost relatiu.  
 
Com vostè sap, per que em consta que ho sap, les quotes que es paguen són 
ínfimes, estem parlant i vostè ho sap, en el cas dels adults 20 € anuals, la qual 
cosa vol dir que és una quota de 1,66 € mensuals, vull dir, mínim, i en el cas 
dels nens són 5 € anuals. Home! Que això s’acosta molt a la gratuïtat de l’ús 
del que són les instal·lacions esportives. Nosaltres demanem simplement que si 
s’ha de comprar calç, doncs puguem tenir doncs uns petits recursos econòmics 
per fer front a aquestes despeses d’ús quotidià, però sí que està clar que les 
instal·lacions esportives a través del Club Esportiu es garanteixen que es 
puguin utilitzar amb un preus que ja dic són realment baixos. 
 
Sr. Marcos.  Escolti’m, perdoni’m, potser se m’ha escapat, quan paga el Club 
Esportiu Els Pallaresos per fer servir el camp de futbol?  
 
Sr. Vidaller.  Ja li dic jo que el Club Esportiu dels Pallaresos és l’entitat que té la 
garantia, la confiança de l’Ajuntament  per desenvolupar l’activitat esportiva del 
municipi, aquesta és la fórmula que hem cregut que és la més oportuna. 
 
Sr. Marcos.  O sigui, que no paga res? 
 
Sr. Vidaller.  El Club Esportiu Els Pallaresos el que fa és gestionar el que és 
l’activitat esportiva, els socis d’aquest club esportiu en paguen una petita quota 
anual. 
 
Sr. Marcos. O sigui, jo entenc amb això que em diu que al meu poble de 
Pallaresos que només té actualment un camp de futbol, i que si jo vull portar el 
meu fill a jugar a futbol, encara que sigui a passar una estona amb ell jo no puc 
fer ús de la pista? 
 



Sr. Vidaller.  No, no es confongui, les instal·lacions municipals es poden utilitzar 
sempre i quan no hagi activitat esportiva, és lògic i vostè ho sap, ja estat en dos 
reunions i això ja s’ha dit. 
 
Si parlem de col·laboració i de valorar les aportacions que puguin venir de la 
seva banda, som receptius i vostè tot això ja ho hem parlat, les instal·lacions 
esportives són de tots, sempre i quan no se’n facin ús, en el moment que un 
usuari vulgui fer ús de la instal·lació esportiva només te dos fórmules i vostè les 
coneix, una pagar les taxes fiscals que són 30 €/hora  i l’altra és canalitzar-ho a 
través del Club Esportiu dels Pallaresos. 
 
Sr. Marcos. Aclareixi-m’ho que no ho entenc, és que no ho entenc. A veure, 
vostè diu que jo puc anar-hi, fora de les hores que s’utilitzi, llavors jo no pago i 
els altres si que pagaran, no ho entenc. 
 
Sr. Vidaller.  Miri, tot el que sigui una reserva de la instal·lació esportiva, a més 
vostè ho sap, no es confongui.  
 
Sr. Marcos.  No, jo només vull aclarir les coses. 
 
Sr. Vidaller.  Doncs aclarit ja fa temps que està, ara està fent aquí el paper de 
desconeixement, fa temps que està aclarit. 
  
Miri, tot el que suposi una reserva d’una instal·lació esportiva, s’ha de pagar 
l’ordenança fiscal, ho hem aprovat tots! Ara bé, si es vol fer una activitat 
esportiva, la fórmula més barata per poder utilitzar les instal·lacions és el Club 
Esportiu, això no treu tampoc que la instal·lació és oberta, la instal·lació si no 
s’està fent ús de cap activitat esportiva lo propi és que qualsevol ciutadà en faci 
ús, i ja ho estan fent. 
 
Sr. Marcos.  Escolti’m vostè em diu que el Club Esportiu dels Pallaresos té total 
domini de les pistes, no paga ni un duro per la utilització de les pistes? A veure, 
jo crec que això és una discriminació bestial enfront a altres entitats. Per 
exemple, la Penya gegantera de la qual jo em sento molt a prop, paga alguna 
cosa per utilitzar sales quan fa assajos? Per mantenir els gegants dins de 
l’Ajuntament, etc...,paga alguna cosa? No. 
 
Llavors una entitat, i no volia treure el nom, és que vostè m’està forçant, com la 
Penya Nàstic dels Pallaresos que han proposat i vostè ho sap una oferta de 
futbol base molt interessant, que no discuteixo, però que si que han fet una 
tasca molt bona, i amb un cost que vostè em deia de vint i tantes o trenta i pico, 
aquesta gent parlen només de tretze euros, escolti’m jo no li dic si un o l’altre, 
però si de donar facilitats a aquesta gent que s’han estat movent i que han fet 
una tasca molt important, d’acord? I no dir-los-hi que tenen que pagar 30€ per 
utilitzar les pistes. La Penya Nàstic dels Pallaresos representa al poble, és una 
entitat social com una altre qualsevol, com si estiguéssim parlant ara doncs jo 
que sé del tema del carnaval, per què no? És una entitat que representa al 
poble, per què ha de pagar les pistes del poble? Això no ho entenc, a més a 
més s’està parlant d’una escola de futbol base per criatures, per nens petits 



d’aquest poble amb una projecció de futur, quan més a més participaran en 
competicions oficials representant al nostre poble, d’acord? Sobretot escolti’m 
al final confessi, li han avançat i li han fotut la jugada “padre” i ara vostès tenen 
un “rebote” bestial amb això, escolti’m senti's i parli les coses, preocupi's per la 
gent d’aquest poble i sobretot per la seva política social i la seva política 
d’esports per les criatures petites, pels nens petits, que si vostè i jo podem 
discutir, escolti podem fer el que vulguem, però estem parlant del futur de 
l’esport d’aquest poble.  
 
Sr. Vidaller.  Està bé que utilitzi políticament qualsevol arma, ja està bé, ara 
serà la Penya del Nàstic, després seran els veïns del SAU-5. Miri, per aquí no 
passo, vull dir, aquí qualsevol que vulgui col·laborar amb l’Ajuntament per 
desenvolupar qualsevol iniciativa en matèria esportiva hi tindrà el nostre 
recolzament, sempre i quan es vulgui col·laborar, ara les pautes de com s’ha de 
fer les marquen les ordenances fiscals o el que digui l’Ajuntament dels 
Pallaresos, i vostè o sap. Que s’han adelantat? Això és completament fals, per 
que això està dins d’un projecte global d’esports, nosaltres hem desenvolupat 
els vestidors i no estan acabats, encara no es poden utilitzar les instal·lacions 
perquè no estan acabades, vostè vol aprofitar políticament un fet que sap que li 
ve gran, vostè sí que no té capacitat per desenvolupar cap projecte esportiu 
global, i ara ha vist l’opció que se’ns planteja des de la Penya del Nàstic, que 
saben que sempre han tingut recolzament des de l’Ajuntament, i vostè s’aferra 
a això “como un clavo ardiendo”. Això és demagògia, és utilitzar qualsevol eina 
per intentar erosionar, no li sortirà bé perquè el projecte esportiu que tenim en 
aquest municipi està clarament definit, un club esportiu que s’organitzarà en 
seccions esportives i desenvoluparà l’activitat esportiva del municipi. 
 
Sra. Alcaldessa.  M’agradaria que no m’indiquessin el que he de fer, ho agrairia 
molt, de veritat que sí. 
 
A partir de la semana que viene, tengo constancia de que comenzarán 
reuniones y conversaciones para intentar solucionar y poner solución coherente 
y desde el Ayuntamiento, no política, sino desde el Ayuntamiento, y las 
personas que trabajan en el Ayuntamiento, y no politizando las cosas, intentar 
poner solución a este asunto, y esto será la semana que viene, porque 
contactos con el Nàstic ya se han tenido y ya estamos informados, entonces 
intentaremos solucionar todo esto, pero lo que no hace falta es venir aquí a 
buscar enfrentamientos y utilizar ciertas cosas sin saber realmente lo que ha 
pasado desde el principio. Yo le aseguro que la semana que viene se intentará 
solucionar este tema, ¿vale? I hemos sido tan cautos, que en vez de estar 
buscando enfrentamientos pues nos hemos ido a informar a la fuente, que es el 
Gimnàstic de Tarragona. Muchísimas gracias. 
 
El Sr. Marcos demana replica, la Sra. Alcaldessa no li dóna i li diu que molt bé, 
que ja li contestarà per escrit  a la premsa. 
 
8 ADHESIÓ A LA CANDIDATURA DE LA CIUTAT DE TARRAGON A COM A 
CAPITAL EUROPEA DE LA CULTURA 2016  
 



La Ciutat de Tarragona va aprovar, per unanimitat de tots el grups polítics 
presents en el Consistori presentar la seva candidatura a la Capital Europea de 
la Cultura en el ple municipal de 3 de desembre de 2004. En la mateixa 
resolució es va aprovar que l’organització Capital de la Cultura Catalana fos 
l’encarregada de preparar la candidatura juntament amb el consistori de la 
ciutat. 
 
Aquesta organització sol·licita el recolzament dels Ajuntament de Catalunya a 
aquesta candidatura. Fins ara més de 408 municipis han expressat aquest 
suport. Tarragona ha previst crear la figura del municipi associat a la capital, als 
que facilitaran informació...etc 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Donar suport a l’ Ajuntament de Tarragona en la candidatura a la Capital 
Europea de la Cultura 2016. 
 
2. Trametre aquest acord a l’ Ajuntament de Tarragona i a l’organització Capital 
de la Cultura Catalana. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
19 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 setembre i octubre.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’octubre  4.104,   Altes:  14,  baixes 14,  habitants: 4.104. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decrets pendents corresponents al plenari de data 3  de setembre de 2009  
 
Decret 330/09, de data 20 de juliol de 2009, atorgant llicència d’obres al senyor 
José Ma Roig Fernández, per l’ampliació amb traster d’un habitatge situat al 
carrer Corts Catalanes, 6B, segons expedient d’obres 19/09  
 
Decret 331/09, de data 20 de juliol de 2009, atorgant llicència d’obres al senyor 
Antonio González Lozano, per la reforma i ampliació de l’habitatge situat al 
carrer President Macià, 6B, segons expedient d’obres 52/09  
 



Decrets que passen sessió de data 4 de novembre de 2009  
 
Decret 371/09, de data 31 d’agost de 2009, aprovant un ajut al Club Petanca 
Els Pallaresos per import de 655€ 
 
Decret 372/09, de data 31 d’agost de 2009, atorgant llicència als senyors 
Jaume Solé Piddy i Araceli Perelló Navarro, per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Priorat, número 10, segons expedient 65/09 
 
Decret 373/09, de data 1 de setembre de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació a SABIBOSC 2005 SL vers dos habitatges unifamiliars aparellats 
situats al carrer President Macià, números 17A i 19B, segons expedient PO 
7/09, obres 5/06 
 
Decret 374/09, de data 1 de setembre de 2009, atorgant llicència a la senyora 
Montserrat Padrell Masgoret per les obres de rehabilitació de façana i coberta a 
l’edifici situat al carrer del Pou, número 10, segons expedient 50/09 
 
Decret 375/09, de data 1 de setembre de 2009, aprovant la certificació número 
4 corresponent a les obres de construcció de vestidors de la zona esportiva 
municipal, per import de 39.084,08€ 
 
Decret 376/09, de data 1 de setembre de 2009, atorgant llicència a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA SLU per les obres d’estesa de línia subterrània 
de baixa tensió al carrer Segarra, segons expedient 86/09  
 
Decret 377/09, de data 24 de juliol de 2009, elevant a definitiva l’adjudicació 
provisional realitzada a M Y J GRUAS SA per les obres de construcció d’un 
col·lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la Riba i avinguda Generalitat 
 
Decret 378/09, de data 2 de setembre de 2009, acceptant les subvencions 
concedides per la Diputació de Tarragona dintre de la convocatòria any 2009  
 
Decret 379/09, de data 1 de setembre de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació i utilització PO 6/2009, a GRUP REDWATER SL vers els habitatges 
situats a la illa 4 del pla parcial 4, obres 153/2006 
 
Decret 380/09, de data 17 de juliol de 2009, aprovant la certificació número 3 
corresponent a les obres de construcció de vestidors de la zona esportiva 
municipal, per import de 18.805,45€ 
 
Decret 381/09, de data 8 de setembre de 2009, atorgant llicència als senyors 
Rosa Mañé Macaya i Rafael Márquez Algar per la finalització de l’habitatge 
situat al carrer Garraf, número 4, segons expedient 118/2008  
 
Decret 382/09, de data 8 de setembre de 2009, ordenant la contractació de la 
senyora Ma Antonia Veciana Guinovart com a professora de plàstica per als 
centres escolars del municipi durant el curs 2009/2010  
 



Decret 383/09, de data 8 de setembre de 2009, atorgant llicència per les obres 
de construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats al carrer Avenc, 
número 13, segons expedient 67/2009  
 
Decret 384/09, de data 9 de setembre de 2009, aprovant el pagament als 
membres del tribunal de les proves de selecció d’un oficial 2a personal d’oficis 
en règim d’interinatge. 
 
Decret 385/09, de data 9 de setembre de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat pel senyor Julián Jiménez Durán dipositat per respondre de possibles 
danys durant la temporada en que va ser llogater del casal municipal, any 1994  
 
Decret 386/09, de data 10 de setembre de 2009, aprovant el llistat de 
paradistes a muntar al mercat setmanal municipal 
 
Decret 387/09, de data 7 de setembre de 2009, accedint a la concessió de la 
targeta número 14 d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular conductor, a nom del senyor Francisco Carrillo Tudela 
 
Decret 388/09, de data 7 de setembre de 2009, contractant a deu treballadors 
per a portar a terme el projecte de protecció i manteniment de zones naturals i 
periurbanes en el marc de la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya.  
 
Decret 389/09, de data 7 de setembre de 2009, aprovant la inscripció número 
19 dels senyors Damaris Guasch Gómez i Gerard Moreno Díaz en el registre 
municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet 
 
Decret 390/09, de data 7 de setembre de 2009, aprovant la inscripció número 
20 dels senyors Eduardo Ojeda Martínez i Rosa María Morera Iglesias en el 
registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet 
 
Decret 391/09, de data 10 de setembre de 2009, aprovant la inscripció número 
21dels senyors Jordi Villar Bricat i Ma Neus Mazo Fernández en el registre 
municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet 
 
Decret 392/09, de data 10 de setembre de 2009, ordenant el trasllat de tres 
dies festius corresponents al calendari laboral de l’any 2010 a tres dies de lliure 
disposició 
 
Decret 393/09, de data 10 de setembre de 2009, accedint a la concessió de la 
targeta número 15 d’aparcament individual per a persones amb disminució 
modalitat titular no conductor, a nom de la senyora Angeles Ferrer Salmeron 
 
Decret 394/09, de data 10 de setembre de 2009, accedint a la concessió de la 
targeta número 16 d’aparcament individual per a persones amb disminució 
modalitat titular conductor, a nom del senyor Luís Fernandez Soto 
 



Decret 395/09, de data 16 de setembre de 2009, aprovant la certificació 
número  corresponent a les obres de construcció de vestidors de la zona 
esportiva municipal, per import de 42.852,63€ 
 
Decret 396/09, de data 15 de setembre de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 de juliol de 2009, que importen les quantitats 
següents: 69.873,39€ les que tenen dotació pressupostària, 1.781,22€ amb 
dotació pressupostaria a vinculació jurídica, i 10.605,33€, sense dotació 
pressupostària a vinculació jurídica. 
 
Decret 397/09, no passa sessió per estar pendent de signatura 
 
Decret 398/09, de data de data 17 de setembre de 2009, atorgar un ajut a 
l’Església Sant Salvador dels Pallaresos per import de 15.895,16€ corresponent 
a l’import tal que ascendeix la factura presentada per SECE i que correspon a 
les obres d’adequació de les instal·lacions elèctriques d’il·luminació de 
l’església 
 
Decret 399/09, de data 17 de setembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal del dia 17 de setembre 
 
Decret 400/09, de data 14 de setembre de 2009, ordenant a BASE la devolució 
i baixa de diversos rebuts d’escombreries i clavegueram a nom de la senyora 
Ma Carme Esberri Leache 
 
Decret 401/09, de data 13 d’agost de 2009, ordenant a BASE la baixa i 
generació de noves liquidacions de rebuts d’escombreries i clavegueram a nom 
de les senyores Soledad Manzano Quero i Carmen Manzano Quero 
 
Decret 402/09, de data 16 de setembre de 2009, ordenant a BASE la baixa de 
rebuts d’escombreries i clavegueram a nom de COYRE PEDROSA SL 
 
Decret 403/09, de data 14  de setembre de 2009, ordenant a BASE  la baixa 
del rebut de clavegueram i escombraries a nom del senyor Rubén Crespon 
Rodríguez 
 
Decret 404/09, de data 14 de setembre de 2009, ordenant a BASE la baixa dels 
rebuts d’escombreries i clavegueram a nom del senyor Josep Pascual Martínez 
 
Decret 405/09, de data 28 de juliol de 2009, ordenant a BASE la baixa dels 
rebuts d’escombreries i clavegueram a nom de la senyora Rosa Estil.les 
Veciana 
 
Decret 406/09, de data 14 de setembre de 2009, ordenant a BASE la baixa dels 
rebuts d’escombreries i clavegueram a nom dels senyors Miguel Carnerero 
López i Ramon Fernández Oliva, així com la realització de noves liquidacions 
per error en el número de policia dels rebuts esmentats 
 



Decret 407/09, de data 17 de setembre de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per la senyora Ma Dolores Mañé Sanromà per import de 
600€ corresponents a l’execució de les obres realitzades segons expedient 
166/2006 
 
Decret 408/09, de data 17 de setembre de 2009, concedint llicència al senyor 
Miguel Angel González Baena per les obres de pavimentació de terrassa 
exterior al carrer Gaudí, número 69, segons expedient 64/2009  
 
Decret 409/09, de data 17 de setembre de 2009, aprovant el retorn de fiança 
dipositada pel senyor David Romeu Morera per garantir les instal·lacions del 
bar de la festa major any 2009  
 
Decret 410/09, de data 10 de juliol de 2009, accedint a obsequiar amb una 
passi gratuït a la piscina municipal modalitat temporada individual a l’hereu i les 
pubilles juvenils, i familiar de temporada a l’hereu i la pubilla petita de la festa 
major 2009 
 
Decret 411/09, de data 17 de setembre de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines del personal corresponents al mes de 
setembre 
 
Decret 412/09, de data 17 de setembre de 2009, aprovant els ajuts escolars a 
atorgar al personal laboral i funcionari de l’Ajuntament 
 
Decret 413/09, de data 17 de setembre de 2009, aprovant els plusos reten a 
incloure a les nòmines corresponents al mes de setembre 
 
Decret 414/09, de data 21 de setembre de 2009, concedint llicència a la 
senyora Encarna Calvet Asensio per la pavimentació de la terrassa exterior de 
la finca situada a l’avinguda Bofarull, número 78, segons expedient 66/2009  
 
Decret 415/09, de data 4 de setembre de 2009, nomenant direcció d’obra i 
direcció d’execució i coordinador de seguretat de les obres de construcció de 
l’escola bressol municipal 
 
Decret 416/09, de data 4 de setembre de 2009, adjudicant la direcció d’obres 
per la construcció d’un col·lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la Riba i 
avinguda Generalitat 
 
Decret 417/09, de data 22 de setembre de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació a CIOR TGNA SL per dos habitatges unifamiliar aparellats situats al 
carrer Tramuntana, números 30 i 34, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 418/09, de data 22 de setembre de 2009, aprovant inicialment la 
memòria valorada per la construcció de les grades del camp de futbol 
municipal, redactada per l’arquitecte Saül Garreta Puig, per import de 
43258,44€ 
 



Decret 419/09, de data 22 de setembre de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació a la senyora Esther Bori Rubio per l’habitatge unifamiliar aparellats 
situat al carrer Gregal, número 20, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 420/09, de data 22 de setembre de 2009, aprovant el contacte menor 
amb l’empresa BOSIR SA per portar a terme el projecte d’adequació 
d’enllumenat públic exterior de Pallaresos Park, per import de 47.491,71€, obra 
inclosa al Fons Estatal d’Inversió Local 
 
Decret 421/09, de data 23 de setembre de 2009, aprovant ajuts escolars a 
diversos treballadors de l’Ajuntament 
 
Decret 422/09, de data 24 de setembre de 2009, ordenant la devolució a 
l’empresa GULINVES CONTRUCTORA de la fiança dipositada corresponent a 
la garantía definitiva per respondre de les obligacions derivades de la 
construcció de l’edifici del nou Ajuntament 
 
Decret 423/09, de data 211 de setembre de 2009, aprovant l’elaboració del 
pressupost de l’ens local 
 
Decret 424/09, de data 21 de setembre de 2009, incoant expedient de 
modificació de les ordenances fiscals 
 
Decret 425/09, de data 29 de setembre de 2009, accedint a la concessió de la 
targeta número 17 d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular conductor, a nom del senyor Juan Antonio Merino Sánchez 
 
Decret 426/09, de data 30 de setembre de 2009, aprovant el pagament de la 
factura presentada per l’empresa SALVAT JOVÉ SL per import de 28.514,20€, 
corresponent a la realització de les obres d’adequació de l’antic ajuntament 
com a llar de jubilats 
 
Decret 427/09, de data 24 de setembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal del dia 24 de setembre 
 
Decret 428/09, de data 30 de setembre de 2009, aprovant la certificació de les 
despeses d’explotació de les estacions de bombament segon trimestre any 
2009, per import de 6.696,62€ a fi de ser tramesa a l’Agència Catalana de 
l’Aigua 
 
Decret 429/09, de data 24 de setembre de 2009, aprovant la devolució 
d’imports corresponents a inscripcions a cursos de natació organitzats per 
l’Ajuntament 
 
Decret 430/09, de data 24 de setembre de 2009, ordenant la devolució 
d’imports corresponents a inscripcions a l’escola esportiva d’estiu i quota 
menjador 
 



Decret 431/09, de data 1 d’octubre de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel senyor Serapi Colombo Perales per respondre de les 
obres d’ampliació i reforma d’un habitatge al carrer Corts Catalanes, 2A, 
segons expedient 73/2008  
 
Decret 432/09, de data 1 d’octubre de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació al senyor Serapi Colombo Perales per les obres d’ampliació de l’ 
habitatge situat al carrer Corts Catalanes, 2A, segons expedient 73/2008  
 
Decret 433/09, de data 1 d’octubre de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 1 d’octubre 
 
Decret 434/09, de data 1 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor Joan R. 
Álvarez Vizcarro per les sobres d’arranjament de tanca i façana a l’habitatge 
situat al carrer Garraf, 3, segons expedient 71/2009  
 
Decret 435/09, de data 1 d’octubre de 2009, atorgant llicència a la senyora 
Susana Gómez Luri, per les obres d’ampliació de la tanca exterior d’obra amb 
ferro de la finca situada al carrer Gregal, 28, segons expedient 83/2009  
 
Decret 436/09, de data 1 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor Alfredo 
Baptista Amorin-Soares per les obres de canvi de paviments i sanitaris a 
l’habitatge situat al carrer Baix Llobregat, 7, segons expedient 77/2009  
 
Decret 437/09, de data 1 d’octubre de 2009, atorgant llicència a la senyora 
Carmen Ruíz Orellana per les obres de pavimentació del jardí de la finca 
situada a l’avinguda Onze de Setembre, 14B, segons expedient 70/2009  
 
Decret 438/09, de data 1 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor Antonio 
Sola Martínez per les obres d’obertura de rasa i reparació d’escomesa al carrer 
Recó, número 1, segons expedient 79/2009  
 
Decret 439/09, de data 1 d’octubre de 2009, atorgant llicència de primera 
ocupació a la senyora Cristina Cuesta Montes, per la construcció d’un habitatge 
al carrer Ripollès, número 13, segons expedient PO 4/2009  
 
Decret 440/09, de data 1 d’octubre de 2009, ordenant la devolució de fiances 
dipositades per la senyora Cristina Cuesta Montes, per la construcció d’un 
habitatge al carrer Ripollès, numero 13, segons expedient d’obres 80/2007  
 
Decret 441/09, de data 1 d’octubre de 2009, atorgant llicència a la senyora 
Cristina Panisello Martínez per les obres d’obertura de rasa per connexió 
telefònica davant la finca situada al carrer Mas del Frare, 34, segons expedient 
80/2009  
 
Decret 442/09, de data 2 d’octubre de 2009, declarant ferm en via 
administrativa l’acord d’aprovació definitiva del projecte de taxació conjunta del 
carreró situat entre el carrer Nou i el carrer Sant Sebastià, i ordenant la seva 
elevació a escriptura pública, així com aprovar el seu pagament. 



 
Decret 443/09, de data 23 de setembre de 2009, aprovant sotmetre a informe 
d’intervenció el pressupost general, mitjançant reunió de la Comissió Especial 
de Comptes 
 
Decret 444/09, de data 5 d’octubre de 2009, delegant les funcions d’alcaldia al 
senyor Claudi Domènech Bonachi per absència de l’alcaldessa entre els dies 
12 i 16 d’octubre de 2009  
 
Decret 445/09, de data 6 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor Miguel 
Urbano Izquierdo per les obres de reconstrucció de la tanca exterior de la finca 
situada al carrer President Macià, número 1A, segons expedient 61/2009  
 
Decret 446/09, de data 6 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor Juan 
Ramon Álvarez Vizcarro per la construcció d’un porxo al carrer Garraf, número 
3, segons expedient 60/2009  
 
Decret 447/09, de data 6 d’octubre de 2009, atorgant llicència a la senyora 
Manuela Sepulcre Sánchez per les obres de tancament amb alumini de la 
terrassa de l’habitatge situat a l’avinguda Onze de Setembre, 38B, expedient 
59/2009  
 
Decret 448/09, de data 6 d’octubre de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació al senyor Antonio Delgado Romero per l’habitatge situat al carrer 
Priorat, número 14 (Montsià, 9), segons expedient PO 23/2007  
 
Decret 449/09, de data 14 de setembre de 2009, ordenant a BASE la baixa de 
rebuts d’escombreries i clavegueram a nom de la senyora Ma Josepa Tasias 
Solé 
 
Decret 450/09, de data 6 d’octubre de 2009, aprovant el retorn de fiances 
dipositades pel senyor Antonio Delgado Romero per la construcció d’un 
habitatge al carrer Priorat, número 14 (Montsià, 9), segons expedient obres 
97/02  
 
Decret 451/09, de data 6 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor Miguel 
A. Cabrera Merino, per les obres d’ampliació de l’habitatge situat al carrer 
President Tarradellas, 2A, segons expedient 92/2009  
 
Decret 452/09, de data 6 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor José A. 
Iranzo García, per les obres d’ampliació de l’habitatge situat a l’avinguda Onze 
de Setembre, 26A segons expedient 72/2009  
 
Decret 453/09, de data 7 d’octubre de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació al a senyora Sonia Tortosa de la Torre per l’ampliació de l’habitatge 
situat al carrer Corts Catalanes, 22B, segons expedient PO 9/2009  
 



Decret 454/09, de data 7 d’octubre de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per la senyora Sonia Tortosa de la Torre per l’ampliació de 
l’habitatge situat al carrer Corts Catalanes, 22B, segons expedient 18/2009  
 
Decret 455/09, de data 8 d’octubre de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 8 d’octubre 
 
Decret 456/09, de data 1 de setembre de 2009, formalitzant el contracte menor 
de serveis professionals amb el senyor Joan Mercadé Porta per la prestació 
d’assessorament tècnic en matèria de llicències urbanístiques i obres menors 
 
Decret 457/09, de data 10 de setembre de 2009, aprovant la llista d’admesos i 
exclosos i fixació de data d’exàmen així com de tribunal, per les proves de 
selecció de dos vigilants/agutzils de seguretat pública. 
 
Decret 458/09, de data 27 de setembre de 2009, aprovant la contractació 
temporal en règim d’interinatge fins la provisió definitiva de plaça al senyor 
Carles Brunet Bofarull com a oficial 2a personal d’oficis. 
 
Decret 459/09, de data 7 d’octubre de 2009, accedint a la concessió de la 
targeta número 18 d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular no conductor, a nom del senyor Armando Maza Cebrián 
 
Decret 460/09, de data 8 d’octubre de 2009, ordenant la transferència a 
OBSER GERMANS MARTINEZ SL per import de 44.266,82€, corresponents a 
la part subvencionada per la Diputació de Tarragona de la certificació número 1 
de les obres de construcció de vestidors a la zona esportiva municipal. 
 
Decret 461/09, de data 13 d’octubre de 2009, aprovant la contractació de la 
senyora Agata Fortuny Palau com a professora de llenguatge musical per 
l’escola de música municipal 
 
Decret 462/09, de data 16 d’octubre de 2009, aprovant la contractació de la 
senyora Maria Què Paixà com a professora de piano per l’escola de música 
municipal 
 
Decret 463/09, de data 14 d’octubre de 2009, atorgant llicència d’obres al 
senyor José del Castillo per la reforma de la tanca exterior de la finca situada a 
Camí dels Plans, 19, segons expedient 88/2009  
 
Decret 464/09, de data 14 d’octubre de 2009, atorgant llicència d’obres a 
INEAS TARRACO SL per la reforma interior de la nau situada a Camí dels 
Plans, 1C, segons expedient 75/2009  
 
Decret 465/09, de data 15 d’octubre de 2009, acceptant la subvenció concedida 
per la Diputació de Tarragona per import de 20.000€ dintre del programa 
extraordinari d’inversions i manteniment 2009 
 



Decret 466/09, de data 15 d’octubre de 2009, aprovant la relació de paradistes 
a muntar al mercat setmanal del dia 15 d’octubre 
 
Decret 467/09, de data 7 d’octubre de 2009, aprovant l’adquisició d’un sistema 
de conferències i enregistrament, i complements d’equipament d’àudio per la 
sala de plens de l’Ajuntament per import de 10.076,56€ (més IVA) 
 
Decret 468/09, de data 5 d’octubre de 2009, aprovant l’inici del procediment per 
a la redacció de la ordenança municipal de convivència ciutadana del municipi 
dels Pallaresos 
 
Decret 469/09, de data 26 d’octubre de 2009, aprovant l’inici de l’expedient de 
suplement de crèdit extraordinari. 
 
Decret 470/09, de data 22 d’octubre de 2009, aprovant la certificació número 6 
corresponent a les obres de construcció de vestidors de la zona esportiva 
municipal, per import de 47.373,58€ 
 
Decret 471/09, de data 20 d’octubre de 2009, aprovant la devolució i pagament 
d’imports corresponents quotes d’inscripció i menjador de l’escola esportiva 
d’estiu 
 
Decret 472/09, de data 19 d’octubre de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries del personal de l’Ajuntament a incloure a les nòmines 
corresponents al mes d’octubre  
 
Decret 473/09, de data 19 d’octubre de 2009, aprovant els plusos de reten a 
incloure a les nòmines corresponents al mes d’octubre 
 
Decret 474/09, de data 23 d’octubre de 2009, ordenant el tall del carrer del Sol 
per perill que comporta el fet de transitar per l’esmentat carrer, ateses les plujes 
sofertes el dia 22 d’octubre i a causa de l’esllavissada 
 
Decret 475/09, de data 20 d’octubre de 2009, autoritzant l’atorgament d’una 
bestreta al senyor José Mochón Cuadros, per import de 50€ a descomptar a la 
nòmina del mes d’octubre 
 
Decret 476/09, de data 25 d’octubre de 2009, atorgant llicència a la senyora 
Dolors Gavin Agustín per les obres de construcció d’una pèrgola i tancament de 
terrassa en planta pis a l’habitatge situat al carrer Ramon Llull, 3A, expedient 
89/2009  
 
Decret 477/09, de data 26 d’octubre de 2009, atorgant llicència al senyor 
Enrique Hernández Renedo per les obres de tancament de la terrassa en 
planta pis de l’habitatge situat a l’avinguda Generalitat, 14C, segons expedient 
90/2009  
 
Decret 478/09, de data 26 d’octubre de 2009, concedint a la senyora Fina 
García Parra llicència pel tancament amb alumini de la terrassa en planta pis 



de l’habitatge situat a l’avinguda Països Catalans, 4A, segons expedient 
96/2009  
 
Decret 479/09, de data 26 d’octubre de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel senyor Manuel Torrado Delgado per la construcció 
d’una piscina al carrer Sant Salvador, número 1, segons expedient 31/2008  
 
Decret 480/09, no passa sessió per restar pendent de signatura 
 
Decret 481/09, de data 26 d’octubre de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per la senyora Núria Aguirre Segovia per respondre de les 
obres d’arranjament de destrosses per ventada a la finca situada al carrer 
Costaret, número 1, segons expedient 42/2009  
 
Decret 482/09, de data 26 d’octubre de 2009, atorgant llicència d’obres a la 
senyora Yolanda Pujante Izquierdo per la renovació de la cuina de l’habitatge 
situat al carrer President Companys, 13A, segons expedient 95/2009  
 
Decret 483/09, de data 29 d’octubre de 2009, accedint a la concessió d’un gual 
a nom de GRUP ESTEVEZ SL per l’entrada i sortida de vehicles a l’edifici 
plurifamiliar situat a l’avinguda Catalunya, número 53 
 
Decret 484/09, de data 27 d’octubre de 2009, atorgant llicència de primera 
ocupació al senyor Saulo Ocaña Blanco, per la construcció d’un habitatge 
unifamiliar aïllat al carrer Barcelonés, número 7, segons expedient PO 11/2009  
 
Decret 485/09, de data 27 d’octubre de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel senyor Saulo Ocaña Blanco, per la construcció d’un 
habitatge unifamiliar aïllat al carrer Barcelonés, número 7, segons expedient 
8/2006 
 
Decret 486/09, de data 30 d’octubre de 2009, convocant a la corporació per 
sessió plenària de data 5 de novembre de 2009 
 
Decret 487/09, de data 13 d’octubre de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 31 de juliol de 2009, que importen les quantitats 
següents: 396.240,15€ les que tenen dotació pressupostària, 17.967,60€ amb 
dotació pressupostaria a vinculació jurídica, i 24.222,42€, sense dotació 
pressupostària a vinculació jurídica. 
 
Decret 488/09, de data 27 d’octubre de 2009, aprovant la inscripció número 22 
del registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet, presentada 
pel senyor Mohamed Arrahmani i la senyora Carmen Alarcón Palacios. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
20  PRECS I PREGUNTES. 
 



Amb data 2 de novembre de 2009 i mitjançant correu electrònic s’han rebuts les 
següents: 
 
PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ ADMC A 
L’ALCALDESSA DELS PALLARESOS 
 
D. Jaume Domínguez Ruíz, Regidor del Grup Municipal d’ ADMC, a l’ empara 
del 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 novembre del 2009, les següents PREGUNTES: 
 
Al Ple de juliol li vaig indicar de la situació en que està el paviment al carrer 
Bofarull a l’alçada del nº 33, on trobem un petit parc infantil just al costat d’una 
illa de contenidors i on hem detectat que ara fa uns mesos al realitzar el servei 
per tallar les males herbes, s’ha fet malbé amb les cutxilles el paviment, i per 
això li varem preguntar, 
 
S’havia detectat aquesta situació? Qui es farà càrr ec d’aquesta reparació? 
Varem rebre resposta de vostè “Se está valorando y comprobando esta 
cuestión” 
 
Sra. Ramos, ham passat 4 mesos, temps que considerem suficient per tenir 
aquesta valoració i per això li tornem a preguntar, 
 
Quina valoració s’ha fet d’aquesta qüestió i qui es  farà càrrec de la 
reparació del paviment? 
 
Al Ple de maig del 2009 es van aprovar les bases reguladores dels ajuts 
econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica del municipi. Per això 
el nostre Grup Municipal li volia preguntar, 
 
Quina quantitat de sol·licituds d’ajuda econòmica h an rebut fins a dia 
d’avui? 
 
Sra. Ramos, a primers d’ octubre hem trobat un escrit d’ unes empreses on 
demanaven una reunió amb l’ equip de govern per proposar una inversió al 
municipi. Atenent al fet que els regidors de l’ oposició també ho som de l’ 
Ajuntament, i per aquest motiu també ens interessa conèixer aquests tipus de 
propostes, per això li volíem preguntar, 
 
S’ha fet aquesta reunió? Quina proposta han fet els  promotors de la 
reunió? (Reg. entrada 3875 de 2/10/09) 
 
Sra. Ramos al ple de novembre del 2008 li vaig fer aquesta pregunta i li vaig 
tornar a repetir al Ple de març de 2009 i encara espero resposta, per aquest 
motiu li torno a preguntar,  
 
Per tal de mantenir la salubritat pública, segons fixa l’ordenança de policia i bon 
govern al seu article 37, on diu que es tindrà cura del focus emissor de soroll, 



evitant molèsties innecessàries als veïns, singularment en les hores destinades 
al descans nocturn, fixant des de les 23 fins a les 8 hores un màxim de 40dBA, 
és per això que li tornem a preguntar 
 
Si la recollida de les escombraries abans de les 8 del matí, no supera els 
40dBA? 
 
El Grup Municipal d’ ADMC li va notificar el passat dia 3 de juliol de 2008 una 
anomalia en una illa de contenidors soterrats, en concret a la illa situada al 
carrer Bofarull, just davant del parc infantil. Aquesta mateixa qüestió li vam 
tornar a preguntar al Ple del mes de setembre, amb resposta per part de vostè 
que hi havia més contenidors en situacions semblants. Al mes de maig de 2009 
ens va comentar que “Estamos a la espera y si no ya esta última vía que  es 
directament acudir a presidencia diciendo que no se  han hecho por parte 
de FOMENTO lo que tenía que hacer, entonces se toma rán las medidas 
necesarias que tengamos que hacer para solucionarlo ”. 
Han passat 6 mesos d’aquesta resposta, i el que és més preocupant, més d’un 
any per solventar aquests desperfectes i per això voldríem tornar a preguntar-li 
 
Quan de temps creu que haurem d’esperar més els veï ns per tenir 
aquests desperfectes arreglats? 
 
Atenent a l’ordenança fiscal núm. 7 (utilització de l’escut del municipi) on al seu 
art. núm. 6 diu “La quota tributària es determinarà per una quantit at fixa, 
de caràcter anual i irreductible per la concessió i  la successió en la 
titularitat, de l’autorització i per la utilització  de l’escut d’acord amb la 
tarifa següent 200€ any i 200€ per la concessió de l’autorització”. Per 
aquest motiu el nostre Grup Municipal vol preguntar-li, 
 
Quan s’ha ingressat per la utilització de l’escut? A qui s’ha autoritzat? 
 
Atenent a l’ordenança fiscal núm. 21 (reguladora de la taxa per la prestació de 
serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives i altres locals de 
propietat municipal) al seu art. nº 6 regula la taxa a aplicar en funció de la 
utilització tant de la piscina, instal·lacions esportives o utilització de locals 
municipals. Per aquest motiu el nostre Grup Municipal vol preguntar-li, 
 
Quan s’ha ingressat pels conceptes de utilització d ’instal·lacions 
esportives i per qui? Quan s’ha ingressat per la ut ilització de locals al 
municipi i per qui? 
 
Pregunta del grup municipal de Gent dels Pallaresos a la Sra. Alcaldessa dels 
Pallaresos. 
 
Fa unes quantes setmanes, van aparèixer a nombrosos espais i mobiliari públic 
unes fulles enganxades preparades per retallar petits trossos de paper amb un 
text imprès que feia referència a una adreça de correu electrònic –
infoplens@gmail. Com i on s’oferia informació sobre els plens d l’Ajuntament. 



Poc després varem poder veure com moltes d’aquestes es trobaven a terra 
trencades i escampades per diferents espais del nostre terme. 
 
Amb  aquest precedents el nostre grup voldria conèixer: 
 
1 Es coneix l’autor o autors dels actes abans descrits?. 
 
2 Quantes hores és van destinar per part de la brigada municipal a netejar el 
mobiliari afectat?  
 
3 En cas d’haver estat identificat l’autor o autors, s’ha iniciat expedient 
sancionador sobre els mateixos? 
 
4 Tenint en compte l’informa dels serveis jurídics de Diputació de Tarragona on 
feia referència a les actes dels plens com a documents que contenien 
informació de caràcter confidencial i com a tals havien de ser tractats. S’ha 
comprovat si es pot tenir accés contactant amb aquesta adreça de correu? 
 
 
La Sra. Alcaldessa respon a les preguntes: 
 
Con referencia al prec del Sr. Vidal en el que se nos indica que los escudos 
que se han colocado en la baranda de l’avinguda Catalunya no son los del 
pueblo porque tienen un “fallo”, pues tienen solamente “dos palles d’or”. 
 
Primero señor Vidal, este escudo es solamente ornamental y segundo están las 
“tres palles d’or”, lo único que ocurre que hay un error en la pintura, no un error 
en el escudo. Otra vez fíjese un poco más, o preocúpese por cosas más serias. 
 
Pregunta del señor Oller con referencia  a unas facturas telefónicas, con 
elevado coste y extensas llamadas.  
 
En el Pleno pasado se me preguntó sobre unas facturas que había de telefonía 
móvil cuyo importe excedía de lo habitual, en concreto de una línea en 
particular. Antes de pasar la palabra al regidor en cuestión, que quiere 
explicarse, quisiera preguntarle por que vía administrativa está en su poder la 
fotocopia de dicha factura, que yo he visto en sus manos el día del Pleno, y que 
casualmente falta del registro de entrada, o sea ha sido substraída del registro, 
a cuyo registro tienen ustedes acceso cuando se convocan los plenos. Yo no 
he autorizado, ni autorizaría nunca una fotocopia de ningún tipo de factura o 
documento en el que se reflejasen datos personales, sabe que para eso se ha 
de pedir autorización y la administrativa se encarga de ocultar los datos 
personales para cumplir la Ley de Protección de Datos.  
 
Entonces yo le pregunto señor Oller,  ¿como es que tiene en su poder esta 
factura? Yo no he autorizado la fotocopia, entonces ¿quién la ha fotocopiado o 
en todo caso donde está la que falta del registro?. ¿Es consciente de que cabe 



la posibilidad que en esa factura estén reflejadas números de teléfonos 
personales de altos cargos públicos e incluso teléfonos de menores?. 
 
Por otra parte, quizás ha perdido un poco la memoria, se lo reflejaré en el 
próximo pleno o cuando hable con usted, ¿pero sabe cuanto dinero ha perdido 
este ayuntamiento en líneas de móvil sin control que llevaban años 
funcionando, unas en uso y otras pagando la típica cuota mensual que suma y 
suma cada mes? ¿Que control se ejercía si incluso en algunas de estas 
facturas incluso había llamadas de dudosa procedencia? 
  
Ahora tiene la palabra el señor teniente de alcalde que quiere responder al 
tema del teléfono y otras alusiones que sufrió en el pleno pasado. 
 
Sr. Domènech. Vostè sap des del primer dia que es va fer coneixement, 
automàticament vaig demanar disculpes, a vostè personalment, i em feia càrrec 
de l’excés de trucades a un número de mòbil en concret. 
 
No obstant he fet un escrit passat per registre donant una explicació del tema 
del mòbil. 
 
El fet més important i molt desagradable, és introduir en la intimitat de les 
persones, motivada sembla ser per un membre d’aquesta corporació, donat 
que la factura de telefònica va desaparèixer i li van veure a les mans del Sr. 
Julià Oller. 
 
Fent ús d’un document és delicte, però més delicte és fer ús d’un mòbil 
particular i trucar per tres vegades al mòbil esmentat per demanar els seus 
serveis, vostès ja m’entenen, amb insistència i paraules molt ofensives. 
 
Els mòbils de les trucades van ser gravades i les tinc, per si fos necessari 
portar-les al Jutjat per delicte a la intimitat. 
 
Espero un reconeixement i una rectificació per part de l’acusat. 
 
Sr. Oller. L’acusat te la consciència molt tranquil·la. 
 
Sr. Alcaldessa.  Senyor Oller si us plau,  quan acabi el Sr. Claudi. 
 
Sr. Doménech.  Miri senyor Oller vostè és una mala persona per no donar-li un 
altre qualificatiu. Si senyor Oller, si. Vostè al meu pare, en pau descansi, li va 
donar un gran disgust, de mort, quasi pel tema de l’aigua quan es cuidava de 
cobrar els rebuts de la Urb. Hostalets. Vostè va dir a mon pare que l’aigua no 
era potable, i vostè sabia perfectament que va firmar contracte que l’aigua no 
era potable, d’acord? 
 
Señor Oller vostè l’any 2006 va facturar a l’ Ajuntament dels Pallaresos 1.704 
euros i l’any 2007 en va facturar 1.117 euros en concepte de quilometratge, 
consta en documentació, sembla ser que feia rallyes per aquest poble, quina 
cara senyor Oller. 



 
Senyor Oller vostè com personal i sobretot com polític te molt que desitjar, 
donat que vostè te dues cares, una comunista durant tota la vida i ara socialista 
fa poc temps. A que juga vostè senyor Oller en la vida política? 
 
Senyor Oller vostè és una mala persona per no donar-li un altre qualificatiu, la 
desqualificació personal manifestada verbalment en un Ple contra un 
treballador de la brigada municipal no te perdó, quina classe de comunista és 
vostè? 
 
Miri senyor Oller que va fer amb els diners de la seva agrupació, Partit 
Comunista els Verds quan vostè era el que rebia les transferències de l’ 
Ajuntament dels Pallaresos? 
 
On han anat a parar? 
 
Miri senyor Oller vostè ha de dimitir com a regidor i deixar-nos molt tranquils, no  
necessitem per res la seva persona, l’únic que fa vostè és distorsionar la bona 
marxa d’aquest poble. D’acord? 
 
I l’altre al·lusió va pel senyor Jaume Domínguez. Miri senyor Domínguez el meu 
tarannà com a regidor d’aquest ajuntament és respectar a tots els membres de 
la corporació per igual, excepte certa persona. 
 
No obstant tot te un límit, senyor Jaume Domínguez és una persona molt 
complicada, per exemple, al Ple passat es va dirigir a la meva persona dient-
me que havia participat a la Festa Major de Pallaresos Park, quan això és 
mentida, per participar als Pallaresos Park has d’anar primer a la missa que es 
fa i desprès al pregó, i jo a això no vaig anar, això és participar diguéssim a la 
festa.  
 
Miri, una de les coses que li vull recalcar tant a vostè com a aquell senyor que 
hi ha a aquell costat, al demanar vàries vegades la dimissió de l’alcaldessa,   
quan és una persona que dedica les 24 hores del dia al servei d’aquest poble, 
quina cara que tenen!  
 
Sr. Alcaldessa. Crida a l’atenció tot dient, señor Jaime no tiene permiso para 
salir. 
 
Señor Batista puede ir a buscar al regidor si se quiere incorporar el pleno o si 
abandona el pleno definitivamente. 
 
A l’incorporar-se. Señor Vidal es una falta de respeto impresionante lo que 
acaba de hacer! !Me parece una falta de respeto impresionante! 
 
!Así que tenía razón el día que usted dijo que venía a los plenos a hacer el 
circo desde luego que hoy se ha lucido! 
 



Sr. Doménech.  Puc seguir senyor Vidal? Miri, i fet una infinitat de mocions 
sense cap ni peus,  la majoria de temes que semblen una “bufonada”, el que 
feien servir antigament els Reis per distreure el personal. 
 
Per favor senyor Jaume Domínguez, procuri de fer crítiques constructives pel 
bé del poble, i no fer tantes “bufonades”. Gràcies 
 
Hi ha un intercanvi de paraules entre la Sra. Alcaldessa i el Sr. Domínguez 
sobre qui te o dona la paraula, ott manifestant que es el segon avis de manca 
de respecte en aquest Plenari, de la qual cosa diu que en son tots consciens. 
 
Sr. Oller.  Vamos a ver, lo primero es la acusación de que yo haya substraído 
una factura de aquí. 
 
Sra. Alcaldessa.  ¿Tiene la factura? ¿La tiene? 
 
Sr. Oller.  Si, si. Me deja un momento que le diga una cosa. A lo mejor es que 
me ha dicho alguien que iban a pedirmela, pero mire usted aqui hay los 
agujeritos están cerrados todos, son fotocopias hechas aquí y punto. 
 
Sr. Alcaldessa. ¿Quién se las ha hecho? 
 
Sr. Oller. Oiga, no dice usted que tengo que salvaguardar los empleados, yo 
también se hacerlo esto.  
 
Sr. Alcaldessa. Le estoy preguntado quién le ha hecho esas fotocopias. 
 
Sr. Oller. Oiga por favor! !Déjeme que le hable! !Yo no tengo por que 
contestarle esa pregunta! !Me quiere hacer el favor! !No le voy a decir quién me 
la ha hecho! !Haga el favor! No le voy a decir quién me la ha hecho! 
 
Sr. Alcaldessa.  !No continuará hablando si no me dice quién le ha hecho las 
fotocopias! 
 
Sr. Oller.  Pues entonces vamos a hacerlo de otra manera más simple, ¿quiere 
que se lo diga? 
 
Sr. Alcaldessa.  Si 
 
Sr. Oller.  Como usted viendo aquí lo que se está llevando a cabo, lo tengo muy 
fácil, es que soy yo el que va a ir al Juzgado, y le voy a decir más, por 
alusiones ¿está los de las facturas listo? 
 
Sr. Alcaldessa.  Quiero que me diga quién le ha hecho las fotocopias. 
 
Sr. Oller.  Nos veremos en el Juzgado, se lo digo yo, por que yo no he llamado 
nunca a ninguno de los teléfonos que hay aquí anotados, y usted sabe 
perfectament que no he llamado! 
 



Sra. Alcaldessa.  Señor Oller me estoy dirigiendo yo a usted, respéteme por 
favor! 
 
No tiene la palabra señor Oller! No tiene la palabra señor Oller! Señor Oller no 
tiene la palabra! No tiene la palabra! Un poco de educación! Un poco de 
respeto! Que no tiene la palabra señor Oller! Y abandorá la Sala como continúe 
con esta actitud! 
 
¿Me quiere responder de donde ha sacado las fotocopias de las facturas? ¿ Y 
que trabajador lo ha hecho? 
 
Sr. Oller.  !Del ayuntamiento, en la fotocopiadora, por una funcionaria que no le 
voy a dar el nombre! !Que no le voy a dar el nombre! 
 
Sra. Alcaldessa.  ¿Sabe las consecuencias que puede tener eso con todo el 
personal?  
 
Sr. Oller.  ¿Con todo el personal que quiere que sea yo el que le diga quién me 
las hace? Yo no tengo que decir quién me las hace, yo las he pedido! 
 
Sra. Alcaldessa.  Yo le aseguro que esto tendrá consecuencias mañana con 
todo el personal, es que falta, señor Oller estoy hablando yo, y la factura...claro 
que si!  
 
Sr. Oller.  Claro, usted es la que manda! 
 
Sra. Alcaldessa. !Claro que si! Aunque le duela si! Mire por donde! 
 
Sr. Oller. Como hace callar a todo el mundo! 
 
Sr. Alcaldessa.  !Aunque le duela soy yo la que mando! Se quiere callar ya 
señor Oller y escucharme, por favor?.  
 
I tot seguit diu: !Abandone la sala! 
 
Sr. Oller. !No tengo por qué abandonar la sala! 
 
Sra. Alcaldessa. !Si no me quiere escuchar abandone la sala! ¿Vale? !Es usted 
un mal educado! ! Y me está faltando al respeto continuamente! !Le aviso, 
como siga con esta actitud abandona la sala! ! Como siga con esa actitud y no 
calle, abandona la sala! !Señor Oller. 
 
Atesa la incistencia del Sr. Oller. 
 
 La Sra. Alcaldessa, la tercera vez, como siga con esa actitud abandona la 
Sala! !Señor Oller abandone la Sala!!Señor Oller abandone la sala! !Señor Oller 
abandone la sala!¿Señor Batista le puede pedir al señor Oller que abandone la 
Sala, o llamo a los Mossos d’Esquadra? 
 



En vista a la falta de respeto que han demostrado y seguirán demostrando 
estas personas que lo único que hacen es reírse de todo el pueblo dels 
Pallaresos, no es que si no iba a dar por finalizado el Pleno. 
 
¿Abandona usted la sala y podemos continuar el Pleno? 
Incistin en que no te que marxar  
 
!Señor Oller por favor, señor Oller cállese! !Señor Oller, señor Oller, cállese! 
!Señor Oller que se calle por favor! 
 
El Sr  Oller abandona la sala tot dient.  !Hasta de la proganda que tiraron! 
 
Preguntes/precs/comentaris /critiques: 
 
Sra. Coronado. Senyor Claudi jo li volia preguntar una cosa, amb quins cèntims 
va pagar vostè la campanya electoral seva?  la de Gent dels Pallaresos. 
 
Sr. Domènech.  Jo no tenia cap cèntims 
 
Sr. Coronado. La va pagar amb els cèntims del PSC 
 
Sr. Domènech.  No, no, no, està equivocada 
 
Sra. Coronado.  La va pagar amb cèntims del PSC senyor Claudi per que jo 
tinc el paper signat com vostè i el senyor Manolo Solera, com van retirar els 
cèntims del PSC, o sigui, no acusi,  vostè ha de callar!, vostè ha de callar! Estic 
parlant del PSC, no d’Iniciativa! Li estic preguntant al senyor Claudi amb quins 
cèntims va pagar la campanya de Gent dels Pallaresos,  jo tinc el paper signat. 
 
Sr. Doménech.  Miri, m’estranya que vostè em faci aquesta pregunta quan al 
cap i a la fi fa quatre dies que està al Partit Socialista, per que vostè ni tan sols 
tenia carnet, i això si que es pot demostrar. Miri, els cèntims de GP va ser entre 
tota l’agrupació que varem reunir, i faci el que vulgui per que quan vostè parla, 
entre vostè i el seu company i una altra persona que no està aquí, i per tant no 
dic noms, això ho van manipular tot, tot ho van manipular, tot! Vostès es van 
quedar tots els cèntims, tots! 
 
Sra. Alcaldessa.  Bé, vostès s’han acusat, vostè l’acusat, bé, tenim de continuar 
el Ple! Tenim que continuar el Ple! Continuem el Ple! 
 
Sr. Domínguez. Gràcies senyora Ramos per donar-me permís. Li ben juro 
senyor Domènech que no se a que ve a “cuento” això que m’ha dit, jo només 
vaig dir que vostè va assistir, no he dit que assistís com a regidor,  vostè no va 
anar al partidet de futbol sala? 
 
Desprès una altra cosa, jo crec que personalment, vostè de vegades ha parlat 
de coses, fer propostes, li ben juro que si el que estic fent aquí son “bufonades” 
venint d’altres regidors ho espero, però de vostè? Vostè? Demanar regular el 
sentit de la circulació és una bufonada? Demanar bandes reguladores és una 



bufonada? Demanar un reglament que hagués pogut evitar moltes d’aquestes 
situacions és una bufonada per vostè? Per dir-ne tres. 
 
Senyor Domènech “bufonada” és venir aquí i deixar el discurs, i sembla que 
som tots tontos. És venir aquí i dir tot el que fan i deixen de fer, i voler enganyar 
a la gent, jo intento fer una tasca, intento fer propostes, he demanat per activa i 
per passiva comissions, parlar dels temes, a totes les reunions he vingut, 
podem tenir discrepàncies o no, en la majoria dels casos i vostè ho deu saber 
per que porta molts anys a la política, moltes d’aquestes situacions que estem 
transmeten a la ciutadania es podien estalviar si haguéssim establert aquesta 
reunió. Vostès han agafat una línia, no es queixi, bufons n’hi han a tot arreu, 
tant aquí com allà. 
 
Sr. Doménech.  He dit al principi que no m’agrada parlar malament de cap 
membre de la corporació, ho he dit abans de començar, ho he dit. Però si que 
t’he de dir que hi ha actuacions per part teva i per part del senyor Vidal que són 
intolerables. 
  
T’has aixecat d’aquest Ple, has fet aquí uns numerets de “cágate lorito”, i no em 
diguis que això no són bufonades. 
 
Sr. Domínguez.  Si, és veritat, m’he aixecat d’aquest Ple, una vegada com a 
mostra de l’actitud que rebia per part de vostès, i ho vaig dir així, i la segona 
crec recordar que el Ple passat vaig dir que és cert que va ser una reacció en 
calent, i que no ho hauria d’haver fet, això és demanar disculpes, això és dir 
“m’he equivocat” i ho he demanat, ho vaig dir, està en acta, o no? No sap si 
està en acta, no se les llegeix? 
 
Sra. Alcaldessa les preguntes formulades pel grup municipal d’ ADMC, resumin 
una mica no estendre’m molt. 
 
Pregunta 1. La primera pregunta, pregunta quina valoració s’ha fet d’aquesta 
qüestió i qui es farà càrrec de la reparació del paviment, es refereix a un 
paviment que està una mica trencat a l’alçada del núm. 33 del carrer Bofarull, 
que s’ha tallat amb les cutxilles, s’ha fet malbé amb unes cutxilles el paviment. 
 
Resposta. Quan l’empresa M.i J. Grúas asfalti l’obra que està portant a terme, 
prepararà sense càrrec el asfalt. Per tant, no suposarà cap despesa per ningú, 
solament s’ha de tenir paciència i negociar bé les coses per que surtin així. 
 
Pregunta 2. Quina quantitat de sol·licituds d’ajuda econòmica ha tingut fins al 
dia d’avui, es refereix a les persones amb escassa capacitat econòmica del 
municipi. Imma, quina quantitat de sol·licituds? 
 
Sra. Sánchez. Resposta. Les sol·licituds demanades en aquest moment són 
onze. 
 



Sra. Alcaldessa. Pregunta 3. La tres, es refereix a una reunió que van demanar 
a aquest ajuntament amb registre d’entrada 3885 de 02/10/2009 i em pregunta, 
s’ha fet aquesta reunió? Quina proposta han fet els promotors de la reunió?  
 
Resposta. La meva resposta que si que s’ha fet aquesta reunió, ha estat unes 
propostes verbals, de les quals encara no puc informar. 
 
Pregunta 4. I la quarta, si la recollida de les escombraries de les vuit del matí 
no supera els 40 decibels.  
 
Resposta. El mapa de capacitat acústica encara no està finalitzat, però està 
molt a prop de finalitzar, y como nos comprometimos, se les informará antes de 
llevarlo al Pleno. 
 
Pregunta 5. La quinta pregunta habla del tema de “Fomento”. Que yo le dije en 
un Pleno que estábamos a la espera y si no ya esta última vía es acudir a 
presidencia diciendo que no nos han hecho de fomento los arreglos de las illas 
de contenedores que tenemos, esos desperfectos, que han pasado seis meses 
de esa respuesta  y más de un año para solucionar estos desperfectos, me 
preguntan: Quan de temps creu haurem d’esperar més el veïns per tenir 
aquests desperfectes arreglats? 
 
Resposta. Informe del dia 7 d’octubre, vaig tenir una reunió al Consell 
Comarcal on estaven els alcaldes que més queixes acumulaven en el tema de 
la brossa, nosaltres ens portem la palma, Foment i el representant de medi 
ambient del Consell, així com el President. En aquesta reunió vaig manifestar el 
meu malestar i la posterior carta que com vostès hauran pogut comprovar al 
registre s’adreça molt durament al President del Consell. Ells van sol·licitar una 
altra reunió aquí l’ajuntament, i es va produir el dia 26 d’octubre. 
 
L’actitud de Foment ha canviat considerablement, s’ha compromés a reparar 
els desperfectes en un termini prudencial, i que no consentiré que s’allargui, i el 
servei de recollida ha millorat una mica. Això el que pot passar és que torni a 
empitjorar, ya lo se, mi enfado es muy reciente y puede empeorar , pero 
estaremos muy encima para que el servicio siga siendo el adecuado, que nos 
pasen los partes diarios de recogida, y que se arreglen lo más rápido posible 
los desperfectos. 
 
Pregunta 6. En el número seis, quan s’ha ingressat per l’autorització de l’escut? 
Habla de l’escut del municipi. A qui s’ha autoritzat? 
 
Resposta. Ningú l’ha sol·licitat. 
 
Pregunta 7. Quan s’ha ingressat pels conceptes de utilització d’instal·lacions 
esportives i per qui? Quan s’ha ingressat per la utilització de locals municipals i 
per qui? 
 
Resposta. Le contesto que s’han ingressat 690 €, y no diré por quién, 
l’informaré a usted personalmente por que son particulares y no puedo decirlo. 



 
Ahora pasamos a las preguntas del grup municipal de Gent dels Pallaresos a 
mi persona. 
 
Pregunta. Fa unes quantes setmanes, van aparèixer a nombrosos espai i 
mobiliari públic unes fulles enganxades preparades per retallar petits trosso de 
paper amb un text imprès que feia referència a una adreça de correu electrònic 
– infoplens@gmail.com, i on s’oferia informació sobre els plens de l’ajuntament. 
Poc després varem poder veure com moltes d’aquestes es trobaven a terra 
trencades i escampades per diferents espais del nostre terme. 
 
Amb aquests precedents el nostre grup voldria conèixer: 
 
Pregunta 1.- Es coneix l’autor o autors dels actes abans descrits? 
 
Resposta. Si, se conoce al autor, no exactamente la persona o personas que 
los engancharon pero si el grupo municipal que estaba detrás de este anuncio, 
el grupo ADMC. El hecho ocurrió dos veces, la primera vez ordené su retirada 
porque desconocía a quién dirigirme, y tal como estaba planteados los 
planfletos podían originar confusión con respecto a su autoría, cuando aludían 
directamente al consistorio. Al día siguiente se repitió  la situación, y la tercera 
vez estos panfletos ya contenían en nombre del anunciante y se le indicó 
telefónicamente que procediera a su retirada del mobiliario urbano, cosa que 
así sucedió inmediatamente. 
 
Pregunta 2.- Quantes hores es van destinar per part de la brigada municipal a 
netejar el mobiliari afectat? 
 
Resposta. Destinamos dos peones de brigda destinaron 1 hora cada día, 
fueron dos jornadas y el desplazamiento del vehículo municipal, por que se 
recogió de todo el municipio. 
 
Pregunta 3.- En cas d’haver estat identificat l’autor o autors, s’ha iniciat 
expedient sancionador sobre els mateixos? 
 
Resposta. Le contesto que no, aún no se ha iniciado expediente sancionador y 
se está valorando. 
 
Pregunta 4.- Tenint en compte l’ informe dels serveis jurídics de la Diputació de 
Tarragona, on es feia referència a les actes dels plens com a documents que 
contenien informació de caràcter confidencial i com a tals havien de ser 
tractats. S’ha comprovat si es pot tenir accés contactant amb aquesta adreça 
de correu? 
 
Resposta. Si, se ha comprovado.  
 
Que yo recuerde no había más precs y preguntas. Estoy contestando a las que 
se me han dado por escrito, son las doce menos cuarto, rogaría por favor la 
mayor brevedad posible. 



 
Sr. Domínguez. L’inici del curs escolar i la tardor dóna lloc a reprendre els 
hàbits escolars, entre aquests, el joc a les places en sortir de l’escola, o els 
caps de setmana com a punts de trobada i relació. 
 
L’ Ajuntament dels Pallaresos ha d’iniciar un procés d’adequació i millora dels 
parcs infantils de la ciutat, atenent de forma prioritària aquelles places que 
presenten problemes de seguretat per als usuaris, i a aquells que des de fa 
molt temps no s’hi ha fet cap actuació de millora. 
 
Les actuacions que s’han de realitzar han d’abordar els canvis de jocs en mal 
estat, el tancament de recintes de jocs infantils per millorar la seva higiene i 
seguretat, canvi de bancs i papereres i el manteniment general de l’espai. 
 
L’arranjament ha de millorar molts aspectes, i el nostre Grup Municipal 
continuarà insistint fins arribar a disposar d’una xarxa de parcs infantils d’acord 
amb la qualitat i les necessitats del poble. 
 
Resposta. Li puc informar que si el FEIL que sortirà al gener, si consiente y 
entra la adecuación de parques infantiles, se destinará parte del presupuesto 
para poner, o sea, adecuar los parques infantiles que están en mal estado. 
 
A finals de Juliol un veí li va tornar a enviar un escrit ( doncs aquest escrit ja li 
havia enviat al setembre del 2008 sense rebre resposta), segons diu ell,  on li 
recordava l’accident que va patí un vianant en la Ctra. De Santes Creus, i li 
demanava una solució per l’excés de velocitat en aquesta via. Vostè va 
contestar que parlaria amb el representant de carreteres de la Diputació a 
primers de setembre.  
 
Nosaltres hem expressat les nostre queixes per l’excés de velocitat en aquesta 
i en altres vies del municipi, i per això estem especialment interessats en saber 
el contingut d’aquesta reunió. Per això li volem preguntar, 
 
Es va fer aquesta reunió? Que es va acordar en ella? 
 
Resposta. No, encara no s’ha fet aquesta reunió, i ens han promès de paraula, 
sempre de paraula, que aniria un pas elevat en aquesta via. Estava contemplat 
que fos més avall, per la zona que és diguem més recta la velocitat dels cotxes, 
però demanaré el canvi del pas elevat a la zona del pas de peatons. 
 
Al Ple de Juliol vam preguntar quins eren els motius per la rescissió del 
contracte amb l’empresa de neteja, que donava servei al CEIP Pallaresos, al 
Casal i al Dispensari Mèdic. Vam rebre la resposta de la regidora Sra. Sánchez 
on ens deia entre d’altres “amb el personal de neteja propi de l’ajuntament 
podem fer front durant l’estiu de la neteja del CAP i el Casal, per que els 
col·legis estan tancats els mesos de juliol i agost, i per tant, no és necessari 
netejar-los”. 
 



Per aquest motiu volíem preguntar-li per una queixa de l’ Institut Català de la 
Salut per “la manca de neteja i queixa dels professionals i usuaris del Consistori 
Mèdic dels Pallaresos”. Per això li volíem preguntar, 
 
Ens pot explicar quin van ser els motius per no netejar el CAP durant l’estiu? 
 
Resposta. El CAP es va netejar durant l’estiu, el que passa és que no es 
netejava adequadament. 
 
Pregunta. Per quin motiu? 
 
Resposta. Ja li explicaré, ja parlaré amb vostè i li explicaré. 
 
Sr. Dominguez.  Si em diu això després convoqui’m, per que fa un mes que li 
he demanat una reunió amb els grups municipals, i encara l’espero. 
 
El passat 14 de Juliol del 2009 vostè va rebre una denuncia d’un veí que és 
queixava del soroll que provoquen els extractors del supermercat SUMA. Els 
tècnics municipals el 15 de setembre del 2009 van anar a fer una medició dels 
aparells de l’ esmentat supermercat, medició que no es va poder fer per estar 
sense funcionar l’ esmentat extractor. 
  
S’ha fet aquesta medició? 
 
Resposta. Ara mateix no ho se, li contestaré al proper ple. 
 
Sr. Domínguez.  Li comento per que em xoca, que el tècnic va anar a fer la 
medició però en canvi la medició per veure si la retirada de la brossa de les set 
del matí, fa un any que estic esperant, i en el mateix moment de tenir l’aparell 
es podia haver fet les dues, més que res per això. 
 
M’ha dit que l’escut no l’ha demanat ningú. Vostè sap que el faceboock hi ha 
l’escut dels Pallaresos, vale? Llavors la meva pregunta és, aquest perfil el 
gestiona l’ajuntament? Llavors estan utilitzant l’escut sense haver demanat 
permís? I vostè és amiga de l’escut dels Pallaresos, i com a representant del 
consistori no demana? Te l’obligació, és una ordenança.  
 
Sra. Alcaldessa.  Jo no li contestaré si estic allí o no estic allí 
 
Sr. Domínguez.  Que si que li dic jo que està! Vostè sap com jo com funciona el 
tema del faceboock, un pot veure quins amics te i deixa de tenir, és el cotilleo 
puro y duro, i vostè està en el perfil dels Pallaresos, com moltíssima gent. 
Llavors a mi em sobta que vostè sabent l’ordenança de l’escut, no demani els 
dos-cents euros per la utilització i els dos-cents anuals amb aquest escut. La 
pregunta és si aquest escut el gestiona l’ajuntament, és que a mi em sorprenen 
moltíssimes de les respostes que fan, per que unes sembla que sigui gestionat 
per l’ajuntament i altres et diuen “tranquilo, las moscas se iran cuando venga el 
frío”. 
 



Sra. Alcaldessa.  Le puedo asegurar que para nada el Ayuntamiento está 
detrás, ni nadie del consistorio, no se de los regidores de la oposición no lo se, 
yo hablo de los regidores del equipo de gobierno está detrás de esta página de 
faceboock. 
 
Sr. Domínguez.  Pues supongo que cuando tengamos esa reunión me 
explicará por que no se le ha pedido el dinero del escudo. 
 
Sra. Alcaldessa.  Si, ya lo hablaremos usted y yo. 
 
Sra. Domínguez.  ¿Si que tenemos cosas? Per finalitzar i acabo. Li volem fer 
una petició. Sabem que normalment les nostres peticions no acostumen a no 
fer ni cas, espero que aquesta si, per que va el la línia de lo que ha dit el senyor 
Domènech, proposar coses bones pel municipi. 
 
L’any passat, aquest any quan varem aprovar el Plan Zapatero, el fons 
d’inversió estatal pel 2009 nosaltres varem votar en contra del tema del 
col·lector per que consideràvem que era més necessari el tema del canvi de 
l’enllumenat. 
 
Ara fa pocs dies que s’ha obert el plaça pel FONS D’INVERSIÓ ESTATAL PEL 
2010, que entre d’altres parla de que aquest projecte ha de tenir temes 
mediambientals i tecnològics. Li vull demanar si tenen a bo, aquest anys si 
presentar el canvi de l’enllumenat, per que compleix perfectament els dos 
requisits que es demanen i d’una vegada es podria solventar una mancança 
que te el municipi, que el mateix regidor Domènech va dir que era una 
necessitat i s’hauria de fer. 
 
Sra. Alcaldess.  Encara s’està valorant el que es posarà al FEIL. 
 
Sr. Marcos. Miri senyora alcaldessa, aquest apartat és de precs i preguntes, i el 
que faré primer serà un prec, i li prego que m’escolti, que abans no m’ha volgut 
escoltar. 
 
Miri senyora alcaldessa, no faig demagògia quan parlo per entitats per defensar 
els drets de les entitats que defensen i porten el nom dels Pallaresos. No faig 
demagògia quan em preocupo pels nens i pel futur d’aquests nens 
esportivament parlant, dins dels Pallaresos.  
 
Per un altre costat jo no he volgut polititzar el tema, ja el que proposa és una 
avantatja de la qual es poden aprofitar la resta d’associacions, en cap moment 
havia parlat de la Penya Nàstic, fins que m’ha vist obligat per que aquest 
senyor volia derivar el tema cap a un altre costat. Si vostès han parlat amb el 
Nàstic, el que haurien d’haver fet el senyor Vidaller o vostè mateixa, al 
respondre la meva interpel·lació és comentar aquesta conversa i aquí 
s’haguera acabat el tema. Senyora alcaldessa no confongui autoritat amb 
dictadura o falta d’educació política, a l’ insistir en tallar-me, jo educadament 
m’he callat, d’acord? Escolti’m, no faci com altres, vostè mateixa, d’acord? 
 



Sra. Alcaldessa.  En referència al Sr. Vidal, recuerde que siempre me he 
portado con muchísima educación con todos los regidores, y a quién se le ha 
faltado al respeto continuamente es a mi, riéndose, haciéndose que se tose, 
gritando, no queriéndose callar cuando digo que se calle. 
 
!Usted siga pitorreándose que está quedando hoy que vamos! !De maravilla 
está quedando usted! ¿Vale?, i como son las doce de la noche, doy por 
finalizado el pleno, tendrá que continuarse en la siguiente sesión. 
 
Es demana conformitat de tots els regidors en que el  proper Ple que cau el dia 
7 de gener, si hi ha inconvenient en que sigui el 14?, en no haver-hi cap mena 
d’oposició resta confirmada la propera sessió pel dia 14 de gener de 2010. 
 
Essent les dotze de la nit i havent procurat que s’acabés abans de les dotze i 
en el punt de precs i preguntes, la Sra. Alcaldessa opta per aixecar la sessió i 
passar els assumptes pendents, precs i preguntes  a la propera sessió. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


