
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    3/2008 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes març de  2008. 
Data:    13 de març de  2008 
Horari:  de 21 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Carles Vidaller Espinosa 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Aprovació del padró de guals, any 2008. 
3 Acord d’aprovació liquidacions Plus-vàlua. 
4 Acord d’avinença de preu just mutu acord drets i béns afectats obres 
col·lector de Sant Ramon. 
5 Acord d’aprovació expedient per aprovar i comptabilitzar el reconeixement 
extrajudicial de crèdits. 
6 Acord d’acceptació subvenció ACA per l’equipament i construcció d’un pou i 
connexió al dipòsit de Pallaresos Park. 
7 Acord d’acceptació subvenció ACA per la connexió del dipòsit de Pallaresos 
Park a la xarxa de CAT. 
8 Acord d’aprovació expedient de suplement de crèdit i/o extraordinari 
mitjançant romanent de tresoreria per despeses generals. 
9 Acord d’aprovació prorroga conveni de col·laboració establert amb el CCT, 
sobre el finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció social primària. 



10 Acord de modificació del conveni per el transport adaptat de persones amb 
disminució als centres ocupacionals. 
11 Acord d’aprovació de la revisió del padró municipal d’habitants referit a 1 de 
gener de 2008. 
12 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
EMATSA. 
13 Acord d’aprovació del Plec de clàusules econòmico-administratives per la 
concessió administrativa del bar de la piscina municipal. 
14 Acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 6, de les NN 
SS, solar CEIP-2.  
15 Acord d’aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 8 de les NN SS, 
SAU 5.  
16 Acord d’aprovació certificació núm. 3 de les obres de construcció del 
col·lector Pallaresos a Sant Ramon.  
17 Moció del Grup Municipal d’ADMC per la creació d’un Consell de Redacció 
més plural i amb tots els grups municipals. 
18 Moció del Grup Municipal d’ADMC sobre el Decret Llei de Presidència de 
mesures urgents en matèria d’urbanisme i en defensa de l’autonomia local. 
19 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
20 Precs i preguntes. 
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió,  atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
Sotmès a votació, s’aprova l’acta amb el resultat de deu (10) vots a favor, el 
dels senyors/es Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, 
Coronado, Oller, Marcos i Vidal, cap (0) en contra i una (1) abstenció la del Sr. 
Domínguez.   
 
El Sr. Domínguez exposa: 
 
El Grup Municipal d’ADMC vol fer constar a l’acta els seu malestar pel que va 
succeir al ple de novembre, i que encara a dia d’avui arrosseguem, ja que per 
part de l’equip de govern no es vol accedir a reflectir a l’acta el que va succeir 
en aquell Ple dintre de l’apartat de Precs i preguntes. En el Ple de gener ja 
varem demanar la inclsió a l’acta de les manifestacions dels membres de 
l’equip de govern, envers el nostre Grup (en referència al nostre butlletí), i 
aquesta setmana el secretari de l’Ajuntament ens ha informat que la nostra 
petició està en mans del SAM de la Diputació. 
 
Nosaltres no podem aprovar l’acta en mostra de disconformitat per aquest fet, 
però volem anunciar que estem a l’espera del que dictamini el SAM, i 
respectarem la seva decisió. 
 
2 APROVACIÓ DEL PADRÓ DE GUALS, ANY 2008  



 
Es dóna compte del padró de guals corresponents a l’exercici de 2008 i es 
proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar el referit padró en el seu contingut, que consta de 115 beneficiaris. 
 
2. Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies al tauler 
d’anuncis i al BOPT, a efectes de possibles reclamacions. 
 
3. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat.  
 
4. Una vegada aprovat definitivament, passar-ho a cobrament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
3 APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A  
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IIVTNU)  
 
Es dóna compte de la relació de data 6 de març de 2008, de les liquidacions 
corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlues) corresponents a les transmissions realitzades 
als anys 2006, 2007 i 2008. 
 
Es tracta d’ un total de 29 liquidacions, des de Pedro Alcarcón Beltrán, fins a 
Carmen Solé Balcells, que ascendeix a un total de tres mil set-cents setanta-
nou euros amb onze cèntims (3.779,11 €) 
 
Es proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 29 
rebuts, des de Pedro Alcarcón Beltrán, fins a Carmen Solé Balcells, que 
ascendeix a un total de tres mil set-cents setanta-nou euros amb onze cèntims 
(3.779,11 €) 
 
Segon. Comunicar a BASE – Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest 
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4 ACORD RESOLENT PER AVINENÇA EL PREU JUST DE MUTU ACORD 
ELS DRETS I BÉNS AFECTATS PER LES OBRES D’EXECUCIÓ D’UN 
COL·LECTOR D’AIGÜES RESIDUALS DE L’ESTACIÓ DE BOMBA JEMENT 
A SANT RAMON.  
 



Atès que amb data 6 de juny de 2002, el ple de l’Ajuntament va aprovar 
definitivament el projecte d’obres d’execució d’un col·lector d’aigües residuals 
de l’estació de bombament a Sant Ramon. 
 
Atès que el Ple municipal, en sessió de data 29 de juliol de 2002,  va aprovar 
l’expedient expropiatori i  la relació de drets i béns afectats, la qual cosa va ser 
comunicada al afectats i es va subscriure amb el mateixos l’acta d’avinença del 
preu just per mutu acord, sense cap reclamació pels afectats pel referit 
expedient expropiatori, per la qual cosa dita relació resta aprovada 
definitivament .  
 
Atès que el pel de l’Ajuntament en sessió de data 1 de juny de 2006, va 
adjudicar les referides obres, les quals s’han portat a terme. 
 
Atès l’nforme emès pel tècnic director, enginyer de camins, canals i ports, Sr. 
Ramon Gras Vidal, que determina que una vegada efectuades les obres s’han 
ocasionat més danys dels previstos i més afectacions, les quals han estat 
conformades pels corresponents propietaris. 
  
Atès que existeix consignació pressupostària a la partida  441 62300 de l’any 
2006,  recollida a l’estat d’Obligacions reconegudes pendents de pagar del 
referit exercici. 
    
Vist el que disposa l’article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, es proposa al 
ple de la corporació l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
1 Resoldre per avinença en el tràmit de mutu acord, la següent: 
 
RELACIÓ CONCRETA I INDIVIDUALITZADA DE BÉNS I DRETS AFECTATS 
 
Josep Ma Fortuny Miró:  
      82 avellaners productius a 50 € ut:                                      4.100,00 € 
 
Ma Àngels Buch Solé:  
     48 avellaners a 50 € ut:                              2.400,00 € 
     102 ceps productius a 25 € ut                    2.550,00 € 
     1 Oliver productiu a 150 € ut:                        150,00 €         5.100,00 € 
 
Ramon Gras Vidal: 
     Servitud 239 ml x 3 mts x 1,2 m                    860,40 € 
     Ocupació temporal obres 239 x 12x0,15m   430,20 € 
     Afectació sembrat 239 x 12 x 0,25m           2.007,60 €        3.298,20 € 
 
2. Satisfer als propietaris de les finques expropiades, per tots els conceptes les 
referides quantitats que figuren al punt primer. 
 



3. Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s’ha fet 
referència, procedint a l’ocupació de les finques esmentades. 
 
4. Imputar les despeses a la partida núm. 441 62300, Obligacions pendents de 
pagar de l’any 2006. 
 
5. Facultar l’alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per a la formalització dels precedents acords. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
El Sr. Oller manifesta: 
 
Que aquets danys esdevinguts posteriorment, s’haurien de demanar a 
l’empresa constructora, ja que entén que són ells qui posteriorment van produir-
los. 
 
5 ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER APROVAR I 
COMPTABILITZAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CR ÈDITS. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia, núm. 77/2008, de data 15 de febrer de 2008,  es va 
iniciar l’expedient per  aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de 
crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent en data 15 
de febrer de 2008. 
 
El secretari/interventor  ha emès el següent  informe preceptiu:  
 
INFORME DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan  que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: president de la Corporació 
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
 
1.3. Títol: reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
1.4. Número:  1/2008 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 15 de febrer de 2008, s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 



El regidor d’Hisenda formula la proposta corresponent en data 15 de febrer de 
2008.  
 
REFERENT A SECRETARIA  
 
3. FONAMENTS DE DRET 
 
3.1. El Text refós de la Llei d’hisendes locals i el Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril, estableixen que l’exercici pressupostari ha de coincidir amb l’any natural 
i que s’hi han  d’imputar les obligacions reconegudes durant aquest termini.   
 
De conformitat amb els articles 173.5 del Text refós de la Llei d’hisendes locals 
i  25.1 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, no poden adquirir-se 
compromisos de despeses per quantia superior a l’import dels crèdits 
autoritzats en els estats de despeses, i són  nuls de ple dret les resolucions i 
els actes administratius que vulnerin aquesta norma, sens perjudici de les 
responsabilitats que pertoquin.  
 
Això no obstant, per a  regularitzar aquestes despeses que no han estat 
aplicades en cap partida del pressupost de l’any corresponent del 2007, s’ha de 
procedir al reconeixement extrajudicial de  les obligacions d’exercicis anteriors 
que per qualsevol causa no han estat reconegudes en l’exercici que els 
corresponia.  
 
L’òrgan competent per al reconeixement és el  ple de la corporació, sempre que 
no existeixi dotació pressupostària. 
 
3.2. La legislació aplicable és la següent: 
 
3.2.1. Article 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases 
del règim local. 
 
3.2.2. Article 4.1.a) del Reial decret 1174/ 1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el  règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació de 
caràcter nacional.  
 
3.2.3. Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, 
de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 
3.2.4. Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, que 
desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, reguladora de les hisendes locals. 
 
3.3. L’expedient per portar a terme el reconeixement extrajudicial de crèdits ha 
de contenir la documentació següent: 
 
3.3.1. L’informe de la Intervenció que posi de manifest la viabilitat de l’aprovació 
del reconeixement extrajudicial de crèdits.   



 
3.3.2. La proposta de l’Alcaldia, que s’ha  de sotmetre al Ple perquè l’aprovi, 
esent suficient la majoria simple per a adoptar l’acord.   
 
3.4. Si no hi ha consignació pressupostària suficient per al reconeixement 
extrajudicial dels crèdits descrits anteriorment, s’ha de tramitar  un expedient de 
modificació del pressupost abans de l’aprovació del reconeixement. Aquesta 
modificació pot realitzar-se mitjançant crèdits extraordinaris, ampliacions de 
crèdit, suplements de crèdit, transferències de crèdits, o qualsevol dels 
procediments  regulats  pel Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
Un cop comprovat que s’han complert les disposicions legals aplicables  en la 
tramitació d’aquest expedient, emeto un informe favorable sobre l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
REFERENT A INTERVENCIÓ 
 
5. ANTECEDENTS 
 
5.1. En l’exercici 2007, s’han realitzat una sèrie de serveis i subministraments 
per diversos proveïdors mitjançant càrrecs bancaris, sense fiscalitzar 
prèviament els actes que donen lloc al reconeixement de les obligacions 
derivades d’aquestes prestacions.  
 
5.2. S’han presentat en aquesta secretaria-Intervenció diverses factures, 
emeses en forma legal, que detallen les prestacions portades a terme per 
diversos proveïdors.   
 
No obstant això, s’han d’exigir les responsabilitats derivades de la no existència 
de crèdit suficient i adequat en el pressupost de l’any 2007  en què es van 
realitzar les prestacions i es fan els corresponents pagaments mitjançant 
càrrecs bancaris,  que han de ser objecte de reconeixement.  
 
5.3. En el pressupost vigent de 2008, no s’ha consignat el crèdit suficient i 
adequat per atendre el reconeixement de les obligacions que donen lloc a la 
tramitació d’aquest expedient, s’ha de tenir en compte que defalcarà les 
consignacions pressupostàries corresponents a l’exercici de 2008.   
 
5.4. En cadascuna de les factures consta la conformitat de l’alcalde o regidor 
encarregat del servei respectiu, que acredita la prestació efectiva del 
subministrament o servei.  
 
6. FONAMENTS DE DRET 
 
6.1. Article 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 



6.2. Articles 163, 169.6, 173.5 i 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
6.3. Articles 25.1, 26.1 i 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
7. CONCLUSIONS 
 
7.1.  El reconeixement extrajudicial de crèdits trenca amb el “principi d’anualitat 
pressupostària de la despesa”; no obstant això, les obligacions contretes amb 
l’Ajuntament es troben degudament acreditades i, sens perjudici de l’exigència 
de les responsabilitats que pertoquin, la Corporació resta obligada a 
reconèixer-les.  
 
7.3. Es pot procedir a l’increment de crèdit disponible de partides del 
Pressupost de la Corporació de l’any 2008, a través de l’expedient de 
modificació de crèdit per fer front a aquest expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit, per un import total de 19.300,38 €.   
 
7.4. L’òrgan competent per a  aprovar el reconeixement és el Ple de la 
Corporació.   
 
7.5. Les factures presentades pels proveïdors han estat degudament 
conformades i hi ha crèdit suficient i adequat en el pressupost en vigor. 
 
En conseqüència, emeto un informe sobre el reconeixement extrajudicial de 
crèdits proposat, per import total de 19.300,38 €, a favor dels proveïdors que es 
relacionen a l’annex i amb el detall corresponent. 
 
Els Pallaresos, 15 de febrer de 2008 
 
L’interventor 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Per tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:  
 
1 Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 
19.300,38  €.  
 
El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent: 



 
Exercici 
comprable: 

 2007     

    MAJOR DE COMPTES    

Compte: 4130 
555 

  PAGAMENTS PENDENTS D'APLICACIÓ     

        
Núm. Assentament Data Descripció Deure   

003413  31/12/2007 EMATSA 3T REG 4352 7.400,09   
003414  31/12/2007 GRIÑO REG 4473 774,96   
003415  31/12/2007 MADAC REG 4580 222,14   
003416  31/12/2007 BLACHERE REG 4598 329,50   
003417  31/12/2007 SECE REG 4604 2.316,53   
003418  31/12/2007 BQ BOADA REG 4614 297,80   
003419  31/12/2007 SECE REG 4615 2.316,52   

003420  31/12/2007 CASA FREIXA REG 4628 2.150,29   
003421  31/12/2007 PROKEM REG 4630 2.117,00   
003422  31/12/2007 TOT-GRES REG 4631 861,35   
003423  31/12/2007 SUGRAÑES REG 4778 514,20   
003487  31/12/2007 Tancament de la comptabilitat 19.300,38    

 
2. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent de 2008. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller,  
Domínguez i Marcos, un (1) en contra del senyors Vidal, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot del Sr. Vidal: 
 
He votado que no, porque si es verdad que en el ejercicio del año pasado 
2007, el Ayuntamiento ha recaudado muchísimo dinero procedente de los 
impuestos y tasas, en especial ha recaudado muchísimo de las tasas de 
basuras, con respecto a los tres años anteriores, y que podemos decir que 
tenemos a día de hoy un Ayuntamiento saneado y de primera división. 
 
Entiendo que el nuevo Equipo de Gobierno está haciendo una gestión de 
“ricos”, hay muchos gastos que a día de hoy son posibles, por todo lo que se 
está recaudando, pero pienso que hay que mirar al futuro. 
 
Debe haber una política económica con más austeridad, con más control del 
gasto, no puede ser que se pase de un año para otro y hay que mirar a largo 
plazo para prevenir la aparición de problemas económicos que se pueden 
presentar en el futuro. 
 



6 ACORD D’ACCEPTACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE L’AG ÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA PER A LA CONSTRUCCIÓ I EQUIPAME NT D’UN 
NOU POU I CONNEXIÓ AL DIPÒSIT EXISTENT A LA POBLACI Ó. 
 
Es dóna compte de l’escrit núm. 1389, de data 5 de febrer de 2007,  rebut de 
l’Agència Catalana de l’Aigua comunicant que en relació a la sol·licitud 
presentada i d’acord amb l’ordre de subvencions adreçades als ens locals per a 
la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, 
s’ha resolt favorablement en els termes que s’estableixen en al Resolució 
adjunta: 
 
Resolució: convocatòria MAH/3203/2006 de 3 d’octubre. 
 
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos. 
 
Actuació: Construcció i equipament d’un nou pou i connexió al dipòsit existent. 
 
Expedient: AF06000580. 
 
Que d’acord amb la referida  convocatòria, aprovades les bases per l’ACA, en 
sessió de 14 de setembre de 2006, es resol: 
 
Primer. Concedir a l’Ajuntament dels Pallaresos una subvenció per a l’execució 
de l’actuació de referència, de conformitat amb la convocatòria i les bases fetes 
públiques per la Resolució MAH/3203/2006, de 3 d’octubre, per l’import 
següent: 
 
Import subvencionat:                          344.712,66 € 
Anualització:                                       2007 
 
Segon. L’efectivitat de l’esmentada subvenció restarà subjecte a les  condicions 
que figuren a la referida resolució, que conjuntament s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès que d’entre les referides condicions figura l’acceptació per part de 
l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes, l’acreditació abans del 28 de febrer 
de 2008, així com que la manca de justificació a l’ACA dins del termini establert 
donarà pas a la revocació de la subvenció. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Acceptar la subvenció de 344.712,66 € i honoraris de redacció del projecte, així 
com, sol·licitar de la Junta de Sanejament l’atribució dels referits fons. 
 
Acceptar dur a terme la referida obra ja que l’Ajuntament compta amb els 
mitjans necessaris, tant administratius com tècnics. 
 
Facultar la Sra. Alcaldessa per la signatura de la documentació que sigui 
necessària i tramesa del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 



Pel secretari-interventor s’informa que l’obra no figura al pressupost municipal 
vigent de l’any 2008, per la qual cosa no hi ha consignació pressupostària 
suficient i adequada, tenint en compte que l’import del projecte és de 
799.733,36 € i, en principi, la manca de crèdit pressupostari per a fer front  
aquesta inversió és de 455.020,70 €, per la seva efectivitat és necessària la 
tramitació d’un expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari, d’acord 
amb esl articles 177 i ss del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot del Sr. Oller: 
 
Hem votat que sí, lamentablement l’acceptació d’aquesta subvenció concedida 
al seu dia, ja es va portar al ple, en aquell moment els que avui volen aprovar-
ho, varen votar en contra, cosa que l’únic que comporta és la pèrdua de temps i 
tot això ja podria esta fet i que d’actual pressupost contemples la corresponent 
partida pressupostària. 
 
Explicació de vot del Sr. Domínguez: 
 
Aquest punt és un dels últims que es van tractar a l’anterior legislatura i ens 
sobta el fet que abans de dur al Ple aquesta proposta, no s’hagués portat 
l’aprovació de la sol·licitud a l’ACA. Creiem important saber de quin import 
parlem per la construcció del pou nou, on es farà, de quina partida sortirà.  
 
El Sr. Domènech contesta: 
 
En aquella època el pou de Pallaresos Park funcionava correctament i donava 
subministrament a tota la urbanització. Al mes de gener el varem haver de 
clausurar, atès que sobrepassava el límit establerts de nitrats que marca la llei, 
urgentment hem hagut de fer una connexió provisional per tal de donar 
subministrament a la urbanització Pallaresos Park.  Aquest és el motiu de  
l’acceptació de la proposta.  
 
El Sr. Domínguez fa una replica al Sr. Domenech. 
 
7 ACORD D’ACCEPTACIÓ CONCESSIÓ DE SUBVENCIÓ DE L’AG ÈNCIA 
CATALANA DE L’AIGUA PER A LA CONNEXIÓ DEL DIPÒSIT D E 
PALLARESOS PARK AMB LA XARXA DEL CAT.  
 
Es dóna compte de l’escrit núm. 1388, de data 2 de gener de 2008,  rebut de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) comunicant que en relació a la sol·licitud 
presentada i d’acord amb l’ordre de subvencions adreçades als ens locals per a 
la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, 
s’ha resolt favorablement en els termes que s’estableixen en al Resolució 
adjunta: 
 



Resolució: convocatòria MAH/1506/2007 de 17 de maig. 
 
Beneficiari: Ajuntament dels Pallaresos. 
 
Actuació: Connexió del dipòsit de Pallaresos Park amb la xarxa del CAT. 
 
Expedient:  SV07000858. 
 
Que d’acord amb la referida  convocatòria, aprovades les bases per l’ACA, en 
sessió de 26 d’abril de 2007, es resol: 
 
Primer. Concedir al beneficiari,  l’Ajuntament dels Pallaresos, una subvenció 
per a l’execució de l’actuació de referència, de conformitat amb la convocatòria 
i les bases fetes públiques per la Resolució MAH/1506/2007, de 17 de maig, 
per l’import següent: 
 
Import subvencionat:                          89.126,78 € 
Anualització:                                       2008 
 
Segon. L’efectivitat de l’esmentada subvenció restarà subjecte a les  condicions 
que figuren a la referida resolució, que conjuntament s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès que d’entre les referides condicions figura l’acceptació per part de 
l’Ajuntament en el termini màxim d’un mes, l’acreditació abans del 28 de febrer 
de 2009, així com que la manca de justificació a l’ACA dins del termini establert 
donarà pas a la revocació de la subvenció. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Acceptar la subvenció de 89.126,78 € i honoraris de redacció del projecte, així 
com, sol·licitar de la Junta de Sanejament l’atribució dels referits fons. 
 
Acceptar el dur a terme la referida obra ja que l’Ajuntament compta amb els 
mitjans necessaris, tant administratius com tècnics. 
 
Facultar la Sra. Alcaldessa per la signatura de la documentació que sigui 
necessària i tramesa del present acord a l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Pel secretari-interventor s’informa que l’obra no figura al pressupost municipal 
vigent de l’any 2008, per la qual cosa no hi ha consignació pressupostària 
suficient i adequada, tenint en compte que l’import del projecte és de 
180.556,32 € i, en principi, la manca de crèdit pressupostari per a fer front a 
aquesta inversió és de 91.429,54 €, per seva efectivitat és necessàri la 
tramitació d’un expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari, d’acord 
amb els articles 177 i ss del RDL 2/2004, de 5 de març, text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
El Sr. Vidal s’absentà de la de sala. 
 



Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
El Sr. Vidal torna a la sala i s’incorpora al lloc que ocupa. 
 
Explicació de vot del Sr. Oller: 
 
Quan es va fer la canonada ja es sabia perfectament que el pou estava al límit 
de nitrats i que era necessària. 
 
Explicació de vot del Sr. Domínguez  
 
Al ple del 8 de novembre es va aprovar la sol·licitud a presentar davant de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA, amb un pressupost de 155.652,00 €, 
180.556,32 € iva inclòs) i una subvenció de 140.086,80 €, (162.500,68 € iva 
inclòs), i el nostre grup municipal li va manifesta estar-hi d’acord amb una obra 
com aquesta, que considerem necessària, ja que fer arribar serveis al veí 
sempre ha de ser una prioritat pel Consistori, i per això varem votar que sí, i li 
varem preguntar. 
 
S’ha demanat una subvenció per la totalitat de l’obra, però com som conscients 
que és poc probable que donin el 100%, de quina partida s’ha de fer l’obra? 
 
Vostè Sra. Alcaldessa ens va dir que s’intentarà que sigui així, que verbalment  
ha tingut contactes satisfactoris. 
 
I nosaltres li varem recordar que el seu optimisme pot comportar una situació 
preocupant del pressupost, com també la d’altres inversions pressupostàries 
similars. 
Doncs Sra. Alcaldessa, com era previsible la subvenció que ens dona l’ACA és 
de 89.126,78 euros (un 57,26% del cost de l’obra), i entendrà que això queda 
molt lluny del 100% que vostè creia poder obtenir. 
 
De quina partida pressupostària traurà els 91.429,54 euros que farien falta per 
tenir la totalitat del pressupost? 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta que el resta anirà a càrrec de l’empresa 
EMATSA. 
 
8 EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDIT I/O CRÈDIT EXTRAORDINARI, 
NÚM. 1/2008. 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 1 de març de 2008, 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  romanent de tresoreria per a 
despeses generals,  amb subjecció a les disposicions vigents. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris:  
 
Partida             Nom                   Consg inicial     Proposta         Consig defin. 
                          
511 60101        Expropiació                                 30.000,00         30.000,00  
452 62205        Vestidors pisc              0              58.107,78        58.107,78 
 
2/ Suplements de crèdit:  
 
Partida             Nom                   Consg inicial     Proposta         Consig defin. 
 
451 48900        Església              25.000,00        16.176,26         16.176,26        
 
Total crèdits........................................................................         104.284,04 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Romanent de tresoreria per a despeses generals any 2007. 
 
Total finançament no efectat i disponible.....................                104.284,04 
 
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 las 
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. 
 
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. 
 
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopc ió dels següents 
acords:  
 
1. Aprovar  l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari número 
1/2008, per import de 104.284,04 €,  que cal finançar  mitjançant  el romanent 
de tresoreria per a despeses generals,  
 
2. Elaborar un pla econòmicofinancer de conformitat amb la Llei general 
d’estabilitat pressupostària. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del Ple de la 
corporació, ja que el pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit 
en tràmit, no s’ajusta al  compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. 
  
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província. Si no es presenten 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.   
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller,  
Domínguez i Vidal, cap (0) en contra, i una (1) abstenció del Sr. Marcos,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
9 APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABOR ACIÓ  
ESTABLERT ENTRE AQUEST AJUNTAMENT I EL CONSELL COMA RCAL 
DEL TARRAGONÈS, SOBRE EL FINANÇAMENT I LA GESTIÓ DE LS 
SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIMÀRIA.  
 
Atès que el plenari del Consell Comarcal, amb data 18 de desembre  de 2007, 
va acordar prorrogar els convenis establerts amb els Ajuntaments sobre el 
finançament i la gestió dels Serveis bàsics d’atenció social primària, a partir de 



l’1 de gener de 2008 i fins els dia 31 de desembre de 2008 en les mateixes 
condicions que les actuals vigents adaptades al nou conveni marc. 
 
Atès que en el punt dos de l’acord es demana als ajuntaments que aprovin 
l’esmentada pròrroga 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tots els seus punts la pròrroga del conveni establert amb el 
Consell Comarcal del Tarragonès  sobre el finançament i la gestió dels Serveis 
bàsics d’atenció social primària, a partir de l’1 de gener de 2008 i fins els dia 31 
de desembre de 2008, en les mateixes condicions que les actuals vigents 
adaptades al nou conveni marc.  
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del referit conveni i 
qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui necessària 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10 MODIFICACIÓ DEL CONVENI PER AL TRANSPORT ADAPTAT  DE 
PERSONES AMB DISMINUCIÓ ALS CENTRES OCUPACIONALS  
 
Es dóna compte de l’escrit tramès pel Consell Comarcal del Tarragonès rebut 
amb  data 16 de gener de 2008, adjuntant la modificació del conveni subscrit en 
data 15 de juny de 2000 entre el Consell Comarcal del Tarragonès i aquest 
Ajuntament, pel transport adaptat de persones amb disminució als centres 
ocupacionals, que s’incorpora a l’expedient. 
 
La modificació es concreta a la redacció de la clàusula quarta dit conveni, 
establint una aportació en concepte de despeses, la quantitat total de 1.826,00 
€ per usuari i any, que es faran efectives de la següent manera: 50% abans de 
30 de juny de 2008 i el 50% restant abans de 31 de desembre de 2008.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la modificació del conveni  subscrit en data 15 de juny de 2.000 
entre el Consell Comarcal del Tarragonès i aquest Ajuntament, pel transport 
adaptat de persones amb disminució als centres ocupacions. 
 
La modificació es concreta a la redacció de la clàusula quarta del dit conveni, 
establint una aportació en concepte de despeses, la quantitat total de 1.826,00 
€ per usuari i any, que es faran efectives de la següent manera: 50% abans de 
30 de juny de 2008 i el 50% restant abans de 31 de desembre de 2008.  
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del referit conveni i 
qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui necessària 
 



Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICI PAL 
D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2008.  
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió 
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2008, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2007. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les 
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional 
d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com 
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents 
fitxers mensuals fins al mes de març de 2008. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de 
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntament sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Es proposa al el Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la 
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la 
data 1 de gener de 2008, i que contenen la formalització de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2007. Els resums que s’aproven són els 
següents: 
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
   CONCEPTES   TOTAL      HOMES DONES 
Població de dret a 1 de gener de 2007    3539       1815   1724   
 
Altes des de 01/01/2007 a 01/01/2008                   459             237                  222   
 
Baixes des de 01/01/2007 a 01/01/2008                   162               84                    78 
 
Variacions per error en el sexe: Altes                        0                0          0   
 
Variacions per error en el sexe: Baixes           0             0          0 



 
Població de dret a 1 de gener de 2008    3836       1968    1868 
 
 
CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
   CONCEPTES    ALTES   BAIXES 
Naixements          55 
Defuncions                                                      14 
    
Canvis de residència d’un altre municipi     388 
Canvis de residència a un altre municipi                                                  144 
    
Canvis de residència de l’estranger          9 
Canvis de residència a l’estranger               1 
 
Omissions                                                                                                      7     
Inscripcions indegudes i caducitat                                    3  
 
TOTALS         459       162 
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
 
   CONCEPTE    HOMES                 DONES 
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)         5        10 
TOTAL              5                                        10  
 
2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 
Resum per sexe i causa de l’alta 
 

 CONCEPTE DE L’ALTA                                                           TOTAL 
Naixements                                                                       55  
Canvis de residència des d’un altre municipi             388  
Canvis de residència des de l’estranger                 9  
Omissió                     7 
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi                                                     15   
Variacions per error en el sexe                  0 
TOTALS                 459 
 
3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 
Resum per sexe i causa de la baixa 
 
  CONCEPTE DE LA BAIXA                                                         TOTAL 
Defuncions                                             14 
Canvis de residència a un altre municipi             144 
Canvis de residència a l’estranger                  1 
Inscripció indeguda i caducitat                  3 
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi                          15 
Variacions per error en el sexe                  0 
TOTAL                                                                                                                                         162             
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2008 que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques 
sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 



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 de gener de 2008,  acompanyant la relació de 28 abonats 
impagats (el primer, Fortuny Cornet, Jordi, i l’últim Crual Sl.), tramesa per 
l’empresa EMATSA de data 31 de desembre de 2007. 
 
De l’escrit de data 14 de gener de 2008,  acompanyant la relació d’un abonat 
impagat (REDWATER SL), tramesa per l’empresa EMATSA de data 14 de 
gener de 2008. 
 
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 DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ECONÒMICOADMINISTRATIVES DE LA GESTIÓ PER CONCESSIÓ  
ADMINISTRATIVA DEL BAR DELS VESTIDORS DE LA PISCINA  
MUNICIPAL.     
 
Atesa la necessitat per part d’aquest Ajuntament de realitzar la contractació 
mitjançant concessió administrativa del bar dels vestidors de la piscina 
municipal. 
 
Vist el plec de clàusules econòmicoadministratives que han de regir la 
contractació de la concessió de l’explotació del servei de bar de la piscina 
municipal. 
 
Vist l’informe amés pel Secretari-Interventor, de conformitat amb el que disposa 
l' art. 275.1 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya 
 
Atès l’informe emès pels tècnics municipals referent al preu base públic per 
l’explotació mitjançant concessió del referit local. 
 
Considerant el que disposa l’article 60.2 i 66 del Reglament de Patrimoni dels 
ens locals, pel que fa al procediment d’adjudicació de les concessions de 
domini públic, i a l’aprovació del Plec de clàusules administratives.  
 
Vist l’art. 69 del Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel que 
respecta a l’aprovació de l’expedient de contractació. 



 
Considerant el que disposa l’art. 78 de la Refosa de la Llei de Contractes, pel 
que fa a la publicitat d’aquestes licitacions. 
 
Considerant el que disposa l’article 22.2.o) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril,  modificada per la Llei 57/2003, així com l’art. 221.2  del 
Text  refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, respecte a les 
competències del Ple. 
 
Per l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
PRIMER.  D’aprovació de l’expedient de contractació per adjudicar pel 
procediment obert mitjançant concurs l’ús privatiu del domini públic, mitjançant 
concessió administrativa de l’explotació del servei de bar de la piscina 
municipal,  fent a tal efecte expressa declaració d’urgència als efectes de la 
seva tramitació amb tal caràcter per la necessitat i urgència per l’obertura. 
 
SEGON. D’aprovació del Plec de Clàusules Administratives jurídiques, 
tècniques i jurídiques administratives, incorporat l’expedient i pel qual ha d’estar 
regida la licitació i execució del contracte, assolint el mateix l’anterior declaració 
d’urgència als efectes del tràmit d’exposició pública. 
 
TERCER.  Sotmetre a informació pública, pel termini de deu dies el Plec de 
Condicions, mitjançant anunci publicat al DOGC i al BOP, a l’efecte de 
possibles reclamacions. 
 
Simultàniament anunciar el concurs, si bé supeditat al que disposa l' article 122 
del Reial Decrets Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.  
 
QUART.   Delegar en l'Alcaldia la competència per a l’adopció dels posteriors 
acords que resultin del present expedient, inclosa la resolució d'al·legacions o 
reclamacions al Plec,  l’adjudicació i perquè signi els documents necessaris per 
fer efectiu el compliment d’aquest acord. 
 
El Sr. Vidal pren la paraula i manifesta: 
 
Todos los que estamos aquí presentes sabemos que hay unos problemas en la 
piscina, ya lo comenté en el anterior pleno, y entonces claro, el que coja la 
piscina para trabajar en el bar, sería un problema para él que vaya, pague y 
luego se cierre la piscina. Yo lo que quisiera saber para votar a favor o en 
contra, si se va ha solucionar el tema del equipo de dosificación automática 
antes de que se abra, y si se va a poner una plataforma elevadora para facilitar 
a la gente con minusvalía el acceso a las piscinas. Si se van hacer estas obras 
antes de la apertura voto sí.  
 



El Sr. Vidaller li contesta, que totes les obres que necessita la piscina per 
reparar els defectes que hi ha, el dia 24 de juny, que és la data en que s’ha 
d’obrir la piscina, estaran tots corregides. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot  
 
El Sr. Oller pren la paraula i manifesta: 
 
Jo lamentablement he de dir una altra vegada que anem tard, com sempre, des  
que es va acabar l’obra fins ara han passat molts mesos, i ara hem d’anar 
corre-cuita i per molt que es corri, per molt que es vaig despressa, el 24 de juny 
no estarà la piscina en condicions d’obrir-se,  els vestuaris vulguis o no amb les 
obres que s’han de fer al costat, és impossible que es puguin independitzar-se, 
i si no es fa s’incompleixen les normes d’entrada a la piscina. No vull entrar en 
polèmiques, simplement és dir això, una altra vegada anem tard i el dia 24 de 
juny no s’obrirà la piscina. 
 
El Sr. Vidaller contesta: voldria dir-li al senyor Oller que vostè ja no governa 
ara, ara governa un altre equip de govern, i li puc assegurar que el dia 24 
aquest govern tindrà la piscina tal com marca la normativa, no com abans, que 
estava tota plena d’irregularitats. 
 
Explicació de vot del Sr. Vidal: 
 
Yo he votado que sí, tengo la palabra fiable del señor Vidaller. Que conste que 
esta piscina se ha vaciado y llenado en la legislatura que ya gobernaba el 
nuevo equipo, yo de todas formas confío en la palabra del señor Vidaller, que 
cumple como en el programa electoral, y por eso he votado que sí. 
 
14 ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 6 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT 
MUNICIPAL, SOLAR CEIP-2.   
 
Atès que el Ple de  corporació en sessió de data 8 de novembre de 2007, va 
aprovar inicialment la modificació puntual núm. 6 de les Normes Subsidiàries 
del Planejament  Municipal dels Pallaresos, referent a l’illa delimitada pels 
carrers: Onze de setembre, Maragall, Països Catalans i Guimerà, dins del cas 
urbà, amb l’objectiu de regularitzar la parcel·la destinada a equipaments per 
ubicar-hi un centre d’educació infantil i primària (CEIP), promoguda per 
l’ajuntament dels Pallaresos.  
 
Exposat reglamentàriament  a informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant anunci que s’inserirà en el BOP núm. 283, de data 7 de desembre 
de 2007, en el DOGC núm. 5039, de data 2 de gener de 2008 i al  diari de 
Tarragona amb data 24 de desembre de 2007 i pàgina 18, als efectes de 
possibles al·legacions. 



 
Atès que els Ajuntaments veïns notificats amb data: 
 
Tarragona,  el 7 de desembre de 2007 
Pobla de Mafumet, 7 de desembre de 2007 
La Secuita, el 7 de desembre de 2007 
El Catllar, el 10 de desembre de 2007 
Perafort, el 10 de desembre de 2007 
 
Organismes afectats: 
 
Departament d’Educació, el 13 de desembre de 2007. 
Empresa EMATSA, el 10 de desembre de 2007. 
  
Vist  que durant el termini d’exposició pública, s’ha presentat una única 
al·legació per l’empresa EMATSA, registre d’entrada núm. 4947, data 31 de 
desembre de 2007, notificant petites diferències entre la informació de 
l’Ajuntament i la d’EMATSA, per tal de concretar les determinacions de diverses 
unitats i sectors.  
 
Atès l’informe del tècnic de l’arquitecte Sr. Rafel Ruana Girones, de data 5 de 
febrer de 2008, en que s’informa favorablement la proposta formulada en el 
Text Refós presentat per EMATSA. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
PRIMER.- Resoldre l’al·legació presentada basant-se en l’informe tècnic que 
constan en l'expedient i que s’incorpora al present acord com a motivació. 
Estimant-se en tot el seu contingut l’al·legació presentada per l’empresa 
EMATSA.  
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual núm. 6 de 
les Normes Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos, referent a 
l’illa delimitada pels carrers: Onze de setembre, Maragall, Països Catalans i 
Guimerà, dins del cas urbà, amb l’objectiu de regularitzar la parcel·la destinada 
a equipaments per ubicar-hi un centre d’educació infantil i primària (CEIP), així 
com el text refós que incorpora les modificacions al·legades i presentades per 
l’empresa EMATSA, redactada per l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig formulat 
per aquest Ajuntament.  
 
TERCER.- Remetre la referida modificació puntual al Conseller de Política 
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat/Comissió Territorial d'Urbanisme 
de Tarragona, als efectes de la seva aprovació definitiva.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez i Marcos, 
tres (3) en contra dels senyors/es Coronado, Oller i Vidal, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords,  que suposa la majoria 
absoluta del numero legal de membres de la Corporació.  



 
Explicació de vot del Sr. Oller: 
 
Nosaltres hem votat que no per una simple raó, sempre hem estat en desacord 
de que es fes allí, es desestima el millor lloc on pot anar el col·legi, maneres de 
veure les coses, però una cosa està ben clara, molta gent ja pregunta: Que 
passarà amb la  pista?.  Molta gent ho ha preguntat i a vostè també senyora 
Alcaldessa.  La pista desapareix, molts nens em diuen que aniran a jugar a la 
pista que hi ha dins del col·legi, recordo els problemes que hem tingut amb 
d’actual col·legi amb l’AMPA, a l’hora de utilitzar les pistes del col·legi que 
creuen que només es pels nens.  
 
Quan es diu que a partir de les cinc el col·legi el pot utilitzar tothom, el col·legi 
sempre ha estat  municipal, el que passa es que quan estic fora ho veig d’una 
manera, quan estic dins ho veig d’una altra, lamentablement s’haurà perdut una 
pista en condicions. Pista que quan plou tothom coneix com es posa de fang, 
tothom ho coneix a excepció d’algunes persones que no volen veure-ho. 
Gràcies. 
 
Explicació de vot del Sr. Vidal: 
 
Yo he votado que no, por que en el anterior equipo de gobierno, que 
gobernábamos en minora, éramos cinco i partidarios de hacer una zona 
educacional,   concentrando el instituto y los dos colegios, piscina, 
polideportivo, el CAP, tenerlo concentrado, razones de seguridad, de ahorro de 
personal de desplazamientos y disfrute de los servicios que pueda tener. 
 
Luego había un informe de los servicios técnicos del Departament 
d’Ensenyament, que no recomendaba la construcción de un colegio en aquel 
agujero,  y bueno, éramos partidarios de otra zona, y se nos tachaba de lentos 
y se recogían firmas, llevamos nueve meses haciendo modificaciones 
burocráticas de planos, que si la mina pasa por aquí, que si la mina pasa por 
allá, y después de nueve meses aun estamos con burocracia, lo que se nos 
criticaba antes que iba lento, que iba con su marcha normal y corriente, lo 
estamos padeciendo ahora que después de nueve meses estamos sin ver 
ningún resultado.  
 
Contesta el Sr. Vidaller:  
 
Miri, amb nou mesos aquest equip de govern, s’ha garantit per Pallaresos tot el 
cicle educatiu complert,  de cero a divuit anys. El plantejament urbanístic de les 
zones educatives vostès tenien un plantejament respectable, però nosaltres 
optem per descentralitzar els serveis en aquest poble, el poble és quelcom més 
que aquests carrers que veuen aquí. Hi ha molts ciutadans que requereixen 
també que els serveis s’acostin allà on estiguin els ciutadans. Nosaltres hem 
optat per descentralitzar els serveis, la zona és l’apropiada, no hi ha cap 
inconvenient, tenim tots els permisos en regla i no li veig més problema. 
 



15 APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DE LES 
NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT MUNICIPAL, SAU- 5.  
 
Assumpte:  Modificació puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament 
Municipal, que afecta al SAU-5.  
 
1 Atesa la Modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries del 
Planejament Municipal que afecta els SAU-5, aportada pel Sr. Josep Maria 
Ballesteros Godia en nom i representació de la promotora; IBERDROLA 
INMOBILIARIA CATALUNYA SAU, redactada per Arquitectes TDA 
ARQUITECTURA Y URBANISMO, Enginyeria; INVALL i Assessoria jurídica 
PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS, Informe Mediambiental, SGM, Informe 
Inundabilitat, ALG,  de data desembre de 2007.  
 
2 Atès l’informe del tècnic Sr. Rafel Ruana Gironès de data febrer de 2008,  
que s’informe favorablement la proposta de modificació.  
 
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:  
 
1r. Aprovar inicialment la modificació puntual núm. 8 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos, referent al SAU-5,  
promoguda  per IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA SAU.  
 
2n. 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. 
 
3r. 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. 
 
4r. 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 mes llarg.  
 
5è. Aprovar l’informe mediambiental d’avaluació de l’impacte ambiental del pla 
d’ordenació urbanística municipal, que serà sotmès a informació pública 
conjuntament amb la del de modificació de NN SS, pel termini de 45 dies. 
 
6è. 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 la 
Diputació  de Tarragona (www.pallaresos.altanet.org.) 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez i Marcos, 
tres (3) en contra dels senyors/es Coronado, Oller i Vidal, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords, que suposa la majoria 
absoluta del numero legal de membres de la Corporació.  
 
Explicació de vot del Sr. Oller: 
 
Jo no sé si us heu mirat bé el SAU-5, ha canviat molt a pitjor. Abans anava una 
cornisa a dalt, les cases a baix i la zona d’equipaments a la part est de la 
urbanització, dels 250 habitatges, 50 que són protegits que estant tant ben 
marcats que van al racó. I la zona d’equipaments, és la pitjor que podem tenir 
al nostre territori, al mig del barranc, i això ha estat la gran negociació, canviar 
un lloc pla  per la barrancada, lamentablement  no es pot estar d’acord amb 
això. 
 
Explicació de vot del Sr. Domínguez 
 
El Grup Municipal vota que sí a l’aprovació inicial de la Modificació puntual de 
les NNSS del SAU-5, però vol deixar clar la seva postura a aquesta 
modificació. 
 
Creiem que abans de l’aprovació definitiva s’haurà, remarco això de s’haurà,  
de fer un conveni amb l’empresa promotora per tal de que aquesta empresa es 
vinculi d’una manera més activa al desenvolupament del nostre municipi. 
Aquesta empresa haurà, sempre des del nostre punt de vista, d’aportar algun 
equipament ja sigui cultural o esportiu (centre cívic, piscina coberta, etc.) 
Només si el nostre municipi treu una millora de caire social, en nostre Grup 
accedirà a l’aprovació definitiva d’aquest projecte. 
 
La senyora alcaldessa li contesta que així serà. 
 
El Sr. Domínguez. M’agradaria, ni que només fos per una vegada, se’ns 
informés abans que als diaris. Ni que només sigui per una vegada, Sra. 
Alcaldessa, seria una detall per part seva. 
 
Explicació de vot del Sr. Vidal: 
 
Todo lo que se ha hablado aquí, y recojo lo que ha dicho el regidor que está a 
mi lado, falta información, esto es lo capital en este tema, falta de información.  
 
En primer lugar preguntar quién promueve la modificación puntual de las NNSS 
para ese sector, ¿yo me pregunto?, lo promueven los vecinos de Pallaresos 
Park, lo promueve el pueblo, lo promueve el ayuntamiento, quién lo promueve.   
Para que tengamos una idea y nos aclaremos todos, esa zona está tocando a 
la urbanización Pallaresos Park. 
 
La segunda pregunta: ¿Se ha informado por parte del Ayuntamiento a los 
vecinos del municipio y en especial a los vecinos de la Urb. Pallaresos Park de 



esta modificación? Por ejemplo en Tarragona hoy mismo o ayer sale en el Més 
Tarragona que el ayuntamiento de Tarragona llama a los vecinos, han ido 
ciento y pico y han hablado. 
 
La tercera pregunta: ¿por qué no se ha informado a los miembros de la 
oposición de esta iniciativa en la Comisión de Medi Ambient y Urbanismo? Nos 
hemos reunido dos o tres veces en una comisión de Medio Ambiente, que el 
grifo que si no sé què, y una cosa importante como esta no se nos ha 
informado,  me apunto a la falta de información. 
En lo que se refiere a mi persona, en mi caso, estoy ofendido, me siento 
manipulado y me siento engañado. Más que todo por tanta comisión de Medio 
Ambiente, Urbanismo y falta de información. 
 
Las personas que vivimos en Pallaresos hemos hecho una apuesta por un 
equilibrio de la calidad de vida, medio ambiente y mantenimiento de las 
tradiciones y patrimonio del pueblo. 
 
Esta modificación, si se llega a aprobar, yo creo que no puede salir de este 
ayuntamiento con un sí,  en mi opinión es el inicio del fin dels Pallaresos como 
lo conocemos y queremos vivir, ya podemos ir haciendo fotografías por que los 
nietos dirán: Mira aquí había pinos, aquí había esto, va a cambiar toda esa 
zona. 
 
Hoy aquí, en este momento, se empieza a decidir el futuro dels Pallaresos si se 
mantiene como zona residencial con un perfecto equilibrio urbanístico, 
ecológico/ambiental y de calidad de vida, o bien, nos convertimos en una 
barriada de Tarragona, donde tendremos autobuses cada media hora, pero 
sufriremos los problemas de una barriada cercana a una estación de ferrocarril. 
 
Yo defiendo un proceso informativo, por falta de información a los vecinos y en 
especial a los de Pallaresos Park, se debe de informar de lo que esto supone  y 
un debate donde se les escuche, a las asociaciones de vecinos y a la red social 
del municipio. 
 
Nuestro futuro no se puede decidir como se está intentando hacer, Els 
Pallaresos, ya ha cumplido la mayoría de edad, tenemos derecho a decidir 
nuestro futuro. Voy a leer una parte del informe del técnico municipal, sobre lo 
que se va a crear allí. El punto A, dice: És objecte de la proposta incrementar la 
densitat d’habitatges, a fi i efecte d’establir un ratio de metres quadrats 
construïts d’habitatges més ajustat a la demanda del mercat immobiliari, 
incorporant altres tipologies d’edificis residencials i qualificant aquests 
habitatges de protecció oficial. 
 
Señores, me puede corregir el regidor de urbanismo, esta modificación prevé 
un incremento, en la misma zona pasar de 130 viviendas  a 222, que a tres 
personas por vivienda son 600/800 personas que van a ir allí. 
 
Esto no se puede aprobar de ninguna manera, si no se informa a los vecinos y 
si no hay una participación de la red social del municipio. 



 
Yo creía que ICV, partido ecologista y defensor de la naturaleza y calidad de 
vida, votaría en contra, aún recuerdo la propaganda del Sr. Vidaller, en la 
campaña electoral municipal de hace muy poco: “Mireu, el nostre poble és un 
suculent aperitiu per a grans constructors. Sembla ser que estem abocats a 
que s’utilitzi el municipi per fer polítiques dirigides a beneficiar els constructors, 
cosa que perjudica greument una filosofia de progrés. Al nostre poble no li 
calen macro urbanitzacions, perquè d’això nomès se’n beneficien els 
promotors. 
 
Sr. Vidaller ¿cómo ha cambiado?, ¿cómo cambia el despacho y alfombra roja? 
Quien le ha visto y quien le ve ahora. 
 
Explicació de vot del Sr. Claudi: 
 
En primer lloc, de la planificació que es va fer anys enrere, és veritat que no  
s’assembla en res al que s’ha planificat últimament. 
 
En segon lloc, es respecta tot el bosc i no es toca ni un pi, com vostè diu. 
 
El tercer punt, el número d’habitatges s’ha d’incrementat senzillament perquè 
aquest poble les cases estan massa desimantades,  la política de l’equip de 
govern és que en zones determinades es pugui fer tres plantes baixa i dos 
pisos, és tal com s’ha fet en aquesta unitat d’actuació, per que les càrregues 
financeres i despeses dels serveis vagin més repartides. 
 
El Sr. Vidal reitera la necessitat de reunir-se amb les associacions de veïns i en 
especial la de Pallaresos Park. 
 
Contesta del Sr. Vidaller. És curiós que el representant del Partit Popular, 
sol·liciti ara que es facin reunions amb les AAVV, i quan governaven no es 
feien.  
 
Vostè fa al·lusió a un informe d’un tècnic municipal que diu que hi ha un 
increment de la densitat poblacional, i és cert, aquest ajuntament ha adoptat la 
mesura de amb menys espai ubicar més habitants, és a dir, no les polítiques 
expansionistes que feien vostès d’urbanitzacions, això s’han acabat. 
 
16 ACORD D’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚM. 3 DE LES OBR ES DE 
CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR DE PALLARESOS A SANT RAM ON.   
 
Es dóna compte de la certificació número 3 de les obres de construcció d’un 
col·lector de Pallaresos a Sant Ramon, englobada dintre dels Ajuts de l’Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA), aportades pel tècnic director, Enginyer de Camins, 
Canals i Ports, Sr. Ramon Gras Vidal, de juny de 2007, per un import de dos 
mil nou-cents vuitanta euros, amb vuitanta-dos cèntims (2.980,82 €). 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 



Primer. Aprovar en tots els seus punts la certificació número 3 de les obres de 
construcció d’un col·lector de Pallaresos a Sant Ramon, englobada dintre dels 
Ajuts de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), aportades pel tècnic director, 
Enginyer de Camins, Canals i Ports, Sr. Ramon Gras Vidal, de juny de 2007, 
per un import de dos mil nou-cents vuitanta euros, amb vuitanta-dos cèntims 
(2.980,82 €).  
 
Segon. Trametre  al Departament de Medi Ambient i Habitatges, Agència 
Catalana de l’Aigua (ACA). dita certificació a fi que sigui incorporada a 
l’expedient i corresponent pagament.  
 
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa per les signatures que siguin necessàries. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
17 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA CREACIÓ D ’UN 
CONSELL DE REDACCIÓ MÉS PLURAL I AMB TOTS ELS GRUPS  
MUNICIPALS.  
 
El nostre Ajuntament disposa de diversos canals de comunicació per informar 
la ciutadania, canals que tenen com a objectiu bàsic explicar què passa el 
nostre municipi, eines que haurien de tenir en compte les diferents mirades del 
nostre poble. 
 
El butlletí municipal és una d’aquestes eines que els grups majoritaris que 
governen al municipi aprofiten per donar a conèixer els principals projectes de 
la seva acció de govern i reserven als grups del consistori, govern i oposició, un 
petit espai per donar a conèixer els seu posicionament sobre aquesta acció i 
expressar les seves propostes. 
 
Actualment l’espai per als grups municipals és ben petit i avui, encara ens 
trobem amb un altre entrebanc, i és que per poder opinar sobre l’acció de 
govern que es dóna a conèixer mitjançant el butlletí municipal, l’oposició ha de 
conèixer la temàtica sobre la qual tractarà. 
 
El sentit comú i el mínim sentit del pluralisme polític, permetrien que això 
funcionés així, però a dia d’avui això no és així. 
 
Apostem perquè el pluralisme marqui el funcionament de l’Ajuntament dels 
Pallaresos. 
 
Per tot l’exposat, proposem al Ple Municipal que 
 
ACORDI: 
 
Que els grups amb representació al consistori tinguem la possibilitat de fer 
arribar la nostra mirada a la ciutadania, no només a través del butlletí 
municipal. Sinó a través de tots els mitjans municipals. 



 
Demanem la creació d’un Consell de Redacció plural amb tots els grups amb 
representació al consistori i obert també a la ciutadania, més enllà de l’equip de 
govern i així millorar el funcionament del butlletí. 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es  
Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i cap (0) abstenció, no   
s’aprova l’anterior moció.   
 
18 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC SOBRE EL DECRET LLEI DE 
PRESIDÈNCIA DE MESURES URGENTS EN MATÈRIA D’URBANIS ME I EN 
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL.  
 
Amb el retorn de l’etapa democràtica, des de la proximitat dels governs locals 
s’ha actuat incidint en matèries on les competències eren concurrents o 
compartides amb altres administracions. 
 
Els ajuntaments han actuat sempre en defensa dels seu ciutadans promovent 
polítiques locals, d’acord amb la seva autonomia institucional i han hagut de 
planejar i prioritzar moltes accions fruit de la proximitat i malgrat la migradesa 
dels recursos locals. 
 
Amb la reforma de l’estatut, veritable norma constituent del nostre marc 
d’autogovern i amb l’aprovació del nou text els ens locals de Catalunya 
albiràvem una etapa de col·laboració amb el Govern del país que no de 
confrontació amb el món local. 
 
Les polítiques d’habitatge són una prioritat que totes les administracions i les 
forces polítiques han de consensuar per tal de pal·liar una mancança que 
afecta de forma acusada als ciutadans i ciutadanes de Catalunya, i de forma 
especial a tots aquells que han d’accedir al seu primer habitatge. 
 
La solució a la manca de sòl per poder generar habitatge assequible, hauria de 
passar per establir mecanismes de pacte de manera anàloga al que s’ha 
intentat amb el Pacte per l’habitatge, més que per fórmules impositives i 
unilaterals com aquest Decret Llei. 
 
Resulta paradoxal que el primer decret llei aprovat a partir del nou text 
estatutari, el decret llei 1/2007 del 16 d’octubre de mesures urgents en matèria 
urbanística, vulneri de forma flagrant l’autonomia municipal impedir als 
ajuntaments la tramitació del seu planejament com volen. Amb aquest decret 
es vulnera al principi d’autonomia local per quant el Govern de la Generalitat, 
de manera unilateral, mitjançant la figura de les àrees residencials 



estratègiques pot alterar substancialment el planejament general de qualsevol 
municipi. 
 
Creiem que la importància del contingut que regula aquesta normativa s’hauria 
de tramitar pel procediment ordinari que l’Estatut estableix pels projectes de llei. 
La justificació extraordinària i urgent que estableix el govern es només una 
excusa perquè el govern pugui establir la nova figura de les àrees residencial 
estratègiques, mitjançant un Decret Llei, sense passar pel debat democràtic i 
participatiu del Parlament de Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, proposem el Ple Municipal que 
 
ACORDI: 
 
Manifestar el nostre rebuig al decret llei 1/2007 del 16 d’octubre de mesures 
urgents en matèria urbanística, perquè vulnera de forma flagrant l’autonomia 
municipal i és lesiu pel món local. 
 
Declarar que no existeix cap raó d’urgència que justifiqui que es dicti pel 
Govern aquesta normativa, amb la forma de Decret Llei, figura que 
l’ordenament jurídic reserva per a circumstàncies de caire excepcional. 
 
Manifestar que la solució a la manca de sòl per poder generar habitatge 
assequible, hauria de passar per establir mecanismes de pacte de manera 
anàloga al que s’ha intentat amb el Pacte de l’habitatge, més que per fórmules 
impositives i unilaterals com aquest Decret Llei. 
 
Instar al Govern de la Generalitat que respecti la potestat municipal de 
planificar el seu territori d’acord amb el principi de subsidiarietat i sense cap 
tipus d’imposicions, tuteles ni condicionaments, establint els instruments 
necessaris que garanteixin la participació i el consens entre totes les 
administracions com a principis que han de regir la formació dels plans 
supramunicipals. 
 
Comunicar d’adopció d’aquests acords als diferents grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya per instar la modificació d’aquest normativa i el  
Govern de la Generalitat com expressió de la disconformitat del món local que 
veu la seva autonomia municipal amenaçada pel Decret Llei dictat “per raons 
d’urgència” i de quantes actuacions del text es facin sense el consens local. 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors/es  
Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i dues (2) abstencions, dels 
Senyors/es Coronado i Oller,  no  s’aprova d’anterior moció.   
 



Explicació de vot del Sr. Vidaller:   
 
He votat en contra de la seva moció, perquè estic en contra de plantejar aquest 
decret dintre del pacte nacional de l’habitatge com una vulneració de 
l’autonomia local.  
 
Si em permet li recordaré que aquest govern d’entesa, que governa el nostre 
país, Catalunya, és un govern d’esquerra, i com vostè sap desenvolupa 
polítiques socials, i passa inevitablement per garantir drets. 
  
El dret de l’habitatge és un dret reconegut constitucionalment, que actualment 
passa a ser un dels principals problemes de la ciutadania, li donaré algunes 
xifres, per que les vagi tenint en compte. En aquests moments a Catalunya els 
estudis duts a terme per la redacció d’aquesta proposta del Pacte Nacional per 
l’Habitatge, han detectat una demanda no satisfeta d’aproximadament 200.000 
habitatges requerits d’ajut públic, per altra banda, les projeccions oficials 
demogràfiques i de llars indiquen una mitjana anual de formació de 40.000 
noves llars en el període 2007-2016, de les qual s’estima que un 60% 
necessitarà algun tipus de suport públic, aquests càlculs permeten quantificar el 
volum de necessitats d’intervencions públiques per a 240.000 llars que 
s’afegeixen a les 200.000 que a data d’avui estan acumulades, i que donen un 
total estimat de 440.000 llars que requeriran ser beneficiàries de la política 
d’habitatge en l’esmentat horitzó a deu anys. 
 
Per aquest motiu es requereix una actuació decidida de l’administració i 
conjunta amb els departament competents amb la matèria d’urbanisme i 
habitatge, per tal de resoldre aquesta situació , que tal com li deia abans 
constitueix un dels principals problemes de la ciutadania. 
 
Aquesta actuació decidida passa per crear un organisme supramunicipal que 
simplifiqui el procediment previ a la transformació urbanística del sòl amb un 
pla director urbanístic, que resolgui de manera més àgil i ràpida possible les 
urgents necessitats previstes. 
 
Francament no veig en aquest decret 1/2007 del 16 d’octubre cap vulneració, ni 
cap imposició, ni molt menys cap acció unilateral en un decret aprovat pel 
Govern de Catalunya, que en el seu article 19, no sé si se la llegit, crec que no, 
i concretament en la seva disposició addicional 21, concretament en el punt 6, 
diu que: “Les àrees residencials estratègiques s’han d’emplaçar en els 
municipis amb capacitat territorial per polaritzar el creixement urbanístic d’acord 
amb el plans territorials que li siguin d’aplicació”. 
 
També diu que: “Les ARES han de poder garantir una bona accessibilitat a la 
xarxa de transport públic”, amb la qual cosa podem negociar un transport públic 
a Pallaresos. 
  
I quan diu en la seva moció que es planteja d’una forma unilateral, no ho 
entenc, o potser que no s’ha llegit el decret en qüestió. 
 



En el punt 3 de la mateixa disposició addicional diu literalment: “Que la condició 
de l’administració actuant de les ARES residencials estratègiques correspon en 
primer terme a un consorci del qual formin part l’Institut Català del Sòl i 
l’ajuntament corresponent”. 
  
Aquí de fórmules unilaterals no hi han, estem parlant de consorcis i ho diu tant 
clar “consorci”. 
 
Miri senyor Domínguez, francament, veig més aviat una eina que dóna el 
Govern per dur a terme de manera decidida solucions justes, lògiques i 
valentes en matèria d’habitatge en el nostre país. 
 
Fixi’s que quan el responsables de la Generalitat van proposar aquestes ARES 
residencials estratègiques per facilitar l’accés a l’habitatge dels nostres 
ciutadans i ciutadanes, no es va imposar res, i mostra d’això és que encara 
està en estudi i es plantejat com una proposta que es fa cap el nostre municipi. 
 
Contesta el Sr. Domínguez:   
 
Primerament gràcies per que cada vegada que vostè parla de mi sembla com si 
no sabés llegir o escriure, i això m’il·lustra que vostè pugui dir-me en què fallo, 
està molt bé. 
 
No em sorprèn sobretot vostè, que em votés en contra,  ho tenia claríssim que 
votaria en contra, m’ha sobtat més per part de Convergència i Unió, que es 
públicament conegut que estan en contra d’aquestes ARES. 
 
Senyor Vidaller.  El que el nostre grup vol dir amb aquesta moció, abans de res, 
m’imaginava que voldria portar el tema cap a on vol, per dir que ADMC està en 
contra dels pisos de protecció oficial, res més lluny. Estem a favor, però amb la 
seva justa mesura, evidentment el que no entenem és crear noves macro 
urbanitzacions, crear una nova macro urbanització a Pallaresos Park, i  un altre  
aprop de Sant Salvador, negociaran per veure si arriben a mil pisos, avui per 
avui és una salvatjada. 
 
El que nosaltres venim a demanar amb aquesta moció és que sigui 
l’ajuntament qui impulsi això, i miri primer les necessitats reals de vivenda de 
P.O. en el nostre municipi, i que s’ajusti a les necessitats reals, no val tot per 
construir. 
 
La Sra. Alcaldessa contesta:  Yo estoy a favor de las ARES, en el momento 
que se nos deja decidir, que estamos negociando, que para nada son 1.500, ni 
1.000, ya le expliqué que cuando lo tuviésemos todo ligado y bien atado, daría 
la información a todo el mundo.  Las decisiones las tomamos nosotros, y 
hemos sido libres para decir SÍ o NO, pues no puedo votar a favor en esta 
moción. 
 
El Sr. Vidaller.  En primer lloc, destacar que aquesta moció que vostè presenta 
no és del seu grup, vostès l’han agafat d’un altre grup. Vostè diu que es treballa 



d’una manera unilateral, es fals, ja ho pot veure. Que pot alterar 
substancialment el plantejament general de qualsevol municipi, també és fals. 
vull dir, ha passat una moció que no està contrastada. 
  
En segon lloc, vostè parla de construcció, construcció, construcció, i jo parlo 
d’habitatge social, d’habitatge protegit, d’habitatge que puguin accedir els 
nostres joves del nostre municipi, que no n’hi ha, és necessari. Jo parlo 
d’aquest tipus de construcció. 
 
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 gener i febrer.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes de març,  3.874,   Altes:  35,  baixes 25,  habitants: 3.884. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 1/08, de data 2 de gener de 2008, aprovant la compra de 1500 litres de 
gasoil per abastir el grup electrogen de les obres del nou ajuntament 
 
Decret 2/08, de data 15 de gener de 2008, aprovant la compra de 1600 litres de 
gasoil per abastir el grup electrogen de les obres del nou Ajuntament 
 
Decret 3/08, de data 17 de gener de 2008, aprovant la contractació del Sr. Saül 
Garreta Puig en qualitat d’arquitecte 
 
Decret 4/08, anul.lat per error 
 
Decret 5/08, de data 22 de gener de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
presentat per Iniciativas y Desarrollo Integral de Proyectos Sl, per garantir les 
obres de construcció segons expedient 109/2005  
 
Decret 6/08, de data 22 de gener de 2008, ordenant la devolució de les fiances 
dipositades pel Sr. Carlos Vidal López per respondre de les obres de 
construcció d’un habitatge al carrer Major, núm. 6 de Pallaresos Park, segons 
expedient 151/2004  
 
Decret 7/08, de data 22 de gener de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Carlos Vidal López vers l’habitatge situat al carrer Major, núm. 6 
de Pallaresos Park, segons expedient PO 16/2007  
 



Decret 8/08, de data 23 de gener de 2008, concedint llicència d’obres al Sr. 
Manuel Jurado Moreno per la legalització d’una barbacoa i una piscina al carrer 
Camí Mas del Frare, 18, segons expedient 121/2007  
 
Decret 9/08, de data 23 de gener de 2008, atorgant permís per la instal.lació 
d’una xurreria al recinte del mercat municipal, al Sr. Julen Bonaventura Tarter 
 
Decret 10/08, de data 23 de gener de 2008, atorgant permís per la instal.lació 
d’una parada de fruita i verdura al recinte del mercat municipal, al Sr. Iván 
Martín Martínez  
 
Decret 11/08, de data 23 de gener de 2008, atorgant permís per la instal.lació 
d’una parada de roba al recinte del mercat municipal, a la Sra. Júlia Fernández 
Muñoz 
 
Decret 12/08, de data 23 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de estris de la llar al recinte del mercat municipal, a la Sra. Nerea 
Miras del Pozo 
 
Decret 13/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de fruits secs i dolços al recinte del mercat municipal, al Sr. Emilio 
Viveros López 
 
Decret 14/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada per la venda d’ous al recinte del mercat municipal, a la Sra. 
Montserrat Duch Gatell 
 
Decret 15/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una xurreria al recinte del mercat municipal, al Sr. Julen Bonaventura Tarter 
 
Decret 16/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de fruïts secs i pastes al recinte del mercat municipal, a la Sra. 
Dolores Franco Sánchez 
 
Decret 17/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de mel i cosmètics al recinte del mercat municipal,  a la Sra. 
Yolanda Aguirre Chacón 
 
Decret 18/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de roba al recinte del mercat municipal, al Sr. Joan Martínez 
Rodríguez 
 
Decret 19/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de fruita i verdura al recinte del mercat municipal, al Sr. Iván 
Martín Martínez 
 
Decret 20/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de venda de plantes i flors al recinte del mercat municipal, a la 
Sra. Montserrat Urrútia Guillem 



 
Decret 21/08, de data 24 de gener de 2008, atorgant permís per la instal·lació 
d’una parada de roba al recinte del mercat municipal, a la Sra. Margarita 
Navarro Ramírez 
 
Decret 22/08, de data 29 de gener de 2008, atorgant permís a TELEFONICA 
DE ESPAÑA SAU, per a la instal.lació provisional d’un pal de fusta per a la 
subjecció de línia aèria al carrer Nou, núm. 2 del municipi, segons expedient 
78/2007  
 
Decret 23/08, de data 29 de gener de 2008, aprovant l’encàrrec de 5000 litres 
de gasoil per abastir el dipòsit del CEIP SANT SEBASTIÀ 
 
Decret 24/08, de data 29 de gener de 2008, aprovant l’encàrrec de 1761 litres 
de gasoil per abastir el grup electrogen situat a les obres del nou Ajuntament 
 
Decret 25/08, de data 30 de gener de 2008, atorgant llicència al Sr. Francisco 
Bragado Velasco per la reforma interior de la cambra de bany i pavimentació de 
porxo exterior a l’habitatge situat a l’Av. Generalitat, 6B, segons expedient 
130/2007 
 
Decret 26/08, de data 31 de gener de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 de gener de 2008, que ascendeixen a 191.844,22€  
 
 
Decret 27/08, de data 31 de gener de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 31 de gener de 2008, que ascendeix a 157.128,98€ 
 
Decret 28/08, de data 29 de gener de 2008, aprovant la iniciació de l’expedient 
de liquidació del pressupost de l’exercici 2007. 
 
Decret 29/08, de data 29 de gener de 2008, aprovant la liquidació del 
pressupost exercici 2007 
 
Decret 30/08, de data 31 de gener de 2008, concedint autorització a dotze 
parades per a la seva instal.lació al mercat municipal del dia 31 de gener. 
 
Decret 31/08, de data 15 de gener de 2008, ordenant la contractació del Sr. 
Juan José Reales Coca del 16 al 20 de gener de 2008, per a diverses tasques 
a la pista polisportiva municipal. 
 
Decret 32/08, de data 15 de gener de 2008, aprovant la contractació de la Sra. 
Ana Botella Fernández com a netejadora del dia 18 al 25 de gener de 2008, per 
la suplència de personal de neteja. 
 
Decret 33/08, de data 22 de gener de 2008, aprovant les modificacions a 
incloure a les nòmines corresponents al mes de gener. 
 



Decret 34/08, de data 22 de gener de 2008, autoritzant el pagament dels ajuts 
per adquisició d’ulleres i despeses sanitàries no cobertes per la seguretat social 
 
Decret 35/08, de data 24 de gener de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a la nòmina de gener de diversos treballadors 
d’aquest ajuntament 
 
Decret 36/08, de data 5 de febrer de 2008, accedir a la concessió de la targeta 
núm. 8 d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat titular 
conductor, al Sr. Alberto Campoy Valero 
 
Decret 37/08, de data 6 de febrer de 2008, concedint llicència ambiental a 
FLECA 2000 SL, a nom del Sr. Miquel Arrufat Cardús , per l’activitat de 
pastisseria amb obrador a Ctra. Santes Creus, 4 del municipi 
 
Decret 38/08, de data 7 de febrer de 2008, concedint autorització a setze 
parades per a la seva instal.lació al mercat municipal del dia 7 de febrer 
 
Decret 39/08, de data 24 de gener de 2008, aprovant una modificació en 
nòmina de la Sra. Sandra Obiol Palau amb un augment en el complement de 
productivitat de 527,43€ 
 
Decret 40/08, de data 7 de febrer de 2008, acceptant la subvenció concedida 
per la Diputació de Tarragona per import de 2611,47€ per la reducció d’animals 
peridomèstics, convocatòria any 2007  
 
Decret 41/08, de data 8 de febrer de 2008, aprovant l’encàrrec de 800 litres de 
gasoil per proveir el grup electrogen de les obres del nou Ajuntament 
 
Decret 42/08, de data 8 de febrer de 2008, estimant la reclamació presentada 
pel Sr. Robert Gisbert Silvestre pels danys ocasionats al seu vehicle per import 
de 609,51€ 
 
Decret 43/08, de data 11 de febrer de 2008, estimant la reclamació presentada 
pel Sr. Josep Barril Vives pels danys ocasionats al seu vehicle per import de 
966,15€ 
 
Decret 44/08, de data 11 de febrer de 2008, accedir a la concessió de la targeta 
núm. 9 d’aparcament individual per a persones amb disminució, modalitat titular 
conductor, al Sr. Alejandro Lara Fuentes 
 
Decret 45/08, de data 14 de febrer de 2008, concedint autorització a tretze 
parades per a la seva instal·lació al mercat municipal del dia 14 de febrer 
 
Decret 46/08, de data 15 de febrer de 2008, convocant la comissió especial de 
comptes pel dia 11 de març de 2008, per tal d’examinar els comptes generals 
de la corporació 
 



Decret 47/08, de data 11 de febrer de 2008, aprovant l’inici de la tramitació 
administrativa del compte general de l’exercici 2006  
 
Decret 48/08, de data 15 de febrer de 2008, atorgant llicència de primera 
ocupació a la Sra. Ma Rosa Gabarri Pubill vers l’habitatge situat al carrer 
Maresme, núm. 12, segons expedient PO 19/2007  
 
Decret 49/08, de data 18 de febrer de 2008, aprovant el contracte de 
manteniment i posta en marxa de l’ascensor situat a l’edifici del nou Ajuntament 
amb l’empresa CATALANA DE ASCENSORES ZENER, amb un cost mensual 
de 209,44e, i amb una durada de tres anys 
 
Decret 50/08, de data 18 de febrer de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Fernando Javier Arenas Restrepo per respondre de 
l’execució de diverses obres menors, sota expedient 155/2006  
 
Decret 51/08, de data 18 de febrer de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA pel projecte d’obra civil cable soterrat afectant subsol de l’Av. 
Catalunya i carrer Gaudí del municipi a fi de donar subministre a 
PROMOCIONS ITA MARÍTIM SL segons expedient 5/2008  
 
Decret 52/08, de data 18 de febrer de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA pel projecte d’obra civil cable soterrat afectant subsòl del carrer Camí 
Mas del Frare del municipi a fi de donar subministre a GESKATRIM, segons 
expedient 126/2007  
 
Decret 53/08, de data 18 de febrer de 2008,  atorgant llicència a FECSA 
ENDESA pel projecte d’obra civil cable soterrat afectant subsòl de l’Av. 
Catalunya i carrer Lleida del municipi a fi de donar subministre a LA POBLA 
URBANÍSTIC SL, segons expedient 8/2007 
 
Decret 54/08, de 18 de febrer de 2008, atorgant llicència a TELEFONICA 
ESPAÑA SAU, per la col.locació de dos pedestals per armari model muxfin 
d’interconnexió de serveis de banda ampla a la urbanització Els Plans, segons 
expedient 129/2007  
 
Decret 55/08, de data 18 de febrer de 2008, aprovant l’alta de l’empresa 
MIQUEL ADMINISTRACIÓ GRUP SA al registre sanitari de comercialització de 
carn dels Pallaresos 
 
Decret 56/08, de data 18 de febrer de 2008, estimant la reclamació presentada 
per la Sra. Ma Rosa Morera Iglesias, pels danys soferts al seu vehicle per 
import de 448,48€ 
 
Decret 57/08, de data 18 de febrer de 2008, atorgant llicència a TELEFONICA 
ESPAÑA SAU per la col·locació de dos pals de fusta i estesa de fil aeri al carrer 
Rosers cantonada Geranis, segons expedient 123/07. 
 



Decret 58/08, de data 19 de febrer de 2008, concedint llicència a la Sra. 
Dolores Viudez Segovia, pel tancament de la terrassa en planta pis de 
l’habitatge situat al carrer Jaume I, 1A del municipi, segons expedient 119/2007  
 
Decret 59/08, de data 19 de febrer de 2008, aprovant la concessió d’un gual a 
la Comunitat de Propietaris del Carrer Eixerit, a l’entrada i sortida de vehicles 
del garatge situat al carrer del Sol. 
 
Decret 60/08, de data 19 de febrer de 2008, aprovant la modificació a incloure a 
les nòmines corresponents al mes de febrer 
 
Decret 61/08, de data 19 de febrer de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries de treballadors i funcionaris d’aquest Ajuntament a incloure a 
les nòmines corresponents al mes de febrer. 
 
Decret 62/08, de data 19 de febrer de 2008, aprovant el canvi d’ubicació d’un 
gual al Sr. Víctor Jové Palau, passant del carrer Nou, núm. 9 al carrer Girona, 
s/n del municipi 
 
Decret 63/08, de data 21 de febrer de 2008, concedint autorització a tretze 
parades per a la seva instal·lació al mercat municipal del dia 21 de febrer 
 
Decret 64/08, de data 21 de febrer de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA pel projecte d’obra civil cable soterrat afectant subsòl del carrer 
Ribera d’Ebre, 8 i 10 del municipi a fi de donar subministre a ZONA 
PARKINSONIAS SL, segons expedient 120/2007  
 
Decret 65/08, de data 21 de febrer de 2008, accedint a la col.locació d’una 
reserva d’aparcament per minusvàlids davant l’habitatge situat al carrer Gaudí, 
4A, sol.licitat per la Sra. Araceli Parejo Cordón 
 
Decret 66/08, de data 19 de febrer de 2008, aprovant la contractació amb 
l’empresa ICICT SA Tarragona dels treballs d’inspecció de les instal.lacions de 
baixa tensió del CEIP SANT SEBASTIÀ 
 
Decret 67/08, de data 22 de febrer de 2008, accedint a la concessió d’un gual 
permanent a l’entrada i sortida de vehicles a l’habitatge situat a l’Av. Catalunya, 
77, a nom de la Sra. Maite Torres Claravalls 
 
Decret 68/08, de data 22 de febrer de 2008, atorgant llicència al Sr. David 
Teruel Tomás per les obres de reparació del mur exterior de la finca situada al 
carrer Conca de Barberà, 7bis, segons expedient 6/2008 
 
Decret 69/08, de data 22 de febrer de 2008, atorgant llicència a la Sra. Núria 
Recasens Mestre per l’arranjament de la planta baixa de l’habitatge situat al 
carrer Nou, 36 amb alineació de la façana posterior que dona al carrer Sant 
Sebastià, segons expedient 128/07 
 



Decret 70/08, de data 22 de febrer de 2008, concedint llicència al Sr. Antoni 
Sans Solé per aplacar la tanca exterior de la finca situada al carrer Bages, 1, 
segons expedient 4/2008 
 
Decret 71/08, de data 22 de febrer de 2008, concedint llicència d’obres al Sr. 
José Luís Ibarra Molero per la regularització de la tanca exterior de la finca 
stiuada a Ctra. Santes Creus, 27 del municipi, segons expedient 2/2008 
 
Decret 72/08, de data 21 de febrer de 2008, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel Sr. Antonio Sola Martínez per respondre de les obres realitzades 
al carrer Recó, 1, segons expedient 63/2007  
 
Decret 73/08, de data 22 de febrer de 2008, aprovant el pressupost aportat per 
l’empresa CITAM per la realització de l’estudi geotècnic als terrenys on anirà 
ubicada la nova escola bressol municipal 
 
Decret 74/08, de data 22 de febrer de 2008, aprovant la presentació de 
sol.licitud de subvencions així com tota la documentació que se’ls hi 
acompanya davant de la Diputació de Tarragona, segons convocatòria pública 
publicada al BOPT de 15 de gener de 2008  
 
Decret 75/08, de data 25 de febrer de 2008, atorgant llicència a la Sra. 
Purificación Doblado Serrano per a l’obertura d’una activitat destinada a la 
venda de llibres, premsa i papereria, al carrer Prolongació Camí dels Plans, 
local 2, expedient 13/2006 
 
Decret 76/08, de data 19 de febrer de 2008, ordenant a Secretaria la realització 
d’informe sobre procediment a seguir per a la tramitació de l’arrendament del 
bar dels vestidors de la piscina municipal 
 
Decret 77/08, de data 15 de febrer de 2008, iniciant expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits, i sol·licitant el pertinent informe sobre la 
seva procedència i idoneïtat 
 
Decret 78/08, de data1 de febrer de 2008, aprovant l’inici d’expedient per a la 
contractació dels treballs de redacció del projecte d’obra de l’escola bressol 
municipal com a continuació del projecte bàsic ja realitzat 
 
Decret 79/08, de data 20 de febrer de 2008, aprovant la contractació mitjançant 
procediment negociat dels treballs de redacció del projecte tècnic de l’obra de 
construcció de l’escola bressol municipal 
 
Decret 80/08, de data 25 de febrer de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Antoni Sans Solé per respondre de les obres 
d’enderroc de l’habitatge situat al carrer del Pou, 9, segons expedient 2/2007  
 
Decret 81/08, de data 1 de febrer de 2008, aprovant inicialment el plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació dels 
treballs de redacció del projecte de l’obra d’una escola bressol municipal 



 
Decret 82/08, de data 19 de febrer de 2008, aprovant una gratificació 
extraordinària a la Sra. Sandra Obiol Palau a incloure a la nòmina del mes de 
febrer. 
 
Decret 83/08, de data 21 de febrer de 2008, aprovant la inscripció dels Srs. 
Xavier Borrás Palau i Ana Olid Asencio, en el registre municipal de parelles de 
fet, inscripció núm. 15  
 
Decret 84/08, de data 25 de febrer de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a PONTECARO PROMOCIONS SL vers dos habitatges unifamiliars 
adossats situats al carrer Llarg, núm. 8, expedient PO 12/07  
 
Decret 85/08, de data 25 de febrer de 2008, atorgant llicència a PONTECARO 
PROMOCIONS SL per la legalització de dos piscines al carrer Llarg, núm. 8, 
segons expedient d’obres 105/2007  
 
Decret 86/08, de data 25 de febrer de 2008, aprovant les certificacions 
corresponents a segon, tercer  i quart trimestre any 2007, vers l’explotació de 
les estacions de bombeig del municipi, així com la seva tramesa a l’ACA pel 
seu pagament 
 
Decret 87/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per MASQUEFINA per import de 4964€ 
 
Decret 88/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per Sr. Saül Garreta Puig, per import de 8.787€ 
 
Decret 89/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per CUINA GESTIÓ, per import de 13.589€ 
 
Decret 90/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada pel Sr. Rafel Ruana Gironès per import de 3.999,60€ 
 
Decret 91/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per TELEFONICA ESPAÑA per import de 3.188,50€ 
 
Decret 92/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per l’empresa SALVAT JOVE SL per import de 3.547,50€ 
 
Decret 93/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per l’empresa SALVAT JOVE SL per import de 4.366,29€ 
 
Decret 94/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per l’empresa SALVAT JOVE SL per import de 17.321,58€ 
 
Decret 95/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per l’estudi d’arquitectura Xavier Climent per import de 10.755,31€ 
 



Decret 96/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per SALVAT JOVE SL per import de 3.575,15€ 
 
Decret 97/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per l’empresa GULINVES SL per import de 8469,17€ 
 
Decret 98/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per la PASTISSERIA SOLANES per import de 4922€ 
 
Decret 99/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la factura 
presentada per l’empresa GRAVI 729, per import de 4.008,69€ 
 
Decret 100/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la 
factura presentada per GRAVI 729, per import de 3.383,74€ 
 
Decret 101/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la 
factura presentada per ELIAS ENVIELATS I ORNAMENTACIONS per import 
de 15.892€ 
 
Decret 102/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la 
factura presentada per SABIBOSC 2005 SL per import de 19.980€ 
 
Decret 103/08, de data 27de febrer de 2008, aprovant el pagament de la 
factura presentada per TECNYCON per import de 7.820,72€ 
 
Decret 104/08, de data 27 de febrer de 2008, aprovant el pagament de la 
factura presentada per l’empresa GUMERÀ, per import de 3.049,25€ 
 
Decret 105/08, de data 28 de febrer de 2008, atorgant autorització a divuit 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 28 de febrer  
 
Decret 106/08,  de data 26 de febrer de 2008, anul·lant els rebuts d’Impost de 
Bens Immobles de naturalesa urbana i de taxes i preus públics any 2007 a nom 
de Angel Rodríguez Jurado per error en la seva emissió  
 
 
Decret 107/08,  de data 25 de febrer de 2008, anul·lant els rebuts de taxes i 
preus públics any 2007 a nom de Maria del Carmen Eseberri Leache per error 
en la seva emissió  
 
Decret 108/08, de data 25 de febrer de 2008, anul·lant els rebuts de taxes i 
preus públics anys 2005 – 2006 i 2007 a nom de Miguel Carnerero i Ramon 
Fernández per error en la seva emissió 
 
Decret 109/08, de data 25 de febrer de 2008, anul·lant els rebuts de taxes i 
preus públics any 2007 a nom de Juan Izquierdo Amoros per error en la seva 
emissió 
 



Decret 110/08, de data 25 de febrer de 2008, anul·lant els rebuts de taxes i 
preus públics any 2003 a nom de Josefa Fortuny Palau per error en la seva 
emissió 
 
Decret 111/08, de data 25 de febrer de 2008, anul·lant un rebut de taxes i preus 
públics any 2002 a nom de Teresa Grau Prusi per error en la seva emissió 
 
Decret 112/08, de data 25 de febrer de 2008, anul·lant un rebut de taxes i preus 
públics any 2007 a nom del Sr. Ambrosio Barberà Bofarull per error en la seva 
emissió 
 
Decret 113/08, de data 25 de febrer de 2008, anul·lant un rebut de taxes i preus 
públics any 2007 a nom de Ramona Ruíz Oller per error en la seva emissió 
 
Decret 114/08, de data 25 de febrer de 2008, anul·lant un rebut de taxes i preus 
públics any 2007 a nom de Soledad Manzano Quero per error en la seva 
emissió 
 
Decret 115/08, de data 22 de febrer de 2008, aprovant la llicència d’activitat a 
nom de COMEPAL SA per la recuperació, reparació i trituració de palets, amb 
emplaçament a Ctra. Santes Creus, s/n, expedient d’activitat 2/02  
 
Decret 116/08, de data 25 de febrer de 2008, ordenant la contractació dels 
treballadors Enriqueta Alvarez, Mónica Gil i David López de Armentia 
mitjançant una col·laboració social per la neteja de vies públiques del municipi 
 
Decret 117/08, de data 29 de febrer de 2008, autoritzant la interposició d’una 
querella criminal contra el Sr. Joan Pere Vidal Álvarez, així com conferint 
poders generals per a plets als procuradors de Tarragona i als lletrats Sr. Alfred 
Ventosa i Manuel Aguilar 
 
Decret 118/08, de data 29 de febrer de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades de l’1 al 15 de febrer de 2008, que ascendeixen a la quantitat de 
134.461,13€ 
 
Decret 119/08, de data 29 de febrer de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades del 16 al 29 de febrer de 2008, que ascendeixen a la quantitat de 
127.675,14€ 
 
Decret 120/08, de data 28 de febrer de 2008, aprovant l’inici d’expedient per a 
la contractació dels treballs de disseny d’una pàgina web per l’Ajuntament 
 
Decret 121/08, de data 28 de febrer de 2008, adjudicant el contracte menor pel 
disseny d’una pàgina web per l’Ajuntament a l’empresa Avellanadigital PER 
IMPORT DE 7.737,20€ 
 
Decret 122/08, de data 29 de febrer de 2008, autoritzant el pagament d’una 
bestreta a la treballadora Mónica Gil Rochera per import de 100,00€ 
 



Decret 123/08, de data 1 de març de 2008, aprovant l’inici de l’expedient de 
suplement de crèdit extraordinari a fi d’atendre varies despeses que no poden 
demorar-se fins al proper exercici pressupostari.  
 
Decret 124/08, de data 3 de març de 2008, fixant com a dia per a la celebració 
de la sessió plenària de l’Ajuntament el 13 de març de 2008  
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Fent una referència especials al decret número 29, per tractar-se del 
d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’any 2007.  
 
20 PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Alcaldessa contesta les preguntes del passat ple: 
 
A requeriment de la Sra.  Alcaldessa la  Sra.  Sánchez informa de les ajudes 
dels llibres, corresponent a una pregunta.   
 
Referente al módulo 1, que es infantil, se han presentado 117 solicitudes y el 
importe son 2.925 euros. El módulo 2, que es educación primaria, se han 
presentado 216 solicitudes y el importe son 6.480 euros. Módulo 3, que 
corresponde a secundaria, 91 solicitudes, 3.640 euros. En total 13.045 euros, 
424 solicitudes. 
 
La Sra. Alcaldessa. El señor Domínguez me preguntaba si era consciente de lo 
que marca el estatuto de los trabajadores, que hay un máximo de horas extras 
anuales, SÍ soy consciente. 
 
Pregunta entrada por registro de usted, pregunta sobre el decreto de ley de 
medidas urgentes en materia de urbanismo, me pregunta que: “Quina quantitat 
d’habitatges construiran? On està previst la construcció d’aquests habitages? 
Qui gestionarà el referent a aquestos pisos? Qui gestionarà les peticions per 
poder obtenir una vivenda de P.O.? I quan està previst la seva construcció?” 
 
Le repito como he dicho antes que estamos en negociaciones con la 
Generalitat todavía, no se preocupe, cuando tenga todos lo datos se informará 
en comisión informativa a todos, y la cuestión principal que es la gestión de 
V.P.O. tenga por seguro que nosotros tendremos todas las de la ley para 
decidir.  
 
El Sr. Domínguez es queixa que se li han contestat totes les preguntes, tot 
dient: 
 
Señora Alcaldesa dice que me ha contestado todas la preguntas, pero si vamos 
al acta, donde le pregunto en referencia al servei d’assistència hospitària des 
d’aquest Ajuntament a les persones grans. 
 



Contesta la senyora Alcaldessa: “que es fa a alguna persona, jo  he continuat el 
criteri establert fins ara, se li contestarà al proper Ple”. 
 
No me ha contestado, y de la importancia de la recogida selectiva, tampoco me 
contesta, faltan muchas cosas, referete a los escritos de 5 de noviembre, 6 de 
noviembre, etc, etc. Que yo he presentado en este ayuntamiento, y que a día 
de hoy todavía no me ha contestado, me dice usted que me contestará en este 
pleno, tampoco me contesta. Creo que tiene todavía pendientes del pleno 
pasado unas tres preguntas para contestarme, ¿tampoco me las va a contestar 
en este pleno señora alcaldesa? 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta que no.  
 
El Sr. Domínguez demana al senyor secretari. Que de consti en acta que la 
senyora alcaldessa em nega les respostes a aquestes preguntes.  
 
Pregunta/prec/comentari/crítica del Sr. Vidal. 
 
En primer lugar, como ya hice en el anterior Pleno del Ayuntamiento del día 17 
de enero de 2008, quiero que conste en acta de sesiones del pleno, que la 
Alcaldía vulnera y no cumple con la Ley. 
 
Así es, el artículo 85, punto 2 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
punto dos, dice: 
 
En lugar preferente del salón de sesiones estará colocada al efigie del S.M. el 
Rey. 
 
No encontramos en el salón de actos, de plenos, ni el retrato del Jefe de 
Estado, ni está el retrato del President de la Generalitat de Catalunya, no está 
la bandera de España, no está la bandera de Catalunya y no está la bandera 
dels Pallaresos. 
 
Contesta la Sra. Alcaldessa.  A eso si puedo responderle también, tampoco 
está la señal ética en todas las oficinas, ¿que más nos falta?, nos falta todavía 
el archivo, le recuerdo que el ayuntamiento todavía no está inaugurado. 
 
Referente a Casales y locales.  
 
En el pleno de hace dos meses, el día 17 de enero, nos informó que estaban a 
punto de finalizar todo lo que estaba pendiente, según la Sra. Alcaldesa, era 
cuestión de muy poco tiempo, hace dos meses. 
 
Mi pregunta es: ¿Cuando se van a inaugurar y utilizar los locales sociales y 
casales de los Hostalets y de Jardins Imperi? 
 
La Sra.  Alcaldessa contesta.  Cuando así sea se le informará. 
 



He leído en la prensa del día 4 de febrero de 2008, un escrito del Presidente de 
la Asociación de Vecinos de Jardins Imperi. Si no recuerdo mal, se ha 
solicitado una reunión y no se le ha contestado. Que se ha solicitado 
información a la Alcaldía y parece ser que no se ha contestado.  
 
Los escritos eran de noviembre y diciembre, y la denuncia era del 4 de febrero. 
 
Mi pregunta es: ¿Si se ha contestado a estos escritos del presidente de la 
AAVV del municipio de los Pallaresos? 
 
Si se ha concedido la reunión, y en caso negativo, quisiera que nos explicara 
los motivos. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Ya se le comentará. 
 
Hay varias quejas de vecinos de la urbanización Jardins Imperi, está allí en el 
registro, ya no caben. Con problemas de respeto a las normas de convivencia 
en la zona del parque infantil y pista polideportiva de dicha urbanización, la 
zona es entre las calles Onze de Setembre, Països Catalans y Guimerà. 
 
Los hechos ocurren normalmente por la tarde y la noche. Los problemas son 
carreras de coches, de motos, maltrato de mobiliario urbano, ensucian, orinan, 
aparcan el coche en doble fila, en las curvas, encima de las aceras, ruido.... 
¿Que medidas ha tomado la Alcaldía sobre este tema? 
 
La Sra. Alcaldessa.  Le aseguro que la Guardía Civil los tiene más que 
controlados, acude al momento cuando se les llama y pasa regularmente por 
allí haciendo registro de coches y controlando a esta gente. ¿Que más quiere 
que haga con ellos señor Jaime? 
 
Hay un escrito con fecha de 22 de febrero de 2008, en el cual se pregunta 
sobre la situación legal y de propiedad de un pasaje que corresponde a la calle 
Alt, número 19. 
 
Se informa, en dicho escrito, vecinos de ese pasaje, que existen unos postes 
que bloquean el paso por la calle, los cuales dificultan el acceso de personas 
con movilidad disminuida o una minusvalía. 
Se me podría informar como está esa situación. 
 
La Sra. Alcaldessa. Los postes no impiden el paso, que están bajados. La 
documentación la tiene el abogado y él dará el modo de resolverlo.  
 
Ayuda de los libros escolares, según mis cálculos aproximado, unos 12.000 
euros.  Se han dedicado 13.040 euros.  
 
La propuesta que hizo el Grupo Municipal del PP en la moción del seis de 
septiembre, era:  
P3, P4 y P5                       25 euros, en este coincidimos 
Ed.primaria   30 euros, propuesta del PP 70 € 



ESO              40 euros, propuesta del PP 120 € 
Total.........                   28.965 euros 
 
Ustedes han dado 13.045 euros, nosotros proponíamos 28.000 euros. La 
previsión en el presupuesto municipal para el año 2008 aprobado por ustedes, 
asciende a 25.000 euros. 
 
Vemos que teniendo ordenadores y grandes cosas, ustedes guardan 25.000 
euros, se gastan 13.000, y yo pregunto: ¿Que piensan hacer con los 12.000 
euros que han sobrado? 
 
Contesta la Sra. Sánchez.  La previsión de petición por el padrón municipal era 
de 800 alumnos, por lo tanto debíamos prever que todo el mundo solicitara la 
ayuda. No ha sido así, por que mucha gente no lo sabe y no lo ha solicitado, 
esperemos que el año que viene, seguramente lo solicitará muchísima más 
gente, y los 12.000 euros que quedan de reserva, no se preocupe que estará 
invertidos seguramente en subvención de libros hacia los colegios, para 
bibliotecas, o todo lo que sea necesario para el colegio. Se lo quedará 
ensenyament, no hay ningún problema. 
 
Seguridad ciudadana. Aquí tenemos esta foto, es que he visto muchas, salen 
en la prensa. En este artículo de prensa del día 28 de junio de 2007, con la 
flamante fotografía del Regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Manel Gómez. 
 
Y este otro artículo del día 17 de febrero de 2008, que en su  cabecera dice: 
“Els Pallaresos és víctima de quinze robatoris a habitatges des de gener”.  
 
Mi pregunta al Sr. Regidor de Seguretat Ciutadana, Sr. Manel Gómez es: ¿Qué 
iniciativas ha tomado el Equipo de Gobierno en relación a la seguridad de las 
personas y bienes del municipio dels Pallaresos? 
 
La Sra. Alcaldessa. Le contesto yo, porque he llevado esta tramitación 
personalmente. Le puedo decir que desde, me parece cuatro días después, a 
parte de un robo en la peluquería, allí en Jardins Imperi, y un par de ellos 
acaecidos esporádicamente, no ha habido esa cantidad de robos. Tenemos 
dos patrullas constantemente cada noche vigilando el municipio, gracias a la 
gestión hecha tanto con el Consell Comarcal, como con la Guardia Civil, y es 
más, tenemos patrullas de incógnito y seguro que algún vecino le podrá contar 
como al irse a trabajar a las cinco de la mañana, ha sido abordado por la 
patrulla de incógnito pensando que se estaba produciendo algún tipo de robo.  
 
Estamos muy vigilados, puede haber casos puntuales, pero le aseguro que 
esto seguirá así, y seguiremos luchando por tener la protección que 
necesitamos. 
 
El Sr. Vidal.  La última pregunta. Usted anunció que tendría una reunión con el 
Gobierno Civil.  
 



 ¿Cuando se hará esa reunión en la Subdelegació del Govern para tratar la 
seguridad ciudadana? Si se ha celebrado ya. 
 
La Sra. Alcaldessa.  No se ha celebrado la reunión, le aseguro que se 
celebrará muy pronto. 
 
Pregunta/prec/comentari/crítica del Sr. Domínguez. 
 
El passat dilluns dia 10 es va fer un minut de silenci per l’exregidor socialista 
assassinat per ETA, al que no vaig poder assistir per problemes de feina, però 
volia aprofitar aquest plenari per manifestar el nostre rebuig a l’assassinat del 
exregidor Isaías Carrasco, un assassinat que passa a engrandir la llista 
d’assassinats fets per ETA a l’Estat espanyol. El Grup Municipal d’ADMC 
creiem en la llibertat, creiem en la democràcia, i creiem també que no hi ha res 
que pugui justificar el fet de prendre la vida a una persona. Valorem i entenem 
que cal treballar per reconèixer la identitat de tots els pobles, però sempre 
apostant per la via del diàleg i pel respecte a la vida i a les persones. Des del 
Grup Municipal d’ADMC volem manifestar una vegada més el nostre condol a 
tots els companys del Partit Socialista, a la família, i esperem i desitgem que 
aquesta sigui la darrera vegada que ETA cometi un assassinat. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Le recuerdo, no se si se lo han dicho, que se excusó las 
personas que no estaban alegando que todos estábais en vuestros trabajos, 
pero así se hizo, y se hizo en nombre de todos los regidores. 
 
El Sr. Domínguez.  Sí, pero el hecho que se avisara con poco margen de 
tiempo, y  además yo tengo una series de problemas añadidos para salir, no 
tanta flexibilidad como pueden tener otras personas, he querido aprovechar 
este pleno para dejar constancia del hecho. 
 
Voldria fer-li un altre prec senyora Alcaldessa,  voldria compartir amb vostè una 
cosa que des de petit m’han ensenyat, i és que no s’ha de fer al demés el que 
no vulgui que et facin a tu, i amb aquesta premissa sempre miro de fer les 
coses, i per això no entenc la seva manera d’actuar. 
 
Primer ens truca per mirar de canviar la sessió Plenària del passat dijous per 
aquest del dia 13 per uns temes personals seus, i desprès ens convoca a una 
reunió de la Comissió Especial de Comptes pel dia 11. Només rebre la 
notificació li vaig fer una trucada demanant-li canviar aquesta reunió a un altre 
dia, i justificant que amb la normativa actual només tenim dos dies per poder 
revisar la informació que es tractarà al Ple, Sra. Ramos encara espero que em 
truqui. 
 
Voldria pregar-li Sra. Alcaldessa que no ens faci a nosaltres el que no li 
agradaria que nosaltres li féssim a vostè, encara que ja li puc avançar que 
almenys el meu grup mai faria això. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Le recuerdo que en la llamada, i así se  lo expresé a todos,  
lo primero que dije: ¿estáis seguros? O después va a salir aquí bajo, que es 



como llamamos venir aquí a la sala de actos, me vais a echar en cara lo del 
cambio, y todo el mundo me dijo que no. 
 
El Sr. Domínguez – Yo no le he echado en cara lo del cambio. 
 
La Sra. Alcaldessa – Me ha parecido que sí. 
 
El Sr. Domínguez.  Sra. Alcaldessa no le he echado en cara el cambio. Le he 
echado en cara el hecho de que le llamara para decirle que usted una vez que 
había llamado a los regidores pidiéndonos cambiar, que en ningún momento le 
hecho en cara eso, una vez que eso pasó, nos llegó la convocatoria de la 
comisión especial de cuentas. Y en ese mismo momento la llamé, que usted 
estaba dejando su hija en el colegio, y me dijo: “Tan pronto llegue, se lo diré al 
señor Palau, y si se puede se cambia. Y desde ese día hasta el dia de la 
comisión especial de cuentas pasaron más de quince días y usted no hizo 
ninguna llamada, y mire que nos hemos visto. Eso es lo que le echo en cara. 
No le echo en cara el cambio, entiendo yo que eso mismo, si nos pasara a 
cualquiera de nosotros, avisando con tiempo, se podría cambiar. Usted nos lo 
pidió, yo le entendí, y le dije que adelante, y eso nunca se lo echaré en cara, 
siempre y cuando lo haga bien. 
 
Pregunta. Quan li vaig preguntar sobre les àrees residencials estratègiques, no 
ve perquè sí, senyora alcaldessa, el que li pregunto aquí, vostè ho va contestar 
al diari, tornem al que li he dit abans, estaria bé que els regidors de l’oposició 
ens enteréssim, abans que els mitjans de comunicació. Vostè diu que encara 
no hi ha res, però en canvi al diari hi ha el titular dit amb paraules de vostè. 
 
El Grup Municipal d’ADMC ha observat que diverses obres i intervencions a la 
via pública provoquen l’ocupació quan no la interrupció a les voreres, algunes 
d’elles ja de per sí estretes arribant a impossibilitar el pas de les persones i 
infants. 
 
Com vostè bé coneix, per què no serà la primera vegada que ho diem en 
aquest Ple, la incidència de les obres en la via pública és una preocupació 
constant pel nostre grup. 
 
El Grup Municipal d’ADMC voldria saber quines mesures s’han pres o es 
pensen adoptar per tal d’evitar aquestes situacions i demana que l’Ajuntament 
dels Pallaresos vetlli per tal que les companyies interessades en aquestes 
intervencions esgotin totes les possibilitats per tal de no perjudicar els vianants. 
 
La Sra Alcaldessa contesta.  No sé si sabe, que hace un poco más de una 
semana se tuvo una reunión con todos los constructores del municipio, 
indicándoles que no se aceptaría ni una interrupción más, ni un desperfecto 
más, ni nada que se le pareciese. Todos fueron llamados al orden, 
particularmente a las empresas que han hecho las roturas de las aceras, que 
han hecho los cortes sin avisar, se les ha avisado a ellos particularmente. Pero 
luego, en una reunión conjunta, digamos que se les ha estirado de las orejas, 
se les ha dicho que hay que cumplir, pedir permisos, y que hay que avisar 



cuando hay algún tipo de carga y descarga. Y hay que respetar sobre todo el 
horario de los colegios. 
 
El Sr. Domínguez. ¿Sabe usted cuantas aceras hacen de almacén para las 
empresas constructoras? Llenas de palés, tochanas y todo esto. 
 
La Sra. Alcaldessa.   Lo he visto. 
 
El Sr. Domínguez.  El Grup Municipal d’ADMC voldria saber els horaris, i en 
base a quins criteris se segueixin per la recollida de contenidors al municipi?. 
 
Doncs hem observat que es fa a hores absolutament intempestives ocasionant 
molèsties al veïns,  a les set del matí entenc que no és hora de recollir el vidre.  
A mi m’agradaria dormir a aquesta hora, no puc, però hi ha veïns que sí. 
 
El Sr. Pardo. No tenia coneixement de que es recollís el vidre a les set del matí. 
De totes maneres faré la gestió, a veure si és veritat, i si és veritat cridarem a 
l’ordre a l’empresa adjudicatària. 
 
El Sr. Domínguez. El Grup Municipal d’ADMC ha detectat que la neteja viària 
durant el Carnaval ha estat deficient, amb carrers que no s’han netejat almenys 
en un mes, i que curiosament es van netejar el dia que venia un polític català a 
fer una xerrada de la passada campanya electoral. 
 
Quines han estat les causes del mal servei de la neteja viària? 
O haurem d’anar portant polítics de fora per poder tenir els carrers nets? 
 
La Sra. Alcaldessa.  Eso es actuar de muy mala fe, las calles estuvieron asi 
desde que se acabó el plan ocupacional, sabe perfectamente que hubo una 
acumulación de basura, no teníamos personal, la cosa cada vez se iba 
incrementando más, se agrabó con el tema del confetti, del cual yo avisé que 
no se tirase confetti, no se hizo caso. Pero tanto el público, como las personas 
de las carrozas tiró confetti. Al ver que la situación ya era insostenible se 
realizó la contratación, por un convenio de colaboración con el INEM de tres 
personas, que son las que a partir de ese día, no se la fecha exacta, pero no 
coincide exactamente con la visita que tuvimos en el pueblo, y a partir de ese 
día se pusieron a limpiar todas las calles, urbanizaciones, pueblo, todo. No 
tiene nada que ver una cosa con la otra, esta gente sigue trabajando para 
nosotros. 
 
El Sr. Domínguez,   Sra. Alcaldessa aprofitant aquesta pregunta, és cert que el 
personal de la brigada es dedica a netejar els contenidors de les 
escombraries?, el que hi ha per fora ficar-ho dins?.  Per que si és cert, i diu que 
hi havia aquesta deficiència, no era més important que es netegessin els 
carrers?. 
 
La Sra. Alcaldessa. Ho netegen tot 
 



És de públic coneixement que la recollida selectiva de paper i cartró, i la 
insuficiència dels contenidors que hi són destinats causen molèsties, tant pels 
que en fan ús com pels que transiten per les voreres afectades, ja que que la 
capacitat es limitada, la qual cosa obliga al ciutadà a deixar les deixalles al 
costat, sobre la via pública. 
 
I les illes de contenidors que segons l’Alcaldessa , “farien falta gairebé el doble 
de punt de recollida” (diari El Punt, 2 de novembre de 2007). 
 
El Grup Municipal d’ADMC pregunta què pensa fer l’equip de govern per 
solucionar aquest problema? 
 
Quan creu aquest equip de govern que es podran instal·lar els contenidors que 
falten per donar un servei en condicions als veïns? 
 
La Sr. Alcaldessa li contesta que se li contestarà. 
 
El Sr. Domínguez.  El Grup Municipal d’ADMC des de la primera sessió 
plenària ve demanant la creació de les Comissions Informatives a l’Ajuntament 
dels Pallaresos, i per això cal recordar que des del mes de gener d’aquest any 
s’han creat dos comissions en les que estem representats tots el grups 
municipals, però aquestes no són Comissions Informatives, sinó comissions de 
treball, ja que s’han creat per tres mocions presentades pels regidors de 
l’oposició (una moció presentada per AIP per l’ordenança d’estalvi d’aigua, i 
dues presentades pel nostre grup municipal, una per la modificació de 
l’ordenança de convivència amb els animals de companyia i l’altre per la 
creació d’un reglament Orgànic Municipal). 
 
Voldríem recordar que la utilitat d’aquestes comissions informatives és doble, ja 
que per una banda serveixen per facilitar la feina del ple, tot fent possible la 
negociació i l’acord en aquells punts susceptibles de transició entre els grups, i 
així al plenari només cal centrar-se en els punts que n’hi ha discrepàncies, i per 
una altra banda juguen un paper essencial per facilitar als regidors de l’oposició 
el coneixement dels assumptes que són competència del ple amb una antelació 
suficient a la celebració d’aquest. Això si haguessin estat les comissions 
informatives, el que va passar aquesta setmana no hagués passat lògicament. 
 
Creu aquest equip de govern que es poden crear les Comissions Informatives 
en aquest Ajuntament? 
 
O és que aquest equip de govern té por de donar la informació que es tractarà 
amb temps al regidors de l’oposició? 
 
La Sra. Alcaldessa.   No tenim por de res, i es valorarà. 
 
El  nostre grup vol felicitar a l’equip de govern per la seva diligència a l’hora de 
solucionar, encara no del tot, però he vist que falta poc, una irregularitat al 
mobiliari urbà com és, a dia d’avui, la tanca de la Font de la Mina, ja que des 
que l’Agrupació Democràtica ho exposés al plenari del mes d’octubre de l’any 



passat, fins que aquest equip de govern, preocupat per la seguretat dels 
nostres infants i que han estat potencialment en perill durant aquest temps, ho 
ha solucionat amb cinc mesos una obra menor, i en canvi  una obra com unes 
pistes de tennis, ho van aprovar en menys d’un mes. 
 
Creu aquest equip de govern que es pot jugar amb la seguretat dels nens? 
Quin cost té o tindrà en aquest cas la reparació de la tanca? 
 
Recordar-li que encara resta la barana de l’ajuntament que  més que reparar-la 
el que s’ha de fer és substituir-la, per que aquests tipus de baranes han de  
complir amb les normatives de seguretat.  
 
La Sra. Alcaldessa.  Por supuesto, que no jugamos con la seguridad de los 
niños, es lo primordial y no se preocupe que enseguida se arreglará. 
 
El Sr. Domínguez.  Al passat ple municipal del mes de gener, hi ha un 
comentari del regidor d’AIP, que feia al regidor de festes Sr. Vidaller afirmava 
que “Estic d’acord amb vostè que ha reconegut que el tema podria ser un 
problema de partit, i evidentment els actes que han de ser públics en cap 
moment han d’estar polititzats”, això en referència a aquelles actuacions d’un 
veí envers a la seva persona, que es va sentir atemorit i tot això. 
 
I és per comentaris com aquestos Sr. Vidaller que realment no entenem que 
des d’aquest Ajuntament, la senyora alcaldessa que es la que signa el decret,   
s’utilitzin diners públics per presentar una querella criminal contra un veí del 
municipi. 
 
Creu aquest equip de govern que frases com: 
 
“Si no balleu el compàs del Sr. Vidaller us castigarà com a mi” o “El Sr. Vidaller 
tria els reis a dit com Franco” són motiu suficient per malbaratar els diners dels 
contribuents?. 
 
Creu aquest equip de govern que el fet que un veí notifiqui una irregularitat al 
municipi és motiu suficient per tota aquesta “pataleta”? 
 
El Sr. Vidaller.  Tal com ha dit vostè aquest fet està denunciat, no vull fer cap 
comentari al respecte.  
 
El Sr. Domínguez li reclama la contesta de la pregunta. 
 
El Sr. Vidaller.  És que ja li dic, que el tema està denunciat i no li puc donar cap 
dada, secret de sumari. 
 
La Sra. Alcaldessa.   La justicia decidirá si realmente era una tontería como 
dice usted, un hecho puntual, todo eso. Es un regidor que necesita ayuda, y por 
supuesto que se le ayuda. 
 



El Sr. Domínguez.  Abans de fer aquesta pregunta m’agradaria fer un 
aclariment sobre una pregunta que vaig fer, perquè no se si és voluntari o no és 
voluntari, o hi ha mala fe, o no hi ha mala fe, jo vaig fer la pregunta, no la 
llegiré, en la que feia referència al volum d’hores extres que es feien aquí. 
 
Jo no vaig voler qüestionar, de fet no ho qüestiono, i no qüestionaré mai el fet 
de que un treballador de l’ajuntament faci hores extres, si les fa les ha de 
cobrar, i si les fan segurament són necessàries, el que vaig voler dir amb 
aquella pregunta, era que s’hauria de mirar el volum d’hores extres per que és 
millor crear llocs de treball que subvencionar amb hores extres, és això, el 
volem. 
 
M’han arribat comentaris, com si jo estigués en contra que els treballador facin 
hores extres, no senyor, i per això seré molt curós amb el que he de dir, per 
que mirant els decrets em trobat amb un munt de gratificacions extraordinàries 
de treballadors de l’Ajuntament.  Volem deixar clar, com he dit abans, que no 
desconfiem, ni que se les mereixin, o que no les hagin fet, tenim clar que si les 
han fet que les han de cobrar, però si que volíem preguntar-li a la senyora 
alcaldessa, ja que hem trobat un considerable augment de les activitats 
extraordinàries d’algun treballador que curiosament també es col·laborador del 
butlletí. 
 
Això no ens hagués importat, ni molt menys, en el cas que a l’hora de parlar del 
butlletí es digués que els col·laboradors cobrarien, ho trobaria totalment lícit, 
però ens preocupa el fet de que aquest col·laborador hagi de fer les hores per 
atendre les necessitats del butlletí, i s’estiguin pagant com hores extres, només 
pel fet que aniria en contra del que s’havia dit, no per que aquest treballador les 
hagi fet, les hagi cobrat, en cap cas, reitero i vull que consti en acta, que no 
estic en contra de que qualsevol treballador si les ha de fer, les cobri.   
 
La Sra. Alcaldessa.  Le aseguro que este trabajador estaba haciendo el boletín  
fuera de horario laboral, con sus horas particulares. Lo que está haciendo es 
faena para nosotros, para los regidores, y ya está. Para nada ha usado una 
sola hora del ayuntamiento para gestiones de boletín. 
 
El Sr. Domínguez.  Por lo tanto supongo que no tendrá ningún tipo de problema 
en convocar a los regidores de la oposición a una reunión , o al menos a mí, 
que soy la persona interesada en este tema como regidor del grupo municipal, 
fuera del pleno, lógicamente, para valorar cuales son las tareas extraordinarias 
que se le han incrementado ahora para justificar un incremento en el plus de 
productividad tan alto. 
 
La Sra. Alcaldessa.  No tengo ningún problema. 
 
El Sr. Domínguez.  Al ple municipal del dia 6 de setembre de 2007 es va 
aprovar la concessió d’un ajut per llibres escolar i dintre de les bases d’aquest 
ajut es deia que les beques atorgades es lliuraran dins el mes de gener de 
2008. 
 



Ens pot confirmar que la totalitat de les beques atorgades han estat lliurades 
durant aquest mes?. 
 
Perquè a dia d’avui, senyor Pardo, em consta que hi ha veïns que no han 
cobrat. 
 
Contesta la Sra. Sánchez.  Te la contestaré jo, perquè sóc la que gestiono 
aquest tema.  Es va dir el primer trimestre. 
 
Replica el Sr. Domínguez.  No, no, a les bases diu durant el mes de gener. 
 
La Sra. Sánchez.  Doncs està equivocat, perquè si es mira el butlletí posava 
també el primer trimestre, si no s’ha cobrat  aquesta setmana, es cobrarà la 
que ve la totalitat. S’ha de tenir en compte la feina que comporta introduir totes 
les dades poc a poc,  i així tothom cobri alhora. 
 
El Sr. Domínguez.  A l’acta diu: “Les beques atorgades seran lliurades durant 
mes de gener de 2008”. Només dir si ens hem de regir pel que diuen les actes 
o pel que s’interpreten, perquè aquestes bases les van rebre tots el veïns,  i 
estan penjades.  
 
La Sra. Sánchez.  També es deia que el termini de presentació s’acabaria el 
mes de novembre, i es va ampliar fins el 31 de desembre. Es va ampliar per 
que hi havia molta gent que no s’havia assabentat i amb el butlletí es va 
assabentar molta més gent, varem creure oportú que ja que s’ampliava el 
procés de poder demanar fins el 31 de desembre, evidentment no ho podíem 
fer amb la rapidesa que nosaltres hauríem volgut. De fet, ja està fet, aquesta 
setmana que ve es cobrarà. 
 
La Sra. Alcaldessa.  També jo voldria aclarir que s’han  portat a la caixa fa una 
setmana ja les tenen en el seu poder,  entenc que també necessiten un temps 
per fer les 424 transferències.  
 
El Sr. Domínguez.  Dins la manca d’informació que l’equip de govern dóna als 
regidors de l’oposició, ens trobem amb un altre fet si més no peculiar com es 
trobar una notícia als mitjans de comunicació que feia referència a que els 
Pallaresos tindrà institut de secundària el proper curs escolar. 
 
El Grup municipal d’ADMC vol preguntar a l’equip de govern si això és veritat, i 
si és així com és que no se’ns ha comunicat als membres de l’oposició?. 
 
Voldríem aprofitar per felicitar, si és així, a l’equip de govern per les seves 
diligències per aconseguir que l’IES fos una realitat uns anys abans del previst, 
ja que ens consta que la data prevista per la construcció, si no estic equivocat, 
si no em corregeixen, era pel curs escolar 2010-2011. 
 
També voldríem aprofitar per felicitar també als pares i mares que gràcies a la 
seva insistència han aconseguit que l’equip de govern tingués que ser més 
diligent. I com no, no podem oblidar als anteriors alcaldes (Sr. Oller i Sr. 



Martínez) ja que gràcies a ells el projecte feia anys que havia començat. O creu 
algú que un IES s’aconsegueix en 8 mesos?. 
 
El Sr. Domínguez.  El passat 2 de juliol de 2007 es va aprovar l’acceptació d’un 
ajut per part de la Diputació de Tarragona, amb un concepte que deia si no 
estic equivocat “Ajut per les instal·lacions d’equips informàtics al local social de 
Jardins Imperi”, i havent parlat amb el president de l’Associació de Veïns de 
Jardins Imperi, ens assegura que al local social no s’ha rebut cap ordinador, ni 
res que se li assembli. Aquest ajut era d’aproximadament uns  11.000 euros. 
 
Voldríem preguntar a l’equip de govern que s’ha fet amb aquesta ajuda?. 
O és que aquesta ajuda ha anat a parar als portàtils dels regidors de l’equip de 
govern?.  
 
La Sra. Alcaldessa.  Se le contestará en el próximo pleno. 
 
El Sr. Domínguez.  Sobre si vulnera cap article de la Llei de Bases, amb la 
tònica aquesta de que les nostres preguntes es contestaran al proper ple. 
Perquè vist des de fora, reitero vist des de fora, dona la sensació de què o no 
està preparada, o que vostè no té potestat per opinar sense el consens dels 
altres grups municipals. Jo ho tinc clar que això no és així, ja se qui mana 
aquí?. Però m’agradaria que em contestés si canviarà aquesta tònica. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Se le contestará en el próximo pleno 
 
Pregunta/prec/comentari/crítica del Sr. Marcos. 
 
Que jo no hagi parlat en tota l’estona, no és per que no tingui res a dir, si no tot 
el contrari, perquè tenim bastants coses a dir, però el que s’està dient i  fent en 
el tema d’aplicació a les actes, del que es parla en les diferents intervencions, 
doncs creiem que és del tot injust, temps de rèpliques per uns, temps de 
rèpliques no pels altres. Certs comentaris s’apliquen en acta, certs comentaris 
no s’apliquen en acta. Segons em va referir el senyor secretari fa uns pocs 
dies, si estan fets aquests comentaris dins l’apartat de precs i preguntes, sí que 
es selecciona tot el que es diu, i com a l’igual que ha fet el senyor Domínguez a 
la seva primera  intervenció, doncs expressar el seu malestar per com es tracta 
el tema de les actes, doncs d’alguna manera la nostra proposta ha estat 
silenciosa, mantenint-se callat durant tota l’estona, no donant les explicacions 
de vot, que les hem convertit, per dir-ho d’alguna manera, en preguntes. 
 
La primera pregunta referent al punt 6, va encaminada al senyor Jordi Pardo, i 
no solament va referenciada al punt 6, si no com s’afronten els temes, o com 
s’ha de tractar la paraula donada. 
  
Sr. Pardo.  Vostè te un seriós problema de memòria, i de falta de paraula, que 
certament és preocupant. El dia 7 de gener d’enguany, per mi va ser un dia 
molt feliç perquè conjuntament totes les forces del consistori, varem aprovar 
constituir unes comissions per tractar certs temes de caràcter medi ambiental i 
el famós ROM. Aquestes comissions formen part del tarannà  d’A.I.P. per que 



entre altres objectius, la bona harmonia i treball en conjunt, sempre han estat 
fites pels membres d’A.I.P..   
 
L’esperit d’aquestes comissions entre d’altres era : 
- treballar en comú, totes les forces del Ajuntament, aportant idees, 

solucions i esforços , descarregant una mica de feina a l’ Equip de 
Govern (tot sigui dit amb bona voluntat per part de tots com així  o varem 
manifestar alguns dels presents en aquesta comissió tot dient al finalitzar 
la mateixa : “no pensàvem que aquesta comissió anés tant bé, ¡ojala ¡ la 
del ROM surti igual de be”), tot plegat per aconseguir millores pel poble. 

- Per un altre costat, un dels acords al que es va arribar en la primera 
comissió, va ser que els temes tractats en aquestes comissions es 
portarien al Ple fent menció de la seva aprovació o no, en les comissions 
esmentades, cosa que vostè no està fent. 

- Per una altra banda, aquestes comissions també pretenen acostar 
posicions entre alguns dels membres dels diferents partits polítics, com 
ara vostè mateix i d’altres, els quals sembla que els hi agradi muntar 
numerets plens de descortesia i mala educació als Plens Municipals amb 
l’única intenció de donar-se protagonisme davant d’un poble que ja 
n’està fart de picabaralles.  

 
I per que dic tot això, doncs pel fet de que vostè escolta, nega, discrepa i 
desprès fa servir el que ha rebutjat /negat, en les comissions  per ficar-se les 
medalletes de torn. 
 
I si ho nega , em pot explicar que discrepes de la oferta que vaig fer jo mateix 
en la mencionada comissió per demanar una subvenció o recuperar la 
rebutjada pel darrer Ple de la darrera legislatura per la construcció i equipament 
de nous  pous i dipòsits i d’altres mesures per incrementar  les reserves 
d’aigua, tot i sàpiguen que el 17 de gener vostès havien demanat la 
mencionada subvenció, tot sigui dit a demés fent el ridícul demanat una 
subvenció que va ser rebutjada entre d’altres per un dels seus actuals 
companys de partit ? 
 
Com pot ser que en l’Acta de 8 de novembre de 2007, en el punt 7 s’aprovés la 
connexió del dipòsit de Pallaresos Park amb la xarxa del CAT, deixant anul·lat 
el pou de Pallaresos Park i ara demanem una subvenció per fer-ne un altre de 
nou? 
 
Com pot ser que oblidin els comentaris fets pel Sr. Ollé recordant la necessitat 
d’un nou pou i un nou dipòsit? 
 
Com pot ser que no recordin la meva proposta encaminada a intentar recuperar 
la citada subvenció de l’ACA o lluitar per aconseguir un altre de similar, 
proposant la creació de nous pous i dipòsits que puguin garantir el 
subministrament de l’aigua al nostres veïns en un futur i el seu rebuig a la 
mateixa. 
 



Sr. Pardo, deixi les medalles pels militars. A A.I.P. continuarem creien en les 
comissions de treball, continuarem apostant pel treball en equip, continuarem 
apostant per les comissions , per un Ajuntament sense disputes, però,  a ningú 
li agrada que li prenguin el pèl, a mi tampoc, és per això que li prego, que 
encara que ja sé, que no es el seu costum complir amb els compromisos 
adquirits per la seva gent, com a mínim compleixi amb els compromisos 
adquirits per vostè mateix.  S’ha de ser més seriós i s’ha de respectar una mica 
més als companys de Consistori, els quals estem fent, a l’igual que alguns dels 
seus companys del Equip de Govern , un esforç per treballar plegats pel nostre 
poble. 
 
Segona pregunta, senyora Alcaldessa. En l’Acta de 8 de novembre de 2007 
s’aprova la connexió del dipòsit de Pallaresos Park amb la xarxa del CAT així 
com demanar una subvenció per la mateixa i se’ns deia que el pou de 
Pallaresos Park restava al límit de salubritat i corria perill de superar els límits 
establerts, pel qual era urgent fer aquestes tramitacions. El dia 21 de febrer, 
transcorreguts tres mesos, resulta que de pressa i corrent tenen que venir els 
Srs. de EMATSA a posar una canonada de 3” tot seguint la carretera de 
Pallaresos a Perafort, per abastir d’aigua potable a Pallaresos Park. Tenint en 
compte que es coneixia l’analítica d’aigua de aquest pou, per què no es varen 
fer les connexions abans?, Quants dies hem estat bevent aigua dolenta, o no 
gaire bona? Quants mesos trigarem en tenir una connexió en condicions?. Per 
què no es va alertar al veïns de Pallaresos Park d’aquesta incidència?,  
 
Creiem que aquest tema era suficientment seriós com per alertar/recomenar al 
veïns de Pallaresos Park de què existia aquest problema i que limitessin l’ús 
d’aigua de boca durant els dies o les hores necessaris. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Señor Marcos el día que subieron los de nitratos del agua 
del pozo, sabe que por real decreto es de 50 el límite,  pero el agua es 
saludable totalmente, y aunque llegase a 56 era saludable, lo que pasa es que 
en el momento que pasan de la cifra del real decreto, se tienen que hacer las 
actuaciones pertinentes y así se hicieron, de “reomplir” el depósito com agua 
buena para que bajasen los nitratos y luego hacer la conexión de la tubería. 
 
 Yo al día siguiente tenía una reunión con el Presidente de l’AAVV de 
Pallaresos Park, que estaba convocada por otro motivo, y se le informó de todo 
lo que había sucedido. 
 
Creo que la actuación de EMATSA fue ràpida e intachable en este sentido y 
confíamos en ellos para que todo i en especial  la conexión definitiva se lleve a 
cabo lo más pronto posible. 
 
El Sr. Marcos.   Senyor Claudi, una pregunta. 
 
Pel tema de l’assumpte del Pla especial per la instal·lació de la xarxa de 
conducció i subministrament de gas natural del terme municipal de Tarragona, 
promogut per Gas Natural Distribución SDG, S.A. 
  



Segons consta en el Registre d’entrada del nostre Ajuntament, amb data 
11.12.2007, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en la sessió de 
13 de setembre de 2007 va aprovar inicialment el Pla especial esmentat.  
 
Aquest acord s’ha publicat al DOGC, i l’objecte d’aquest Pla especial és 
possibilitar la conducció i subministrament de gas natural als termes municipals 
de Els Pallaresos, El Catllar i al futur centre penitenciari de Mas Enric, (fa 
menció també a la connexió del TAV). 
 
La conducció pel terme municipal de Pallaresos tindrà una longitud de 12.000 i 
pico de metres, la línia 16 quilos o 16 bars, i de 1.500 metres la de 4 bars, 
estem parlant d’una obra important. 
 
Com consta en data de sortida de Pallaresos 1/2/2008, un escrit demanant  la 
modificació d’un dels trams del projecte a l’alçada de la futura rotonda del SAU 
5 (entrada sud de Pallaresos Park).  
 
Segons consta en l’expedient de referència, resten oberts el terminis 
d’informació pública per al·legacions, però desconeixem les dates d’inici 
d’obres i termini de finalitzi-ho de les mateixes. 
 
Estem parlant d’una obra que, realment no es farà en dos dies, és una obra 
complicada, voldríem saber si ja tenim previsió de dades d’inici d’aquestes 
obres.  
 
El Sr. Claudi.  Crec recordar de que personalment vàrem parlar vostè i jo sobre 
aquest tema, i li vaig donar una explicació que creia que era la que li havia de 
donar en aquell moment.  Aquí fa uns anys es va fer un projecte per portar gas 
a tot el terme, i es va aprovar aquest projecte per indústria,  aleshores va haver 
un problema entre Gas i CEPSA, es van discutir, i això va quedar diguéssim 
totalment aturat. 
 
La pregunta que vostè em fa ara en aquests moments, jo no ho sé, si vol jo em 
preocuparé d’aquest tema i en el proper ple li contestaré. 
 
Una altra pregunta, la veritat és que aquesta no sé a qui dirigir-la, si al senyor 
Claudi o al senyor Jordi Pardo, d’entrada els prego que l’acceptin els dos. 
 
Voldria saber, ¿per què s’ha comprat una gàbia per gossos i quina serà la seva 
ubicació definitiva?. 
 
Voldria saber tenint en compte que actualment gaudim d’un conveni de 
col·laboració amb el Consell Comarcal que regula la recollida de gossos i altres 
animals abandonats vius o ferits, i em consta que les actuacions d’aquesta gent 
són immediates. 
 
L’interior del magatzem de la brigada, que es comenta que es en es vol posar, 
no és el lloc adequat per instal·lar-hi una gossera, entre d’altres coses per 
condicions higièniques i tampoc pels treballadors que  hi mengen, el que més 



em preocupa dels fets ocorreguts fa poc temps és que els treballadors de la 
brigada no són persones  preparades per recollir animals, inclús alguns d’ells 
potencialment perillosos pel carrer. Per tant els demanaria, que si s’escau  
trobin un altre lloc mes adient per col·locar la gàbia i facin servir el conveni que 
hi ha amb el Consell Comarcal i que siguin persones autoritzades i preparades 
per recollir aquests animals. 
 
El Sr. Pardo.  A veure en quant al que ha dit del Consell Comarcal vostè està 
mal informat, per què el conveni que tenim amb el Consell Comarcal té un límit 
horari per recollida de gossos, a partir de les set del vespre l’empresa que 
s’encarrega, una empresa protectora de Reus,  no recull gossos.  
 
La gàbia es va instal·lar per què, el que s’està plantejant aquí és instaurar un 
protocol d’actuació en aquests casos no previstos en el conveni amb el C.C.T.  
 
En concret, els companys, en Claudi i el Carles, que hi érem tots aquell dia, ens 
varem trobar amb un problema, al carrer Cometa on uns veïns van denunciar a 
l’ajuntament, a les 9 del vespre que hi havia un gos que estava lligant a un 
arbre. Nosaltres varem fer la gestió trucant a l’empresa concessionària del 
C.C.T. i ens van dir que passarien a recollir-lo el dia següent. Bé, jo no sé que 
hagués fet vostè, nosaltres el que varem fer va ser recollir l’animal i portar-lo a 
una altra protectora que ens va obrir les portes a les dotze de la nit.  
 
Afortunadament aquest animal s’havia extraviat a un veí del poble, se li va 
passar el lector de xip, i el propietari el va anar a recollir prop de la una del 
matí. 
 
Com aquest fet no està regulat en el conveni, nosaltres hem optat per donar 
una sortida a aquests casos, són casos excepcionals d’una franja horària 
delimitada que no està contemplada en el conveni amb el C.C.T. 
 
De totes maneres jo no tinc coneixement, efectivament nosaltres hem col·locat 
la gossera al magatzem de l’ajuntament, però jo no tinc cap coneixement que 
estiguem cometent cap tipus d’il·legalitat, de totes maneres l’empresa que 
gestiona la seguretat i higiene de l’ajuntament a mi personalment com a regidor 
no m’ha comunicat en cap moment que això sigui il·legal, que estem cometent 
algun tipus d’irregularitat col·locant aquí la gossera per acollir animals en 
aquesta franja horària concreta, de totes maneres jo faré aquesta gestió, 
preguntaré al responsable i així prendrem les mesures adients per solucionar el 
problema. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Voldria afegir una coseta, la gàbia no està situada on 
mengen els treballadors, els treballadors tenen un menjador propi per esmorzar 
o per fer el que vulguin, la gàbia no està al costat del menjador. 
 
El Sr. Marcos.  Aquí només una puntualització, si jo hagués trobat el gos lligat a 
un arbre, segurament l’hagués deixat lligat a l’arbre.  
 



Jo estic d’acord en que vostès facin aquesta actuació per aquest imprevistos, 
és lloable aquesta actuació, això sí, però no col·locant una gàbia en el interior 
d’unes instal·lacions on hi treballa gent, d’acord?. 
 
Per altra banda, potser hauria de saber que les empreses que gestionen els 
temes de seguretat i higiene, dins de les empreses o dels seus clients, a banda 
de les visites periòdiques que estan establertes, quan hi ha modificacions o 
alteracions substancials dels equips de treballs, han de ser notificats per part 
de l’empresa principal, si no fins que no arriben a fer la seva visita no coneixen 
la nova  adquisició o instal·lació, però bé em dono per contestat i li agraeixo. 
 
Voldria fer un prec a la senyora alcaldessa o al senyor secretari en aquest cas 
també. Els voldria demanar que facin arribar al Departament de Medi Ambient 
de la Generalitat de Catalunya (Direcció General de Qualitat Ambiental), un 
comunicat on es faci saber el nostre malestar per rebre un informe redactat 
amb data 14 de novembre del 2006, i rebut en data de 22-01-2008, essent a les 
hores Alcalde el Sr. Julià Oller, quan es va redactar aquest informe, tot ell ple 
d’errors envers al nostre poble, començant per confondre'l en el poble veí del 
Catllar, i fent menció a l’Ordenança Municipal del Soroll de Els Pallaresos, 
totalment inexistent a dia d’avui. 
 
Una altre pregunta senyor Pardo, segons consta a l’informe del Consell 
Comarcal amb registre d’entrada 695, de data 20.02.2008, aquest estament, 
modifica el contracte administratiu signat entre FCC, S.A. i el Consell Comarcal, 
suspenent el servei implantat en període de prova del repàs dels contenidors 
soterrats, a petició de l’ Ajuntament. 
 
Vol dir això que tornarem a tenir els contenidors bruts una altra vegada? 
 
El Sr. Pardo. El repàs d’aquests contenidors estava suposant un cost afegit al 
servei de recollida de 3.000 euros mensuals, això anualment són 36.000 euros, 
si estem pregonant intentar baixar el cost de la recollida en general,  
evidentment  hem de contemplar aquestes situacions. 
 
Es va fer una reunió amb el president del C.C.T., es va expressar la nostre 
problemàtica per l’elevat nombre d’illes que tenim i la situació d’incivisme que 
estem patint amb les bosses i andròmines al costat dels contenidors, i es va 
sol·licitar algun tipus d’ajut al Consell, en concret se’ns va facilitar la 
contractació d’una persona que vindria a càrrec del C.C.T. per fer aquesta 
tasca, de moment estem a l’espera de que aquesta persona s’incorpori i serà la 
que s’encarregarà de fer el repàs de contenidors que tenim contractats. 
 
Pregunta al senyor Claudi i a la senyora Alcaldessa. Tornem a tenir el poble 
molt brut, a dia d’avui encara es poden trobar restes del carnaval pels carrers 
del poble. La mancança de personal de neteja es evident. 
 
Que es pensa fer amb aquest tema? Per què amb tres persones més em 
sembla una mica just. 
  



A la Sra. Alcaldessa, em consta que vostè està mantenint converses en els 
constructors que treballen actualment al poble per diferents motius inclosos 
seguretat i neteja. Però caldria sota el nostre parer, que la regidoria 
d’urbanisme s’impliqués més en aquestes converses i s’apliqués mes fermesa 
a l’hora d’exigir responsabilitats als constructors obligant al compliment de la 
legislació vigent i si s’escau aplicar un règim sancionador més dur pels que 
l’incompleixen. 
 
L’any passat es varen col·locar unes bandes sonores o reductores de velocitat 
en diferents carrers del poble, però son totalment insuficients.  Estem reben 
moltes queixes sobre velocitat inadequada pels carrers del nostre municipi. 
Preguem que es col·loquin més bandes d’aquest tipus el més aviat possible. 
  
Possiblement també relacionat amb el tema de la velocitat, s’estan rebent 
moltes queixes d’activitats incíviques per part d’alguns veïns jovenets del nostre 
poble. Aquests personatges, fàcilment identificables, fan i desfan al seu gust 
tota mena de marranades i cleques  inclús carreres de vehicles, de dia i de nit, 
amb les molèsties que això crea al veïnat.  
 
La pregunta seria, quines mesures es pensa aplicar? La resposta ja me la dic jo 
mateix, s’ha parlat amb la Guardia Civil, jo li vaig comentar en el seu dia quan 
vàrem parlar sobre aquest tema, que la Guardia Civil estarà un parell de 
setmanes venint, i després aniran reduint la vigilància, que és el que està 
passant a dia d’avui. 
 
Crec que s’hauria de prendre una altre sèrie de mesures i espero que les 
prenguin. No cal que em responguin. 
 
Per últim un prec a l’equip de govern en general. Senyores i senyors de l’equip 
de govern, la seva manera de fer política serà més o menys discutible, vostès 
vull pensar que fan el que realment creuen que han de fer, segurament ho fan 
el millor que saben, sense demanar el parer de l’oposició, cosa que 
particularment no em sembla molt correcte. Però evidentment estan en el seu 
dret encara que segueixo creient que s’equivoquen terriblement en certs temes 
i concretament en les formes d’enfrontar alguns aspectes. 
 
Fa varis plens vaig preguntar al senyor Manel Gómez sobre la inseguretat 
ciutadana, sobre la qual se’m digué que seria contestat en el següent ple. 
 
Posteriorment i abans de que arribés aquest  ple, amb reunió mantinguda amb 
el senyor Gómez, aquest em va informar sobre les converses que venien 
mantenint amb els responsables de seguretat de la nostra comarca, i degut a la 
transcendència i el caràcter de confidencialitat  de les mateixes preferia donar-
me la resposta, com així va fer, d’una manera privada per no alterar encara 
més als amics d’allò aliè. 
 
Sota la meva modesta opinió una sàvia decisió la que va prendre el senyor 
Gómez, i així li vaig fer saber, animant-lo a fer el mateix que havia fet amb mi 
amb la resta de regidors del consistori per què estiguessin igualment informats, 



repeteixo considero una sàvia decisió la que va prendre el senyor Gómez. Tots 
coneixem l’onada de robatoris que ha sofert el nostre poble darrerament, inclús 
la meva casa  va ser fruit d’un intent de robatori afortunadament frustrat. Els 
dies posteriors als fets esmentats jo personalment vaig parlar amb alguns dels 
membres de l’equip de govern, als que després de comentar els fets, vaig 
demanar que es convoqués una reunió amb tots els membres del consistori per 
debatre aquest tema i prendre les decisions tots junts, ja que és un problema 
que ens afecta a tots, els de dretes, els d’esquerres i els de centre polític en el 
nostre poble,  tots junts hem de defensar als nostres veïns. Després de bones 
paraules i manifestacions de bones intencions el resultat gairebé sempre ha 
estat el contrari. Tornem una altra vegada al protagonisme, com s’està fent en 
altres temes, em donen la idea i jo em penjo la medalla, els dic que si i després 
faig el que vull. Senyores i senyors així no es fa política, això és engany i 
menyspreu, mirin a nosaltres ens importen ben poc les medalles, vostès saben 
que el nostre tarannà és molt diferent , no volem medalles, volem treball seriós i 
efectiu, i a poder ser consens amb totes les forces polítiques. Els d’A.I.P. ens 
critiquen alguns medallistes de l’equip de govern per que parlem amb els 
socialistes, els socialistes per que parlem amb els de G.P., d’Iniciativa per que 
parlem amb el PP,  i nosaltres en compte de criticar-los, el que volem es fer 
gestions per acostar posicions entre els uns i els altres, per aconseguir consens 
i treball en comú, tot per recollir beneficis per al nostres veïns que a la fi són els 
que ens han portat al lloc on estem uns i els altres. 
 
Consens aquest que tots portaven amb la boca plena durant la campanya 
electoral i ara sembla que han oblidat el significat d’aquesta paraula. 
  
Senyores i senyors de l’equip de govern els demano una vegada més que 
comptin amb l’oposició com a mínim per temes tant importants com aquests, i 
sobretot no facin més propaganda al mitjans de comunicació de que als 
Pallaresos es pot venir a robar tranquil·lament que no tenim policia. Moltes 
gràcies.  
 
Pregunta/prec/comentari/crítica del Sr. Oller. 
 
Reclama a la Sra. Alcaldessa la contesta de les preguntes. 
 
En este consistorio siempre, en los años que llevo, los regidores que han 
estado en el ayuntamiento han tenido acceso a  todos los papeles que hay en 
el Ayuntamiento, nunca se les ha privado de mirar nada. Lamentablemente 
esto no ocurre ahora, ahora llegas aquí, has de buscar documentación, -he de 
comentarlo con la señora alcaldesa-. De verdad, esto no es de recibo, es tan 
importante para nosotros ver la documentación como lo puede ser para 
ustedes, es más somos tan serios con la documentación como lo pueden serlo 
ustedes, por lo tanto, yo lo único que le digo y le pido es que no se vuelvan a 
hacer más estas cosas, no nos obligue a tener que llevar esto a otro sitio.  
 
Las leyes de intimidad de datos siempre han existido más o menos, ahora está 
más fuerte de acuerdo, allá  el, que saca una documentación y hace uso de ella 



por ahí con nombres y apellidos i  carnets de identidad. Eso será un problema 
del que lo haga. 
 
Lo que no podemos es estar así, tenemos el mismo derecho que cualquiera a 
trabajar, si no tendremos que pensar que tienen algo de miedo que podamos 
mirar la documentación, y no creo que sea esto, pero es lo que nos dan a 
entender.  
 
Una cosa está bien clara, le pedimos y se lo digo de verdad, ya he tenido dos 
encontronazos  y no quiero que suceda un tercero. Venimos de muy buena 
gana a hacer las cosas, y nos encontramos siempre la pared puesta ahí 
enfrente, y esto no es manera de trabajar. 
  
Otra cosa, sin ir más lejos la semana pasada, el martes o el miércoles, se 
perdieron tres jornales enteros, del personal de la brigada que durante toda la 
mañana no hicieron absolutamente nada, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, 
dando vueltas por Tarragona con la furgoneta, desde el polígono Francolí hasta 
la Rambla, paseándose tres señores con la furgoneta para ir a comprar barniz i 
se acabo el trabajo.  
 
Me parece muy bien señora alcaldesa de que los trabajadores cobren buen 
dinero del ayuntamiento, pero no se arreglan las cosas con las horas 
extraordinarias. Lo que no se puede estar haciendo es pagar horas, hay 
personas que llegan hasta las 300.000 pesetas, en los dos meses últimos. 
 
Creo que es más razonable como se ha dicho, y que es lo suyo, se puede 
pagar a más gente, repartiendo ese dinero aprovechando el tiempo para poder 
realizarlo. 
 
Tengo que decirle, será casualidad o no,  pero el día que le han dicho que 
estaban limpiando delante del Casal, es cierto, estaban limpiando, yo hubiese 
hecho lo mismo, exactamente lo mismo, por que una cosa está bien clara, se 
quiera o no es una persona que ha tenido siempre un cargo elevado dentro de 
la Generalitat, y aunque viene con propaganda en una visita al pueblo,  lo que 
no podemos es dar la imagen de un estercolero. Estaban señora alcaldesa las 
dos chicas y el chico limpiando, acabaron de los contenedores de casa del Rué 
y de allí marcharon para Jardins Imperi. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Le puedo asegurar que yo no he enviado a nadie a limpiar  
la zona del casal ese dia, si estaban, estaban, pero yo no los envié.  
 
El Sr. Oller.  Señora alcaldesa le estoy diciendo que no lo voy a criticar, lo que 
me sabe mal es que diga que no estaban. 
 
El plus que han puesto ahora a una funcionaria de este ayuntamiento, ¿sabe 
cuanto sube al final del año?  
 



La Sra. Alcaldessa. Si quiere tener información sobre ese plus, que es lo 
mismo que me ha pedido el señor Domínguez, ya tendremos una reunión 
privada y explicaremos todo este tema. 
 
El Sr. Oller. ¿Cuando quieren es privado estas cosas? Pues se lo puedo decir 
yo, son 7.384,02 euros al año. Yo sé el trabajo que ha estado haciendo, no ha 
estado haciendo el boletín, por lo menos lo que pone allí, pero si ha estado 
haciendo trabajo que normalmente tiene que estar haciendo dentro de su 
horario de trabajo, es de muy mal gusto que encima se le tengan que pagar 
horas extraordinarias. Si algo extraordinario lo que hizo, bien pagado sea, pero 
si es trabajo en horario de trabajo, no es así. 
 
En el pleno anterior les dije que en una calle había un saco con resto de obra, 
sigue estando el saco, para eso hay que dar ejemplo siempre. Como por 
ejemplo, en su día ya se quedó una licencia sin cobrar, ahora se ha vuelto a 
dar una licencia que no había de haberse dado, se le tenía que haber multado 
por empezar la obra, donde tampoco hay la retención de los restos de la obra o  
escombros. Todos los constructores tienen que justificar para hacer la 
devolución de la fianza, tampoco existe. Y este señor ahora nos planta dos 
cacharritos en medio de la calle, y aquí a aguantar y a tragar, y ya veremos lo 
que dice el abogado. Mire, si esta noche, mañana o pasado, pasa por ahí una 
persona de noche que va al cajero y tiene la desgracia de caerse allí se puede 
hacer mucho daño. El ayuntamiento en principio ha de sacarlo, que luego se 
tiene que reponer, se repone,  porque aquello es calle, está contemplado como 
calle.  
 
Más o menos se la persona que van a traer para la limpieza de los 
contenedores, si creen que esa es la persona adecuada para limpiar 
contenedores me parece que no van a llegar ni a uno por mes, 
lamentablemente es así. 
 
¿Cuando me contestará todo esto, en el próximo? 
 
La Sra. Alcaldessa.  A esto último le puedo contestar por que esto lo hemos 
gestionado Jordi y yo directamente, para que me envíen un ex-convicto, que no 
tengo nada en contra de ellos, para que me envíen una persona con 
dificultades al municipio de otro municipio, pues prefiero emplear a una que 
tenga en mi municipio. 
 
El Sr. Oller.  Esta persona no es que no pueda, es que no quiere.  
 
La Sr. Alcaldessa.  Le aseguro que trabajará y doy por zanjado el tema. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i vint minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


