
 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    4/2008 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes març de 2008. 
Data:    8 de maig 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 Informació econòmica del primer trimestre de 2008 
3 Aprovació dels comptes anuals, Compte General de l’exercici de 2007. 
4 Aprovació rectificació inventari de béns  amb referència 31-12-2007. 
5 Acord sobre el Fons de cooperació local de Catalunya, any 2008, tram 
destinat a la prestació supramunicipal de serveis dins de la distribució als 
municipis de Catalunya. 
6 Acord regularització amb l’IPC retribucions per a l’alcaldessa i regidors 
acordades en sessió de data 5 de juliol de 2007.  
7 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
EMATSA. 
8 Acord per al refinançament del préstec actual i sol·licitud d’un de nou per 
subministrament de maquinària. 
9  Acord d’aprovació del pacte per a la salut al Tarragonès. 



10 Aprovació de la modificació del conveni entre el Consell Comarcal del 
Tarragonès i l’Ajuntament dels Pallaresos, per la gestió i finançament del servei 
d’ajut a domicili.  
11 Aprovació, si escau, de posar a disposició del Departament d’Educació d’un 
solar per a la instal·lació de 3 mòduls prefabricats per ubicar alumnes del nou 
CEIP-2. 
12 Aprovació, si escau, del posar a disposició del Departament d’Educació d’un 
solar per a la instal·lació de 5 mòduls prefabricats per ubicar alumnes del nou 
IES. 
13 Acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 7 de les NN SS 
del terme municipal dels Pallaresos. 
14 Aprovació estudi previ al Projecte poliesportiu – CEIP 2 als Pallaresos. 
15 Acord ratificació decret d’alcaldia de comparèixer al tràmit d’informació 
pública de la planificació quinquennal del PUOSC 2008/2012 i formulació 
d’al·legacions. 
16 Acord ratificació decret d’alcaldia d’aprovació del Pla Local de Joventut. 
17 Moció del Grup Municipal d’ADCM per la modificació de l’ordenança 
municipal de tinença d’animals. 
18 Moción del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya solicitando la 
anulación y dejar sin efecto el acuerdo 15 del Pleno del Ayuntamiento en 
sesión ordinaria celebrada el 13 de marzo de 2008, dice: Aprovació inicial 
modificació puntual núm. 8 de les NN SS del planejament municipal, SAU 5. 
19 Moción del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya del Ayuntamiento 
dels Pallaresos para anular y dejar sin efecto el Decreto de la Alcaldia 117/08, 
de fecha 29 de febrerro de 2008, que insta a ejercitar la defensa jurídica en 
derecho del Ayuntamiento dels Pallaresos. 
20 Moció de reprovació del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya al 
regidor de seguretat ciutadana Sr. Gómez. 
21 Moció del Grup Municipal d’AIP per la constitució mixta tècnica i política per 
dur a terme l’estudi de la moció i si s’escau l’aprovació en el proper Ple de 
l’ordenança municipal d’estalvi d’aigua. 
22  Moció del Grup Municipal d’AIP per la constitució mixta tècnica i política per 
dur a terme l’estudi de la moció i si s’escau l’aprovació en el proper Ple de 
l’ordenança municipal sobre soroll. 
23 Aprovació Proposta d’acord Correllengua 2008. 
24 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
25 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.  
 
El Sr. Domínguez esmena: 
 
Que a la última pregunta que fa el Grup Municipal d’ADMC en referència a si 
contestarà les preguntes al mateix ple, on diu, 



 
“Sobre si vulnera cap article de la Llei de Bases” 
 
Hauria de dir, 
 
“Encara que sé que no vulnera cap article de la Llei de Bases” 
 
Que al donar la informació sobre el padró d’habitants, sempre es posa el mes 
de març. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
2 INFORMACIÓ ECONÒMICA PRIMER TRIMESTRE 2008.  
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució  pressupost municipal de l’any 2008, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 1r. trimestre de 2008 s’ha executat: 
 
Pressupost inicial                                            5.987.134,26  €       
Modificacions                                                                0,00  €                                   
Crèdits definitius                                             5.987.134,26  €  
Obligacions reconegudes                                  588.149,03  € 
Pagaments realitzats                                         588.149,03  € 
Drets reconeguts                                               132.913,56  € 
Drets anul·lats                                                               0,00  € 
Recaptació neta                                                132.913,56  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial                          1.334.852,40    
Cobraments                                                        823.789,77 €      
Pagaments                                                      1.090.667,59  €         
Existència final                                                1.067.974,58  € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                      1.067.974,58 € 
Drets pendents de cobrament                             141.755,83 € 
Obligacions pendents de pagaments               1.422.871,65 € 
Romanent de tresoreria total                              -213.141,24 € 
Saldos de dubtós cobrament                                 71.171,97 €   
Excés de finançament afectat                                         0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals        -284.313,21 € 
 



Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
3 PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENE RAL DE 
LA CORPORACIÓ, ANY 2007.  
 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2007, cal elaborar el compte general de 
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 
15 de maig de d’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2007 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen 
aprovador en data 11 de març de 2008. Exposat el compte general al públic en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 74, de data 29 de març de 2008, pel 
període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni 
observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió 
Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Compte general de l’Ajuntament dels Pallaresos, any 2007: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2007, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 8.165.941,99 €, un 
passiu de 8.156.941,99 € i un resultat de l’exercici amb un guany  de 
103.693,70  €. 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi 
de 103.693,70 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 196.369,81 €, unes obligacions pendents de pagament de 
20.704,02 €, uns romanents totals de  151.621,88 € i un resultat pressupostari 
ajustat de 189.077,26 €. 



 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació 
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat 
de liquidació del Pressupost. 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària.   
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2007, a la Sindicatura de Comptes i Tribunal de 
Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Gómez, Pardo, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller i 
Marcos, un (1) en contra del Sr. Vidal, i una (1) abstenció, del Sr. Domínguez, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot del Sr. Vidal, intervenció que aporta i que textualment diu: 
 
He votado no después de leer el informe preceptivo de la Intervenció Municipal 
sobre el patrimonio económico y financiero de la cuenta general del ejercicio 
2007. 
 
Llevo tiempo denunciando que el actual Equipo de Gobierno municipal está 
realizando una política de despilfarro económico y una política de derroche 
económico, que terminará por “ahogar” económicamente a parte de las familias 
del municipio. 
 
El actual Equipo de Gobierno municipal hace una administración y gestión 
administrativa exagerada con decisiones políticas desproporcionadas, sin 
fiscalización previa y sin control presupuestario. 
 
Con esta cara política de escaparate se está generando un déficit estructural y 
crónico, cubierto temporalmente por ingresos de licencias de obras, un ingreso 
que es atípico y el día que no existan o hayan menos licencias de obras hará 
insostenible el futuro económico del Ayuntamiento. 
 
El actual Equipo de Gobierno municipal pronto llevará un año gobernando y es 
el propio Equipo de Gobierno quien solicitó en su día, un informe de gestión de 



la Diputación de Tarragona, y allí también se advierte muy seriamente que el 
gasto voluntario es elevado, en este momento y como testigos los vecinos 
presentes en el Salón de Plenos, debo hacer memoria una vez más que no se 
ha cumplido en ningún momento lo que dice y aconseja el informe de gestión 
elaborado por el SAM de la Diputación de Tarragona. 
 
No, de ninguna manera se puede aprobar las cuentas generales del ejercicio 
2007, el actual Equipo de Gobierno municipal está actuando con una política 
muy alegre y sin mirar al futuro. 
 
4 APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI DE BÉNS A 31 
DESEMBRE DE 2007. 
 

Atès l’expedient que s’instrueix per a la rectificació anual de l'inventari de béns 
que reflecteix les altes i baixes produïdes durant l’últim exercici econòmic. 

Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal 
de recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin 
conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 

Vistos els articles  222 i següents. del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text de  la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 102, 103, 105 i 
concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre i les Regles de la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració local, així com l'informe emès pel secretari de la corporació. 

És per tot això que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  

ACORDS:  

Primer. Aprovar la rectificació anual de l’Inventari de Béns i drets d’aquesta 
Corporació amb referència a 31 de desembre de 2007, en la forma i termes que 
figura a la relació comptable  “Immobilitzacions materials” que importa la 
quantitat de sis milions cinc-cents cinquanta-nou mil dinou euros, amb setanta-
dos cèntims  (6.559.019,72) euros i “Immobilitzat immaterial”, cent dos mil sis-
cents sis euros, amb trenta-nou cèntims (102.606,39 €). 
 
El Patrimoni públic del sòl importa sis-cents dinou mil nou-cents vint-i-un euros, 
amb noranta-nou cèntims (619.921,99 €). 
 
Segon.  Practicar en el Llibre d’Inventaris els assentaments que siguin 
necessaris per a fer efectiva la present rectificació. 
 
Tercer.  Aprovar el quadre d’amortitzacions final de l’any 2007, de l’immobilitzat 
material, que importa la quantitat de 962.551,41 €, i la de l’immobilitzat 
immaterial, importa 57.118,40 €, els criteris generals de valoració i 
amortitzacions que s’ha seguit, determinades pel preu d’adquisició, tenint en 
compte la vida útil dels béns, la depreciació normal del seu  funcionament i la 
obsolescència,  d’acord amb els següents quadre: 
 
IMMOBILITZAT MATERIAL: 



 
Construccions....................................         2      % 
Maquinària, instal·lacions i estris.......         8      % 
Elements de transport.......................        12,5  % 
Mobiliari.............................................         8      % 
Equips pel tractament d'informació...        20     % 
 
IMMOBILITZAT IMMATERIAL: 
 
Altres immobilitzats immaterials.........          5      %  

Quart.  Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment 
aprovada, autoritzada pel secretari de la corporació i amb el vistiplau de 
l'alcalde, al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així 
com al de l'Administració de l'Estat. 

 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
5 ACORD SOBRE EL  FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATAL UNYA, 
ANY 2008, TRAM DESTINAT A LA PRESTACIÓ SUPRAMUNICIP AL DE 
SERVEIS DINS DE LA DISTRIBUCIÓ ALS MUNICIPIS DE CAT ALUNYA.  
 
Es dóna compte de l’escrit rebut de la Direcció General d’Administració Local, 
núm. 0125S/5929/2008, de data 1 d’abril de 2008, comunicant que per 
Resolució GAP/798/2008 de 12 de març, (DOGC núm. 5095 de 20.3.2008), ha 
estat aprovada la distribució als municipis, de la participació en els ingressos de 
la Generalitat, integrada en els Fons de Cooperació Local de Catalunya, per 
l’any 2008. 
 
D’acord amb la Llei 16/2007, del 21 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per al 2008, la participació dels municipis inclou dos capítols: 
 
a) El capítol de lliure disposició per als municipis, amb una participació de 
111.628,50 €. 
 
b) Un  capítol per a la prestació supramunicipal de serveis, del qual, segons la 
distribució feta a l’art. 46 de la referida Llei de pressupostos, pertoquen al 
nostre municipi 9.272,31 € 
 
Tal com disposa aquest article, els ajuntaments han de distribuir 
percentualment la seva assignació per aquest concepte entre les diverses 
entitats supramunicipals en les quals i participi. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Distribuir la dotació de 9.272,31 €, que correspon a l’Ajuntament dels 
Pallaresos assignant-la al Consell Comarcal del Tarragonès. 
 



Segon. Comunicar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local i al 
Consell Comarcal del Tarragonès, com a ens beneficiaris, per tal de que 
accepti explícitament aquesta subvenció 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, acorda aprovar en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
6 ACORD REGULARITZACIÓ AMB L’IPC RETRIBUCIONS PER A  
L’ALCALDESSA I REGIDORS ACORDADES EN SESSIÓ DE DATA  5 DE 
JULIOL DE 2007  
 
Atès que la Llei de Bases de Règim Local estableix que els membres de les 
Corporacions locals hauran de percebre retribucions per a l’exercici dels seus 
càrrecs, tant amb dedicació exclusiva com parcial, o bé una compensació 
econòmica per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
Corporació en la quantia establerta pel Ple de l’Ajuntament. 
 
Atès que el passat 27 de maig de 2007 van tenir lloc les eleccions locals. El 
nou Ajuntament es va constituir en sessió pública el dia 16 de juny. 
 
Amb sessió de data 5 de juliol de 2007, el Ple de l’Ajuntament va establir el 
règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així com de la 
retribució que comporta, establint que, amb efectes de 18 de juny de 2007, els 
membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació 
parcial, percebran les retribucions que tot seguit es relacionen, que 
s’estableixen en  funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de 
dedicació mínima per a poder-les percebre, el de 70 hores mensuals per 
l’alcaldessa i 35 hores mensuals pels restants membres: 
 
Alcaldessa: 
 
Sra. Ana Maria Ramos Castro...........   19.266,36 €  bruts anuals. 
 
Regidors amb dedicació parcial: 
 
Claudi Domenech Bonachi...................     9.087,32 € bruts anuals 
Jordi Pardo Gimeno..............................     9.087,32 € bruts anuals 
Manel Gómez Porta...............................    9.087,32 € bruts anuals 
Carles Vidaller Espinosa.......................     9.087,32 € bruts anuals 
Inmaculada Sánchez Fernández..........     9.087,32 € bruts anuals 
 
Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, corresponents a les 
mensualitats de l’any, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat 
Social. 
 
Establir que els regidors que tot seguit es relacionen, que no tenen dedicació 
parcial, percebran les següents dietes per assistència a les sessions i 
comissions: 
 



Per assistència als Plens i comissions: 
 
Maria Jesús Coronado Fuentes.................   2.423,23 €  bruts anuals 
Julián Oller Rubio........................................   2.423,23 € bruts anuals 
Jaume Domínguez Ruiz..............................   2.423,23 € bruts anuals 
Francisco Javier Marcos Tuebols................  2.423,32 € bruts anuals 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet......................  2.423,32 € bruts anuals 
 
Establir, amb efectes del dia 18 de juny de 2007, una assignació econòmica de 
caràcter anual a favor dels grups polítics municipals que constarà de: 
 
a)   1.055,59 € anuals per cada regidor. 
b)   2.322,31 € anuals per cada grup municipal. 
 
Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades 
amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb 
remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter 
patrimonial. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció de l’acord següent: 
 
Primer.- Fixar per les referides retribucions i assignacions dels regidors 
d’aquest Ajuntament  aprovades en la sessió de data 5 de juliol de 2007, un 
increment per aquest any i per els anys posteriors de l’IPC de Catalunya, amb 
efectes retroactius de 1 de gener de 2008.  
 
Segon.  Publicar l’esmentat acord al BOP i al tauler d’anuncis de la corporació. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, tres (3) en 
contra dels senyors/es Coronado, Oller i Vidal, i una (1) abstenció, la del Sr. 
Domínguez, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot del Sr. Domínguez: 
 
Manifesta que la abstenció ve donada  perquè a l’hora d’establir els diversos 
salaris en funció del règim de dedicació no es va comptar amb el nostre Grup 
Municipal per establir els paràmetres per designar les seves retribucions. 
 
Explicació de vot del Sr. Oller: 
 
Que el vot del seu Grup és en contra, atès que anteriorment les assignacions 
acordades es mantenien i no tenien revisió durant  tota la legislatura. 
 
Explicació de vot del  Sr. Vidal, intervenció que aporta i que textualment diu 
així: 
 
Mi voto ha sido NO porque considero que desde el día 5 de julio de 2007, con 
el nuevo Equipo de Gobierno municipal, las retribuciones de los cargos electos 



y en especial de la alcaldía, están por encima de lo que correspondería a un 
municipio de 4.000 habitantes. 
 
Pero además el incremento no se hace con el IPC de España, se fija el IPC de 
Catalunya, que si no me equivoco es más alto. 
 
Al contrario considero que se habría que reajustar a la baja los salarios de los 
cargos electos y en especial de la Alcaldía, nunca incrementarlos. Más 
teniendo en cuenta que estamos exigiendo un esfuerzo económico de vecinos, 
en impuestos y tasas. 
 
Según directrices y recomendaciones de la Associació Catalana de Municipis i 
Comarques un alcalde de un municipio de 3000 a 5000 habitantes debería 
cobrar 32.000 euros/año, con jornada completa y dedicación exclusiva. 
 
Pero aquí en nuestro municipio, de 4000 habitantes, estamos hablando de una 
sueldo de 19.266,36 euros/año, por una jornada de 70 horas mensuales (no a 
la semana, al mes). Resulta 267.137 ptas/mes, resulta 3.815 ptas./hora. 
 
La jornada normal de un trabajador es de 40 horas a la semana. 
 
Según mis cálculos y siguiendo las recomendaciones de la Associació 
Catalana de Municipis i Comarques, por 70 horas mensuales, le correspondería 
un sueldo de 13.084 euros, aproximadamente. 
 
Yo me pregunto ¿por qué hay esa diferencia de 6.182,36 euros? 
 
Si tenemos como referencia, esas recomendaciones de la ACMC, el sueldo 
actual de la Alcaldía, podría corresponder a un pueblo de 8.000/9.000 
habitantes, por ejemplo. ¿Por qué esa diferencia de más? 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta que no es preocupi que ja es regularitzarà 
l’horari, que com pot comprovar i coneix perfectament  les hores de dedicació 
estan molt per damunt de les assignades. 
 
7 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SE RVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA E.M.A.T.S.A.  
 
Es dóna compte de l’escrit de data 31 de març de 2008,  acompanyant la 
relació de 32 abonats impagats (el primer, Fortuny Cornet, Jordi, i l’últim 
Redwater SL.), tramesa per l’empresa EMATSA de data 31 de març 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. 



 
8 ACORD DE REFINANÇAMENT  PRÉSTEC AMB FORMALITZACIÓ  DE 
CONVENI EN CONDICIONS FINANCERES PREFERENCIALS AMB  LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA.  
 
Expedient referent a la concertació d’una operació de crèdit a llarg termini de 
refinançament de l’actual préstec per import de 75.126,53 € i per a finançar 
despeses d’inversió, per import de 160.000,00 €. 
 
ANTECEDENTS 
 
1 Pel Decret de l’Alcaldia núm. 147/2008, de data 25 de març de 2008,  s’inicia 
l’expedient per concertar una operació de crèdit a llarg termini per refinançar el 
deute viu per import de 75.126,53 € i assolir el projecte d’inversió d’adquisició 
de maquinària per la neteja viària i de transport per la brigada municipal, per 
import de 160.000,00 €, amb la qual cosa, l’operació financera en tràmit s’ha de 
formalitzar per un import total de 235.126,53 €. 
 
Una escombradora,      120.000,00 € 
Trituradora                      16.000,00 € 
Camionet                        24.000,00 € 
 
2 L’Ajuntament té concertat un préstec amb les següents característiques: 
 
Entitat financera:  Caixa Tarragona 
Capital inicial:    150.253,03 € 
Data de formalització:    30-09-03 
Termini inicial en anys:   30-09-12 
Termini pendent de venciment en anys:   5  
Tipus d’interès nomina inicial:   3.543  
Capital pendent d’amortitzar:   75.126,53 € 
 
3  Als efectes d’una millor compensació econòmica de l’Ajuntament  es proposa 
el refinançament del préstec existent i el nou amb un termini d’amortització de 
15 anys. 
 
4 Ateses les “Normes reguladores de la subvenció dels interessos dels 
préstecs concertats per ajuntaments” i de l’aprovació i formalització de convenis 
de col·laboració amb entitats financeres, aprovades per la Diputació, per 
facilitar als ajuntaments de la demarcació de Tarragona amb un màxim de 
10.000 habitants, la concessió de préstecs a llarg termini en condicions 
financeres preferencials. 
 
5  Que el municipi dels Pallaresos,  té una població de dret de  3.836 habitants 
(cens aprovat l’1-1-2008). 
 

6  Analitzades les ofertes sol·licitades i presentades, per Caixa Tarragona i La 
Caixa, ambdues de les mateixes característiques: 

 



Import:   235.126,35 € 
Termini:  15 anys 
Carència: Des de la signatura fins el 30 de setembre. 
Disposició: A la signatura o durant la carència. 
Periodicitat d’amortització: Anual lineal, al 30 de setembre. 
Tipus d’interès: Euribor anual + 0,20 
Arrodoniment: Sense 
Pagament interessos: Anual al 30 de setembre 
Revisió del tipus d’interès: Anual al 30 de setembre 
Comissió d’obertura: 0,05 % 

Comissió de no disponibilitat: 0 
Comissió d’estudi: 0 
Comissió cancel·lació anticipada: 0 
Formalització: Secretaria del municipi. 
 
7  S’ha sol·licitat al SAM de la Diputació de Tarragona, assessorament per a 
determinar el nivell de càrrega financera, estalvi net i ràtios legals 
corresponents, amb la finalitat de concertar el referit préstec de refinançament. 
 
Atès l’informe de data 2 de maig de 2008, que determina que l’estalvi net és 
positiu i la ràtio legal corresponent és del 4,20% dels ingressos corrents 
liquidats, amb la qual cosa, la situació financera es troba sanejada i es pot 
concertar el préstec en tràmit, sense requerir autorització administrativa de la 
Direcció General de Política Financera. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. D’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (i l’article 
36.2 del RD 500/90, de desenvolupament de la Llei, en cas de modificació del 
pressupost per crèdit extraordinari i suplement de crèdit per a finançar un 
projecte d’inversió), les entitats locals dependents que prestin serveis o 
produeixin  béns que no es financen  majoritàriament amb ingressos de mercat, 
podran recórrer al crèdit públic i privat, a llarg termini, en qualsevol de les seves 
formes, per al finançament de les seves inversions així com la substitució total 
o parcial d’operacions preexistents. 
 
2.  L’Ajuntament dels Pallaresos  té el pressupost de l’exercici corrent aprovat 
definitivament amb data 29 de novembre de 2007, però no té prevista la 
inversió,  s’haurà d’incorporar la inversió objecte de finançament mitjançant la 
modificació de crèdit, realitzada d’acord amb l’article 177 (apartats 1, 2, 3, 4 o 
6) 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. En relació a la part del préstec que es destina a finançar despesa d’inversió 
s’haurà d’estudiar si es desestabilitza el pressupost. 
 
Cal tenir en compte l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 



locals, amb relació a l’article 19.3 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei general d’estabilitat pressupostària (TRLGEP): 
 
El pressupost general, incorporant-hi l’operació financera en tràmit, no s’ajusta 
al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb 
l’article 19.3 del TRLGEP, la qual cosa posa de manifest la seva necessitat de 
finançament en 144.974,70 €, i obliga a aprovar un pla de sanejament financer 
a tres anys.  
 
5. De conformitat amb l’article 23 del TRLGEP i l’article 25 del Reglament de 
desenvolupament de la Llei general d’estabilitat pressupostària, l’autorització  a 
les Entitats Locals per a realitzar operacions de crèdit atès l’article 53 del 
TRLRHL, haurà de tenir en compte el compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 
 
Per l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:  
 
1. Concertar una operació de crèdit, en la modalitat de préstec a llarg termini, 
amb Caixa Tarragona,  per un import de 235.126,53 €, per refinançar el deute 
viu per import de 75.126,53 € contret amb la mateixa i amb la finalitat de reduir 
la càrrega financera i per finançar les despeses d’inversió per import de 
160.000,00 €, pels següents subministraments:  
 
Una escombradora,      120.000,00 € 
Trituradora                      16.000,00 € 
Camionet                        24.000,00 € 
 
2. Aprovar el projecte de contracte amb l’entitat Caixa Tarragona, que s’adjunta 
com a part integrant d’aquest acord, amb les condicions financeres següents: 
 
Import:   235.126,35 € 
Termini:  15 anys 
Carència: Des de la signatura fins el 30 de setembre. 
Disposició: A la signatura o durant la carència. 
Periodicitat d’amortització: Anual lineal, al 30 de setembre. 
Tipus d’interès: Euribor anual + 0,20 
Arrodoniment: Sense 
Pagament interessos: Anual al 30 de setembre 
Revisió del tipus d’interès: Anual al 30 de setembre 
Comissió d’obertura: 0,05 % 

Comissió de no disponibilitat: 0 
Comissió d’estudi: 0 
Comissió cancel·lació anticipada: 0 
Formalització: Secretaria del municipi. 
 
3. El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit no 
queda garantit específicament, en tots cas, garantir el pagament amb la 
participació municipal del Fons Nacional de Cooperació 
 



4. Comunicar aquest acord a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, 
sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens locals. 
 
5 Sol·licitar a la  Diputació de Tarragona que  efectuï tots els tràmits, estudis i 
qualificacions necessaris per a la revisió de l’actual préstec i  concessió del 
nou, així com,  la subvenció del tipus d’interès del préstec  que pertoqui, que 
s’aplicaran a la finalitat esmentada i en els termes reglamentats per les 
“Normes reguladores de la subvenció dels interessos dels préstecs concertats 
per ajuntaments” i pel conveni de col·laboració formalitzat amb  Caixa 
Tarragona.  
 
6 Facultar a la Sra. Alcaldessa amb l’amplitud necessària per portar-ho a terme, 
especialment per formalitzar l’operació de préstec, en el projecte de contracte 
aprovat en el segon punt, amb l’entitat Caixa Tarragona. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, dos (2) en 
contra dels senyors Domínguez i Vidal, i dues (2) abstencions, dels senyors/es 
Coronado i Oller,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot del Sr. Domínguez: 
 
Manifesta que vota en contra, encara que vol deixar clar de la importància que 
li dona al fet que el municipi estigui net, i amb aquest vot no volem anar en 
contra d’aquest fet. Però entén que un fet com aquest, en el que s’ha de fer una 
acció que durarà més temps que la durada de la legislatura, s’hauria d’haver 
tractat en una reunió prèvia abans del Ple, i així entre tots poder opinar i 
presentar altres alternatives. 
 
Nosaltres creiem que l’alternativa de la compra, no és la més adient, i és per 
aquests motius ple que el nostre vot es No. 
 
Explicació de vot del Sr. Vidal, intervenció que aporta i que textualment diu: 
 
Ya podemos descansar todos, hemos subido las retribuciones de los regidores, 
todo es alegría y a seguir, ahora nos toca refinanciar un préstamo para comprar 
maquinaria. 
 
Naturalmente que he votado NO al acuerdo. 
 
Según el informe preceptivo del Sr. Secretario-Interventor en el punto 8, dice: 
L’Ajuntament difícilment té capacitat per assumir, les obligacions que es derivin 
de l’operació de crèdit sol·licitada si no es consolida una major recaptació 
d’ingressos o un millor control i conseqüentment una reducció de la despesa 
ordinària. 
 
En dicho informe, en el punto 4. CONCLUSIÓ, dice en el apartado 2: Advertir  
que la situació econòmica de l’Ajuntament, atenent que el volum de despesa 



que hi ha es de desproporció envers el d’ingressos, fins ara solucionat pels 
ingressos esporàdics i atípics recaptats per l’impost de llicències d’obres, 
actualment això no es dóna, de continuar d’aquesta manera, endavant es 
tindran problemes per fer front a la referida despesa. 
 
Yo quisiera añadir una puntualización, el color verde va a desaparecer de Els 
Pallaresos y lo vamos a cambiar por el color de cemento. 
 
Explicació de vot del Sr. Oller: 
 
Manifesta que l’abstenció es deu, primordialment en el que anteriorment han dit 
els seus companys, tot alertant del termini previst de retorn, en quan que la 
maquinària ja estarà obsoleta , serà necessària una reposició de maquinària i 
encara es pagarà el préstec. 
 
Explicació de vot del Sr. Marcos: 
 
Que amb l’adquisició hi esta d’acord, no obstant discrepa del llarg termini de 
retorn, atès que la maquinària ja serà obsoleta. 
 
El Sr. Pardo justifica la necessitat d’adquirir la maquinària per tenir el poble net i 
del que representarà el préstec, amb retret al Sr. Vidal, en el sentit, de que 
troba molt d’endeutament i quan manava ell es va adquirir un endeutament de 
780.000 € pel soterrament de contenidors. 
 
9 ACORD D’APROVACIÓ PACTE PER A LA SALUT AL TARRAGO NÈS. 
 
Vist el Pacte per a la Salut al Tarragonès, signat el 20 de juliol de 2005. 
 
Vist el que disposa el Decret 38/2006 de 14 de març, pel qual es regula la 
creació de governs territorials de salut. 
 
Vista la proposta de creació del Consorci del Govern Territorial de Salut del 
Tarragonès, d’acord amb el previst a l’art. 2.2. de l’esmentat Decret, així com la 
proposta d’estatuts. 
 
Vist el que disposen els arts. 313 i ss., en relació al 160 del Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat pel Decret 179/95 de 13 de juny, 
quan al règim jurídic dels consorcis i el seu procediment de creació. 
 
Vistes les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament per l’art. 52.2.b) 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat pel Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, es proposa al Plenari de la Corporació l’adopció 
dels següents acords: 
 
1r.- Aprovar inicialment la creació del Consorci del Govern Territorial de Salut 
del Tarragonès, amb la finalitat d’assolir el grau adequat d’integració de les 
competències en l’àmbit de la salut de l’Administració de la Generalitat i les 
administracions locals i millorar així la salut de la població.  



 
2n.- Aprovar inicialment els Estatuts del Consorci abans esmentat, els quals 
s’adjunten a aquest Acord com Annex 1.  
 
3er.- Aprovar el pacte de ponderació de vot proposat per a les entitats locals 
participants en el Consorci, el qual resta adjunt a aquest Acord com Annex 2. 
 
4rt.- Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels Estatuts, a 
informació pública per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial 
de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
A aquests efectes, es delega en el Consell Comarcal del Tarragonès, com 
entitat coordinadora, per tal que procedeixi a la publicació conjunta i unificada 
de tots els acords relatius a la constitució del referit Consorci. 
 
Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin 
pertinents.  
 
Els acords adoptats, així com el projecte d’estatuts esdevindran definitius si 
dins el termini esmentat no es  presenten al·legacions.   
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10 APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DELS PALLARE SOS, 
PER LA GESTIÓ I FINANÇAMENT DEL SERVEI D’AJUT A DOM ICILI. 
 
Atès que el plenari del Consell Comarcal, amb data 11 de febrer  de 2008, va 
aprovar la modificació del conveni subscrit amb data 18 de març de 1992,  
posteriorment modificat en data 29 d’octubre de 1993, entre el Consell 
Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament dels Pallaresos per a la gestió i 
finançament del Servei d’Ajut a Domicili, amb efectes del dia 1 de gener de 
2008 la següent clàusula, que queda redactada de la següent manera: 
 
“4 Que el Consell Comarcal del Tarragonès aportarà el 80% del mòdul 
cost/hora del SAD dels usuaris dels municipis de la comarca que ho necessitin 
(a excepció del de Tarragona atès que es lliura directament una quantitat 
econòmica a l’IMSST) ja sigui mitjançant Treballadora Familiar o Auxiliar de la 
Llar. La resta, és a dir, el 20%, anirà a càrrec de llur Ajuntament. Excepte en el 
cas d’aquelles persones en que el dret a la prestació del servei els ve 
reconegut per la Llei de Dependència, en el que el Consell Comarcal, 
mitjançant la subvenció de la Generalitat, aportarà el 66% del mòdul cost/hora i 
el restant 34% a càrrec de l’Ajuntament. En el cas d’aportació econòmica dels 
usuaris, aquesta només rescabalarà de l’aprovació de la Generalitat”.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 



Primer. Aprovar  la modificació del conveni entre el Consell Comarcal del 
Tarragonès i l’Ajuntament dels Pallaresos per a la gestió i finançament del 
Servei d’Ajut a Domicili, amb efectes des del dia 1 de gener 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 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
11 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE POSAR A DISPOSICIÓ DEL  
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ D’UN SOLAR PER A LA INSTAL·L ACIÓ DE 
3 MÒDULS PREFABRICATS PER UBICAR ELS ALUMNES DEL NO U CEIP 
DELS PALLARESOS.  
 
Atès l’escrit rebut del Departament d’Educació, Serveis Territorials a Tarragona, 
núm. 3523, de data 10 d’abril de 2008, Assumpte: Solar per Mòduls  
Prefabricats, comunicant que per a la instal·lació de 3 mòduls prefabricats, per 
a ubicar els alumnes del nou CEIP dels Pallaresos, cal que l’Ajuntament 
ofereixi un solar amb tots els serveis d’aigua, clavegueram i una escomesa de 
llum de 50 Kw., sol·licitant l’acord del Ple i plànol del solar. 
 
Atès que l’Ajuntament disposa de la “Finca de naturalesa urbana, afronta al 
Nord, amb l’Av. de Catalunya, al Sud, amb el carrer Cometa i Av. Generalitat, al 
Est, amb el carrer La Unió i al Oest, amb el carrer Cometa i Jujol.  
 
Inscrita al Llibre Registre d’Inventari de Béns, amb el número 8 i, al Registre de 
la Propietat de Tarragona-3,  Tom 1.382, Llibre 16 de Pallaresos, Foli 65,  finca 
núm. 1.204. 
 
Classificada com a bé de servei públic.  
 
La seva referència cadastral és:  5297203CF5559N0001ZI                   
                                                     5297202CF5559N0001SI 
 
Atès l’informe del tècnic municipal l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig de data 29 
d’abril de 2008, així com, el plànol d’emplaçament que l’acompanya. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ÚNIC.  Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, la part necessària del solar dels carrers Tarragona i Cometa, 
assenyalada al corresponent plànol, per la instal·lació de mòduls prefabricats i 
posada en funcionament d’un nou CEIP 2. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 



12 APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE POSAR A DISPOSICIÓ DEL  
DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ D’UN SOLAR PER A LA INSTAL·L ACIÓ DE 
5 MÒDULS PREFABRICATS PER UBICAR ELS ALUMNES DEL NO U IES 
DELS PALLARESOS.  
 
Atès l’escrit rebut del Departament d’Educació, Serveis Territorials a Tarragona, 
núm. 3523, de data 10 d’abril de 2008, Assumpte: Solar per Mòduls  
Prefabricats, comunicant que per a la instal·lació de 5 mòduls prefabricats, per 
a ubicar els alumnes del nou IES dels Pallaresos, cal que l’Ajuntament ofereixi 
un solar amb tots els serveis d’aigua, clavegueram i una escomesa de llum de 
50 Kw., sol·licitant l’acord del Ple i plànol del solar. 
 
Atès que l’Ajuntament disposa de la “Finca de naturalesa urbana, afronta al 
Nord, amb l’Av. de Catalunya, al Sud, amb el carrer Cometa i Av. Generalitat, al 
Est, amb el carrer La Unió i al Oest, amb el carrer Cometa i Jujol.  
 
Inscrita al Llibre Registre d’Inventari de Béns, amb el número 8 i, al Registre de 
la Propietat de Tarragona-3,  Tom 1.382, Llibre 16 de Pallaresos, Foli 65,  finca 
núm. 1.204. 
 
Classificada com a bé de servei públic.  
 
La seva referència cadastral és:  5479105CF5559S0001LH                  
 
Atès l’informe del tècnic municipal l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig de data 29 
d’abril de 2008, així com, el plànol d’emplaçament que l’acompanya. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ÚNIC.  Posar a disposició del Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya, la part necessària del solar dels carrers Unió i Av. Catalunya, 
assenyalada al corresponent plànol, per la instal·lació de mòduls prefabricats i 
posada en funcionament d’un nou IES. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez, Marcos i 
Vidal, cap (0) en contra, i dues (2) abstenció, les dels senyors/es Coronado i 
Oller, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot del Sr. Oller: 
 
Manifesta disconformitat al preveure la instal·lació del mòduls allí on es portarà 
a terme  la construcció del nou IES, la qual cosa serà un enredo, atès que el 
solar per la construcció de l’IES,  hauria d’estar net.  
 
13 ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 7 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT 
MUNICIPAL.  
 



Vist l’expedient de tramitació de la Modificació puntual núm. 7 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament Municipal que afecta “L’àmbit carrer Major i Ctra. 
TV-2235 dels Pallaresos, amb l’objectiu d’incorporar una zona ja classificada 
com  urbana per la Comissió d’Urbanisme en sessió de 24 de febrer de 1993”, i 
a l’alineació de C/ Transversal al carrer Raval, dins del cas urbà, amb l’objectiu 
de regularitzar la situació creada erròniament, promoguda per l’Ajuntament dels 
Pallaresos, redactada per l’arquitecte Sr. Raül Garrera Puig de data novembre 
de 2007.  
 
Atès que el Ple de  corporació en sessió de data 17 de gener de 2008, va 
aprovar inicialment la referida modificació puntual núm. 7 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos.  
 
Exposat reglamentàriament  a informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant anunci que s’inserirà en el BOP núm. 42, de data 19 de febrer de 
2008, en el DOGC núm. 5072, de data 18 de febrer de 2008 i al  Diari de 
Tarragona amb data 11 de febrer de 2008 i pagina 10, als efectes de possibles 
al·legacions. 
 
Atès que els Ajuntament veïns notificats amb data: 
 
Tarragona,  el 25 de febrer de 2008 
La Secuita, el 29 de febrer de 2008 
El Catllar, el 28 de febrer de 2008 
Perafort, el 26 de febrer de 2008 
 
Organismes afectats: 
 
Diputació de Tarragona, el 25 de febrer de 2008. 
 
Atès que amb data 14 de març de 2008, es rep escrit de la Diputació de 
Tarragona núm. 1/2007/3096, Exp. 20/2008, amb tramesa d’un informe de data 
6 de març de 2008, notificat que els terrenys per l’explanació de la carretera i el 
de la seva zona de domini públic definida en la llei 7/1993, haurà de classificar-
se com a sòl no urbanitzable, així com, el lliurament d’una còpia del text 
aprovat per la Comissió d’Urbanisme.   
 
Atès l’informe del tècnic de l’arquitecte Sr. Rafel Ruana Gironés, de data abril 
de 2008, en que s’informa i es proposa desestimar l’al·legació formulada per la 
Diputació de Tarragona – Vies i Obres, en la part que afecta als terrenys a què 
dóna front la parcel·la a la Carreteres a Sant Salvador. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
PRIMER.- Desestimar l’al·legació/informe formulada per la Diputació de 
Tarragona – Vies i Obres, en la part que afecta als terrenys a què dona front la 
parcel·la a la Carreteres a Sant Salvador, basant-se en l’informe tècnic que 
consten en l’expedient i que s’incorporà al present acord com a motivació.  
 



SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual núm. 7 de 
les Normes Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos, referent a  
“L’àmbit carrer Major i Ctra. TV-2235 dels Pallaresos, amb l’objectiu 
d’incorporar una zona ja classificada com  urbana per la Comissió d’Urbanisme 
en sessió de 24 de febrer de 1993”, i a l’alineació de C/ Transversal al carrer 
Raval, dins del cas urbà, amb l’objectiu de regularitzar la situació creada 
erròniament, promoguda per l’ajuntament dels Pallaresos, redactada per 
l’arquitecte Sr. Raül Garrera Puig de data novembre de 2007. 
 
TERCER.- Remetre la referida modificació puntual al Servei Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona, als efectes de la seva aprovació definitiva.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller i 
Marcos, dos (2) en contra dels senyors Domínguez 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. Domínguez:  
 
Encara que a l’aprovació inicial em vaig abstenir, voldríem saber quins són els 
motius que fan que es desestimi l’informe emès per la Diputació de Tarragona 
en la que diu que “els terrenys per l’explanació de la carretera hauran de 
classificar-se com a sòl no urbanitzable”. 
  
No creu aquest equip de govern que en situacions com aquesta, no val la pena 
convocar una reunió amb tots els Grups Municipals per esposar la qüestió? 
 
Se li explica que l’informe tècnic proposa desestimar l’al·legació/informe, atès 
que els terrenys a què dona front la parcel·la classificada de sòl urbà, entre la 
propietat privada i la Carretera és classifiquen de sòl urbà qualificats de vialitat, 
ja que si no es així no poden tenir la consideració de sòl urbà per manca 
d’accessos i serveis d’infraestructura. 
 
14 APROVACIÓ ESTUDI PREVI AL PROJECTE POLIESPORTIU – CEIP ALS 
PALLARESOS.  
 
Es dóna compte de l’Estudi previ al Projecte de construcció d’un poliesportiu - 
CEIP a els Pallaresos, de data març de 2008, redactat per Nadal Arquitectes 
Marcè i que te en compte la consideració d’estudi previ i sistemes constructius, 
consta de tres parts amb els següents pressupostos sense considerar benefici 
industrial, impostos, instal·lacions especials i honoraris: 
 
PAVELLÓ POLIESPORTIU TIPUS PAV-2.  ....................     2.151.763,68 €. 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, CEIP ...     2.678.544,00 €. 
ACTUACIÓ EN ZONA VERDA.........................................     1.056.536.80 € 
 
Atès que l’obra  comporta el programa de necessitats amb la construcció d’un 
centre d’educació infantil i primària CEIP 2 línies pel Departament d’Educació, 



conjuntament amb un Pavelló doble poliesportiu, PAV 2, subvencionat pel 
Consell Català de l’Esport, per la qual cosa s’ha confeccionat el referit Estudi 
previ. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar l’Estudi previ al Projecte de construcció d’un poliesportiu - 
CEIP a els Pallaresos, de data març de 2008, redactada per Nadal Arquitectes 
Marcè, que consta de tres parts amb els següents pressupostos sense 
considerar benefici industrial, impostos, instal·lacions especials i honoraris: 
 
PAVELLÓ POLIESPORTIU TIPUS PAV-2.  ....................     2.151.763,68 €. 
CENTRE D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA, CEIP ...     2.678.544,00 €. 
ACTUACIÓ EN ZONA VERDA.........................................     1.056.536.80 € 
 
Segon. Trametre el referit Estudi previ al Departament d’Educació, i al Consell 
Català de l’Esport, per tal de que sigui valorat i tingut en compte a l’hora de 
redactar el corresponent projecte i s’acordi la construcció conjunta/ simultània. 
 
Tercer. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de qualsevol  
documentació que en la tramitació sigui necessària. 
 
El Sr. Oller pregunta,  si aquest  poliesportiu supleix el previst al solar de l’Av. 
de Catalunya. 
 
La Sra. Alcaldessa  li contesta que sí.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez, Marcos i 
Vidal, cap (0) en contra, i dues (2) abstencions, les dels senyors/es Coronado i 
Oller,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació vot Sr. Domínguez: 
 
Voto que sí, per què entenem que un poliesportiu cobert és una necessitat per 
un municipi com el nostre, però entenem que s’hagués hagut de mirar de no 
vincular-lo al CEIP, i que fos un edifici independent. 
 
Explicació vot Sr. Vidaller: 
 
Els explica que l’anterior projecte tenia un cost de 2.900.000 € i aquest té una 
previsió de 2.400.000 €, la qual cosa comporta un estalvi de 600.000 €, 
100.000.000 de les antigues pessetes.   
 
15 RATIFICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA DE COMPARÈIXER AL TRÀMIT 
D’INFORMACIÓ PÚBLICA DE LA PLANIFICACIÓ QUINQUENNAL  DEL 
PUOSC 2008/2012 I FORMULACIÓ D’AL·LEGACIONS.  
 



Per l’alcaldia, en data 15 ’abril de 2008, s’ha dictat la resolució que es transcriu 
literalment a continuació: 
  
DECRET 
 
Núm. 188/2008 
 
Vist que el DOGC núm. 5107, de 9 d’abril de 2008,  publica l’edicte de 7 d’abril 
de 2008, d’informació pública de l’aprovació inicial de la planificació 
quinquennal del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-2012,  
apropades per  la Comissió de Cooperació Local de Catalunya en sessió de 7 
d’abril de 2008. 
 
Vistes les atribucions assignades pel quinquenni 2008/2012, pel seu  
finançament: 
 
a/ Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada amb data 17 de gener 
de 2008,  va acordar la creació d’una Llar d’infants de titularitat municipal, de 
noranta-quatre  places, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per 
l’any 2010, amb un pressupost de 766.981,99 € i una subvenció al programa 
ET,  de 146.981,99, atesa la  seva urgència i necessitat per tal de donar un 
servei a la població, avui totalment imprescindible. 
 
El corresponent Projecte bàsic de la referida Escola bressol, redactat per  
l’arquitecte Sr. Gabriel Bosques Sánchez, va ser aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 17 de gener de 2008, exposat al BOP núm. 42, 
de data 19 de febrer de 2008, no es varen presentar reclamacions, restant 
definitivament aprovat. 
 
De la referida obra se n’ha sol·licitat ajut al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de formalitzar el compromís de creació de les 
noranta-quatre places, per un import de 470.00,00 €. 
 
L’aportació de l’Ajuntament, prevista per l’obra és de 150.000,00 €.  
 
b/ Atès que el Departament d’Educació té prevista la construcció d’un nou 
CEIP-2, on es pretén instal·lar-hi un PAV-2, obra inclosa en el Pla únic d’obres i 
serveis de Catalunya per l’any 2011, amb un pressupost de 2.975.862,17 € i 
una subvenció al programa PG de 420.214,00 €. 
 
Per la referida obra es sol·licitarà ajut a la Representació Territorial de l’Esport 
de Catalunya, per tal de formalitzar el compromís en la construcció del PAV-2,  
per un import de 1.100.000,00 €. 
 
L’aportació de l’Ajuntament, prevista per l’obra és de 1.455.648,17 €.  
 
L’Ajuntament es troba en una situació econòmica municipal de dèficit 
pressupostari, per la situació desproporcionada de despeses envers el 
potencial pressupostari que últimament es va creant, tant en la participació del 



Fons Nacional de Cooperació que incorpora les aportacions en bases al censos 
d’anys passats, com amb l’ampliació dels serveis la qual cosa durant aquests 
últims anys perjudica notablement la situació econòmica pressupostària, així 
com,  els impostos i  taxes que estan per sota del  creixement constant dels 
serveis d’obligat compliment per part de l’Ajuntament i que s’han d’atendre 
obligatòriament.    
 
Atesa la impossibilitat d’aplicar contribucions especials, per la qual cosa l’obra 
ha d’ésser assumida íntegrament per  l’Ajuntament i, tenint en compte que per 
les mateixes raons exposades no es pot preveure i comptar amb un 
endeutament tant elevat, desprès de fer tot l’esforç possible d’aportació de 
recursos de l’Ajuntament, donades les dificultats econòmiques, veient que era 
totalment impossible atendre obres d’aquestes característiques, en última 
instància, es veu en la necessitat d’optar per sol·licitar un  major ajut de 
150.000,00 €, del PUOSC, per poder comptar amb aquesta instal·lació 
considerada necessària i urgent pel municipi i donar un mínim de servei al 
veïnat.  
 
Per l’exposat, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Comparèixer al tràmit d’informació pública de la planificació 
quinquennal del PUOSC 2008/2012 i formular la següent AL·LEGACIÓ: 
 
Atès que l’obra de construcció d’una Llar d’infants de recent creació, derivada 
d’una situació excepcional que afecta un servei de titularitat municipal, s’acorda 
sol·licitar que l’any d’execució sigui el 2009 i no el 2010 tal i com es preveu. 
 
Atès que l’obra de construcció d’un PAV-2 ve determinada per la construcció 
conjunta amb el CEIP-2 i que afecta un servei bàsic, s’acorda sol·licitar que 
l’any d’execució sigui el 2009 i no al 2011 tal i com es preveu, així com, atesa 
l’amplia aportació municipal, sol·licitar una ampliació de subvenció de 
150.000,00 €.   
 
Segon. Donar trasllat del present acord de presentació d’al·legacions al 
Departament de Governació o Administracions Públiques.   
 
Tercer.  Demanar al Ple de la corporació la ratificació d’aquest decret en la 
primera sessió ordinària que celebri. 
 
Ho mana i signa l’Alcaldessa,  Sra. Ana Maria Ramos Castro, als Pallaresos, 15 
d’abril de 2008,  davant meu el secretari interventor, que certifico. 
 
Atès que és necessari la ratificació d’aquest decret perquè tingui validesa, es 
proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 



ÚNIC.  Ratificar, en la seva integritat, el Decret 188/2008, de data 15 d’abril de 
2008, sobre compareixença al tràmit d’informació pública de la planificació 
quinquennal del PUOSC 2008/2012 i formulació d’al·legacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
16 RATIFICACIÓ DE DECRET D’ALCALDIA D’APROVACIÓ DEL  PLA DE 
LOCAL DE JOVENTUT.  
 
Per l’alcaldia, en data 21 d’abril de 2008, s’ha dictat la resolució que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
D. 196/2008 
 

DECRET 
 
Atès al Pla Local de Joventut dels Pallaresos 2008-2011 elaborat pel Consell 
Comarcal del Tarragonès, per tal de dinamitzar la joventut del nostre municipi. 
  
Atès que l’esmentat Pla recull programes d’actuació en l’àmbit de 
l’emancipació, participació en l’associacionisme i la interlocució, en la cohesió 
social i l’equilibri territorial, i en el foment de la participació oferint activitats de 
dinamització juvenil al propi municipi. 
 
Atès al pressupost i previsió del pla de finançament del Pla detallat any per any. 
 
RESOLC: 
 
1r. Aprovar en tots el seus termes el Pla Local de Joventut dels Pallaresos 
2008-2011 elaborat pel Consell Comarcal del Tarragonès. 
  
2n. Sotmetre aquest decret per la seva ratificació a la propera sessió del Ple  
que es celebri. 
 
3r. Donar compte d’aquest decret en el proper Ple que es celebri. 
 
NOTA DE REPARAMENT DEL SR. SECRETARI-INTERVENTOR 
 
Es fa l’advertiment que el pressupost no preveu aquesta despesa.  
 
Com a recursos financers el Pla Local de Joventut preveu utilitzar recursos de 
les partides de cultura i de festes. 
 
Fer l’advertiment, que aquesta aplicació pressupostària comportarà la 
disminució dels recursos previstos per activitats culturals i de festes, en relació 
a la despesa d’anys anteriors. 
 
Els Pallaresos, 21 d’abril de 2008 



 
Atès que és necessari la ratificació d’aquest decret perquè tingui validesa, es 
proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.  Ratificar, en la seva integritat, el Decret 196/2008, de data 21 d’abril de 
2008, d’aprovació del Pla Local de Joventut dels Pallaresos 2008/2011, 
elaborat pel Consell Comarcal del Tarragonès.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Domínguez, cap (0) en 
contra, i quatre (4) abstencions, la dels senyors/es Coronado, Oller, Marcos i 
Vidal, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot del Sr. Domínguez: 
 
Voldria fer un comentari sobre el document del Pla de Joventut, i és que creiem 
des del nostre Grup que és una falta de respecte cap a la resta de regidors que 
no estem a l’equip de govern, quan és llegeix el punt que diu “Composició del 
Ple”, i només surten els noms de l’equip de govern. 
 
Explicació de vot del Sr. Marcos: 
 
Justifica la abstenció a la manca d’explicacions i respecte, queixant-se que a la 
composició del Ple l’Ajuntament hi figura solament  els regidors de l’equip de 
govern i això no és correcte. 
 
Explicació de vot del Sr. Vidal, intervenció que aporta i que textualment diu: 
 
He votado no al acuerdo. Porque no he participado en su elaboración, no se 
me ha informado y no se ha pedido opinión alguna. 
 
Ahora bien, aquí en el Pleno tengo la oportunidad de exponer mi opinión sobre 
el llamado “PLA LOCAL DE JOVENTUT”. 
 
Es vergonzoso y lamentable que en dicha memoria presentada por la Alcaldía 
a este Pleno, en el apartado de “Composició del Ple” (supongo hace referencia 
al “Ple” de Pleno del Ayuntamiento), solamente hace constar los regidores 
Sras. y Sres.: Ana M. Ramos, Claudi Domènech, Carles Vidaller, Manel 
Gómez, Inmaculada Sánchez y Jordi Pardo. 
 
Los regidores de la oposición ¿no somos miembros del Pleno? Es una 
vergüenza. 
 
Quien lo haya realizado, se podía informar antes de los datos del municipio, por 
ejemplo, en el apartado de Equipaments escolars, dice: Hi ha un centre de 
primària: CEIP Sant Sebastià, ¿no sabe que ya hace dos cursos que existe el 
CEIP Els Pallaresos? Lamentable. 
 
Explicació de vot del Sr. Oller: 



 
El Sr. Oller es ratifica em el que ja s’ha dit i diu que això no es de rebut. 
 
17 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA MODIFICAC IÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS  

 
MOCIÓ 

 
El Grup Municipal d’ADMC (Agrupació Democràtica Municipal) a l’Ajuntament 
dels Pallaresos, fent-se ressò de la necessitat de modificar i posar en pràctica 
l’ordenança municipal de tinença d’animals de l’Ajuntament dels Pallaresos, 
proposa al Ple Municipal la modificació de l’ordenança municipal de tinença 
d’animals, atenent als següents 
 

ANTECEDENTS: 
 

Atès que aquesta Ordenança municipal es fonamenta en les potestats i 
competències que el text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, l’atorga, i 
concretament: en la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció dels animals, la 
Llei 10/1999, de 30 de juliol, sobre la tinença de gossos considerats 
potencialment perillosos, la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el règim 
jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos; desenvolupada pel 
Reial Decret 287/2002, de 22 de març, i el Decret 170/2002, d’11 de juny, sobre 
mesures en matèria de gossos considerats potencialment perillosos. 
 
Atesa la necessitat de modificar l’ordenança municipal de tinença d’animals, 
per mirar d’establir la regulació de la tinença, el comerç i el tractament dels 
animals que conviuen amb els éssers humans dintre del terme municipal dels 
Pallaresos, per tal de protegir la salut i la seguretat de les persones i garantir el 
respecte dels drets dels animals i el bon nivell de convivència entre animals i 
persones. 
 
Atès que l’ordenança que està en vigor a l’Ajuntament dels Pallaresos és de 
l’any 2002, i que la Llei de protecció dels animals va ser modificada a l’any 
2003. 
 
Atès que aquesta modificació de l’ordenança estava presentada a l’Ajuntament 
el dia 18 de desembre de 2007, per estar tractada a la Comissió per temes 
mediambientals, i que els membres de l’equip de govern que formaven aquesta 
comissió han decidit donar per finalitzada de manera unilateral i sense donar 
explicacions dels motius per acabar-la. 
 
Per tot l’exposat, proposa al Ple Municipal que 
 

ACORDI: 
 

PRIMER.- Iniciar l’aprovació per la modificació de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals dels Pallaresos. 



 
SEGON.- Constituir la comissió mixta tècnica i política per tal de dur a terme la 
redacció de la modificació de l’ordenança municipal de tinença d’animals dels 
Pallaresos, amb la participació de tots els grups municipals. 
 
Adjuntem una proposta model de l’ordenança municipal de tinença d’animals, 
perquè serveixi de punt de partida per la confecció de l’esmentada ordenança. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domíguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstenció,   no 
s’aproven els anteriors acords.   
 
Explicació de vot del Sr Pardo: 
 
Nosaltres hem votat no bàsicament per dos motius. 
 
Primer, per què ja tenim ordenança vigent al municipi, i coincideix en més d’un 
90% amb la proposta annexada per vostè. 
 
Segon, per què el problema continua sent el mateix amb l’ordenança que ens 
proposa, és a dir, no es pot garantir el seu compliment. 

 
Per això, és necessari que es presenti una memòria econòmica que determini 
la seva aplicabilitat, on s’estableixi la dotació de personal (tant tècnic com de 
control), així com els mitjans adequats per tal de fer efectiu aquest reglament. 

 
En resum, primer ens hauria de plantejar quant costarà fer-la eficaç i d’on 
traurà els diners i desprès parlem de modificar ordenances com aquesta. 

 
Nosaltres, davant la falta de mitjans, apostem per fer polítiques d’informació i 
educació, per tal de conscienciar la ciutadania, per què en temes com el que 
ens ocupa es del tot imprescindible la col·laboració veïnal per aconseguir 
qualsevol millora. 
 
A la qual  el Sr. Domínguez mostra la seva disconformitat. 
 
18 MOCIÓN DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE   
CATALUNYA SOLICITANDO LA ANULACIÓN Y DEJAR SIN EFEC TO EL 
ACUERDO 15 DEL PLENO DEL AYUNTAMIENTO EN SESIÓN ORD INARIA 
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2008, DICE: APROVACIÓ I NICIAL 
MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 8 DE LES NORMES SUBSIDIÀRI ES DEL 
PLANEJAMENT MUNICIPAL, SAU 5.  
 
En el Pleno Municipal del día 13 de marzo de 2008 la Alcaldía propone para su 
votación el ACUERDO 15 arriba indicado. No existe debate del asunto, se pasa 
a la votación directamente y queda aprobado con 8 votos a favor y tres votos 
en contra. 
 



Esta modificación urbanística puntual que se aprobó de manera inicial, no se 
parece en nada a la planificación urbanística actual, que conocemos tanto los 
regidores de la Corporación, como pueden conocer las vecinas y vecinos del 
municipio dels Pallaresos. 
 
Considero un cambio urbanístico excesivo, ya que entre otras modificaciones 
tenemos: se pasa de una densidad máxima de 130 viviendas a 220 viviendas, 
sin variar los límites del sector afectado.  Se incorporan otras tipologías de 
edificios residenciales, calificando parte de esto de VPO y pasamos de una 
población para esa nueva zona de unos 390 vecinos a casi 700 vecinos. 
 
No podemos dejar de lado, el impacto visual en el paisaje que tendrán los 
edificios  residenciales de planta baja y dos pisos , rompiendo la armonía y 
equilibrio del entorno ambiental y natural y tipos de viviendas. 
 
Estimo que la política urbanística municipal debe incrementar y favorecer la 
transparencia y la participación  efectiva de los ciudadanos del municipio, en 
especial en los procesos de decisión sobre el desarrollo de su territorio y evitar 
la especulación del suelo. 
 
Así es, el artículo 23.1 de la Constitución Española  dice: “Los ciudadanos 
tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente  o por 
medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por 
sufragio universal”. 
 
Así es, el artículo 29 del Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, dice: 

 
1.- Els ciutadans de Catalunya tenen dret a participar en condicions 

d’igualtat en els afers públics de Catalunya, de manera directa o bé per mitjà de 
representants, en els supòsit i en els termes que estableixen aquest Estatuts i 
les lleis. 

 
5.- totes les persones tenen dret a dirigir peticions i a plantejar queixes, 

en la forma i amb els efectes que estableixen les lleis, a les institucions i 
l’Administració de la Generalitat, i també als ens locals  de Catalunya... 

 
6.- Els ciutadans de Catalunya tenen dret a promoure la convocatòria de 

consultes populars  per la Generalitat i els ajuntaments... 
 
En mi opinión, no se informó de forma adecuada a los regidores de la 
Oposición, no se convocó por la Alcaldía a ninguna reunión informativa para 
informar, tratar y debatir este asunto. 
 
Tampoco se informó a los regidores de la Oposición en las reuniones 
periódicas  de trabajo medioambientales, que se abordaban también temas 
urbanísticos, celebradas los días 23 de enero de 2008 y 13 de febrero de 2008. 
Cuando entiendo que es un tema muy importante, tanto por el impacto 
ambiental y visual, como impacto urbanístico. 
 



Si esto fuera poco se convoca la Comissió Especial de Comptes del 
Ayuntamiento para las 19 horas  del martes  día 11 de marzo , dos días  antes 
del Pleno Municipal. Hecho que resta tiempo a los regidores de la Oposición 
para revisar la documentación y expedientes que van a ir al pleno del jueves, 
día 13. 
 
No podemos dejar de mencionar que en el Pleno no hubo debate antes de la 
votación del ACUERDO. Debate que indica el artículo 91, punto 2, del Real 
Decreto 2568/1986, de 28 de Noviembre por el que se aprueba el Reglamento 
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades 
Locales, que dice: “Todos los asuntos se debatirán  y votarán por el 
orden...” 
 
Pero lo que yo considero más grave es que a fecha de hoy no tengo 
conocimiento que se haya promovido desde la Alcaldía más información y la 
participación a través del BOP, a través del DOGC y un reducido anuncio en el 
Diari de Tarragona, como se ha hecho, es insuficiente. 
 
Entiendo que el Ayuntamiento debe promover y organizar unas jornadas, unas 
conferencias o debates dirigidos a la ciudadanía. Una participación más 
próxima a las personas. 
 
Por lo expuesto propongo los siguientes  ACUERDOS para el próximo Pleno 
Municipal del Ayuntamiento dels Pallaresos: 
 
Primero.-  Anular y dejar sin efectos el acuerdo 15 del Pleno Municipal 
Ordinario celebrado el día 13 de marzo de 2008 que trata sobre: Aprovació 
inicial modificació puntual núm. 8 de les Normes Subsidiàries del planejament 
municipal, SAU-5. 
 
Segundo.-  Convocar a las vecinas y vecinos del municipio para informar y 
favorecer la participación ciudadana, con unas jornadas, conferencia o debates 
para tratar este asunto. Con la participación de todos los Grupos Municipales 
de la Corporación.  
 
Tercero.-  Convocar una Consulta Popular para conocer la opinión de la 
ciudadanía del municipio dels Pallaresos. 
 
Jaime Joaquín Vidal Guiamet 
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya. 
 
Els Pallaresos, 22 d’abril de 2008. 
 
Segueix el Sr. Vidal manifestant: 
 
Considero y es mi opinión que no se ha seguido con la doctrina del Decreto 
Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el que se aprueba el Texto refundido de 
la Ley de Urbanismo (DOGC 4436-28.7.2005). 
 



Artículo 8.- Publicidad y participación en los procesos de planeamiento y de 
gestión urbanísticos. 
 
1. Se garantizan y se tienen que fomentar los derechos de iniciativa, 
información y de participación de la ciutadanía en los procesos urbanísticos de 
planeamiento y de gestión. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller i Vidal, set (7) en contra dels senyors/es Ramos, Domènech, 
Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, i una (1) abstenció, la del Sr. 
Domínguez,  no s’aproven els anteriors acords.   
 
19 MOCIÓN DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA DEL AYUNTAMIENTO DELS PALLARESOS PARA ANU LAR 
Y DEJAR SIN EFECTO EL DECRETO DE LA ALCALDIA 117/08 , DE FECHA 
29 DE FEBRERO DE 2008, QUE INSTA A EJERCITAR LA DEF ENSA 
JURÍDICA EN DERECHO DEL AYUNTAMIENTO DELS PALLARESO S. 
 
Con fecha de 29 de febrero de 2008 la Sra. Alcaldesa dicta una decreto para 
interponer una querella criminal por injurias con publicidad por un particular, 
vecino de nuestro pueblo. 
 
Las causas que han motivado al Ayuntamiento interponer esta querella criminal 
por injurias con publicidad son: “l’actitud del tot irrespectuosa del veí Sr..... 
envers el regidor d’aquest Ajuntament Sr Vidaller, en especial el proppassat 
mes de gener, amb insults i omplin els carrers del poble amb cartells dient 
autèntics disbarats...”. 
 
Entiendo que este acto de defensa jurídica tendrá unos gastos pera el 
Ayuntamiento, unos gastos que correrán a cuenta del pueblo. 
 
Es evidente y considero que es completamente legal que un Ayuntamiento 
deba sumir los gastos de representación y defensa judicial ocasionados por las 
actuaciones penales en los procedimientos iniciados por el mismo 
Ayuntamiento. 
 
Ahora bien, opino que la forma que se ha hecho, por decreto de la Alcaldía, 
no es la más idónea y no la comparto. Considero que la Corporación Municipal 
(Alcaldessa, Equipo de Gobierno y Regidores de la Oposición) previamente 
deben realizar análisis de cada caso concreto. 
 
Este análisis y debate debe, a mi juicio, determinar los términos de la acción 
judicial que se establezcan por el Pleno Municipal. Porque no podemos olvidar 
que este hecho es una acción pública al intervenir el Ayuntamiento. 
 
No podemos tampoco olvidar que los regidores tienen una retribución 
económica municipal, que en este caso concreto es de 9.087,32 euros anuales. 
 



No podemos olvidar que independiente de esta retribución económica hay unas 
asignaciones económicas anuales a favor de los Grupos Políticos Municipales 
de: 

a) 1.055,59 euros anuals per cada regidor 
b) 2.322,31 euros anuals per cada Grup Polític Municipal 

 
Para acabar no voy a entrar en una de las causas, los “insultos” porque 
desconozco todo el alcance de los hechos que han motivado esta querella 
criminal por injurias, ahora bien, en la segunda causa “omplin els carrers del 
poble amb cartells dient autèntics disbarats” considero que es muy 
discutible esta base. 
 
¿Quién decide el término “disbarats”? 
 
Yo creo que vi algunos de esos carteles que hace referencia el decreto y que 
hacían referencia a la organización del acto de la Cabalgata de Reyes por 
Navidad, supongo que son esos carteles. 
 
Personalmente no aprecio un ánimo de injuriar, también es verdad que no 
tengo amplios conocimientos de leyes y legislación, y no tengo la carrera de 
Derecho o similar. 
 
Todo lo contrario, lo que yo leí en los carteles, aprecié un ánimo jocoso, burlón, 
satírico o de crítica política mordaz. En resumen, entraría dentro de la libertad 
de expresión de crítica o control a un cargo político y público. 
 
Las expresiones aparecidas en los  carteles que pude ver, las he visto u oído 
en otros casos en la prensa, en la televisión, en la radio, tertulias o artículo 
periodísticos, y en ocasiones utilizan expresiones incluso de mayor contenido 
formal ofensivo contra personas de mayor rango o similar o equiparable cargo 
público. 
 
En relación a los antecedentes expuestos, propongo para el próximo Pleno del 
Ayuntamiento dels Pallaresos la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
Primero .- Suspender y dejar sin efectos  el Decreto de la Alcaldía núm. 
117/08, de fecha de 29 de febrero de 2008. Que trata sobre la autorización 
para interponer una querella criminal por injurias con publicidad por particular a 
un regidor del Ayuntamiento. 
 
Segundo.-  Suspender todas las acciones legales y defensa jurídica que se 
hayan podido emprender por este asunto. 
 
Tercero.-  Informar, analizar y debatir  en un Pleno Municipal Extraordinario  
la propuesta y los términos para interponer una querella criminal y votar el 
acuerdo. 
 



Jaime Joaquín Vidal Guiamet 
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya. 
 
Els Pallaresos, 22 d’abril de 2008. 
 
Segueix el Sr. Vidal manifestant: 
 
Yo considero que si un concejal del Ayuntamiento entiende que su honor ha 
sido puesto en dudas con injurias o calumnias, debe pagar él la minuta de los 
servicios jurídicos y que sea el Ayuntamiento quien devuelva la parte 
correspondiente si tiene razón. 
 
Entiendo que solamente en casos muy concretos y muy precisos, en estos 
casos arriba indicados, después de un debate a puerta abierta o cerrada en un 
Pleno, se pueden realizar excepciones. 
 
Por que no podríamos encontrar en un caso que se abusara de la cantidad de 
querellas criminales que un regidor o varios regidores podrían llegar a poner en 
los tribunales. 
 
Y también el Pleno Municipal debe tener conocimiento, estimo, del coste 
económico de la minuta, que al fin y al cabo la paga el contribuyente. 
 
Sres. Regidores y vecinos, la libertad de expresión es una de los principales 
fundamentos de la sociedad democrática y unas de las condiciones más 
importantes para su progreso. Y esa libertad de expresión no se aplica 
solamente a los comentarios o expresiones favorables, felices y de “pelota”, 
sino que también a las que ofenden, hieren y molestan. 
 
Para acabar este argumento político los debates sobre asuntos políticos o 
sobre la gestión de cargos públicos debe ser robusto, abierto y desinhibido. 
 
Es muy sano ataques desagradables, hirientes hacia los gobiernos (del Estado, 
Autonómico o Municipales) y a los cargos públicos. 
 
Desde el punto de vista jurídico el artículo 41, punto 22 del real Decreto 
2568/1986, de 28 de noviembre, dice sobre las atribuciones del 
Alcalde/Alcaldessa: 
 
“Ejercitar acciones judiciales y administrativas en caso de urgencia, dando 
cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.” 
 
El artículo 50, punto 17 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, 
arriba indicado, dice sobre las ATRIBUCIONES DEL PLENO: 
 
“El ejercicio de acciones administrativas y judiciales y la defensa en 
procedimientos incoados contra el Ayuntamiento” 
 



La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases de Régimen Local, en su 
artículo 123 ATRIBUCIONES DEL PLENO, apartado “m”, dice: 
 
“El ejercicio de acciones judiciales y administrativas y la defensa jurídica del 
Pleno en las materias de su competencia.” 
 
La Sentencia del Tribunal Supremo de 4 de febrero de 2002, Sala 3ª., Sección 
4ª., ponente Exc. Sr. Juan-Antonio Xiol Ríos, dice: 
 
“TERCERO.- Tratándose de gastos de representación y defensa en un proceso 
penal, la corporación puede (...)” 
 
La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad  Valencia, de 1 
de diciembre de 2000, Sala Contenciosa Administrativa, Sección 1ª., dice: 
 
“CUARTO.- En lo ateniente al motivo impugnatorio referido a la impropiedad de 
que el Ayuntamiento asuma el coste de la representación y defensa de los 
concejales y exconcejales querellados, la misma debe ser analizada partiendo 
del hecho de que la querella se interpone contra los concejales y exconcejales 
en razón de la adopción de un acuerdo municipal.” 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domíguez i Vidal, set (7) en contra dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, i cap (0) abstenció,   no 
s’aproven els anteriors acords.   
 
Explicació de vot del Sr. Dominguez 
 
ADMC entén que un fet com una querella criminal entre l’Ajuntament i 
qualsevol veí d’un municipi, trobem justificació per donar suport a l’equip de 
govern en aquest acte. 
 
Per un altre banda, trobem que és més un conflicte entre diferents membres 
d’un Grup Municipal, i per això ja varem dir al passat plenari que això s’hauria 
de tractar amb els fons que els Grups Municipals tenen pel seu finançament, o 
algú es creu que aquests diners són pels regidors? 
  
Creiem que aquest equip de govern té una apreciació molt particular del que és 
“la llibertat d’expressió”, ja que en cap cas als cartells penjats pel municipi hem 
torbar un sol insult cap a la persona de cap dels regidors, i és per això que no 
entenem aquest tipus de “pataletes” les haguem de pagar tots els veïns del 
municipi, i és per això que donem suport a la moció del representant del partit 
popular. 
 
Contesta el Sr. Vidaller que això està en mans de la justícia i el jutge serà qui 
ho resoldrà.  
 
Explicació de vot del Sr. Oller 
 



Manifesta que amb aquestes actituds es portar les coses massa lluny, 
cadascun s’hauria de mirar al mirall i actuar amb conseqüència. 
 
20 MOCIÓ DE REPROVACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTI T 
POPULAR DE CATALUNYA AL REGIDOR DE SEGURETAT CIUTAD ANA 
SR. GOMEZ. 
 
El Sr. Vidal té la paraula i manifesta: 
 
Antes de empezar quiero leer unos titulares de la prensa: 
 
Agosto 2007: Les Borges del Camp dice basta y contrata a un vigilante 
nocturno. 
 
Agosto 2007: La Bisbal del Penedès. Los vecinos satisfechos por la vigilancia 
privada. 
 
Febrero 2008: Almoster activa un Servei de vigilància nocturna. 
 
Marzo 2008: A la espera de los mossos los pueblos apuestan por la vigilancia 
privada. Almoster, Botarell y Alforja se unen al servicio. 
 
Abril 2008: Los vecinos de Perafort piden la presencia de un alguacil que ha 
“patrulla nocturna”. 
 
Mayo 2008: Salomó organitza patrulles nocturnes. 
 
Me pregunto ¿están equivocados los vecinos y los Alcaldes de estos pueblos 
en proponer, debatir y aplicar soluciones al problema de la inseguridad 
ciudadana, en especial de noche? 
 
Me pregunto, ¿es posible que un bar musical o una discoteca tenga vigilantes 
privados y un municipio como Els Pallaresos, no pueda? 
 
Me pregunto, ¿es acertado callar, mirar a otro lado o escondernos en el 
silencio, como algunos predican y sermonean? 
 
MOCIÓ 
 
Llevamos once meses de la actual legislatura y la moción de reprobación que 
hoy presento en el Pleno del Ayuntamiento de Els Pallaresos, es el resultado 
de una reflexión y un análisis muy concreto, muy objetivo y muy sencillo. 
 
La situación actual de seguridad ciudadana en estos meses es evidente: se ha 
disparado, se hace insostenible y solamente hace falta que tengamos que 
lamentar una fatalidad o desgracia, para que todos corramos a buscar 
soluciones y lamentaciones. 
 



Algo debemos hacer desde el Ayuntamiento y aportar nuestro grano de arena 
en incrementar la seguridad ciudadana del municipio. 
 
Así es, se puede resumir con una frase de la Sra. Alcaldesa publicada en el 
Diari de Tarragona (17-02-2008): “...el sentiment d’inseguretat és brutal”. 
 
Desde el día 5 de julio de 2007 tenemos al Sr. Gómez con las 
responsabilidades de la Regidoria de Seguretat Ciutadana en nuestro 
Ayuntamiento. 
 
Llevamos meses esperando una respuesta urgente, inmediata y efectiva por 
parte del Equipo de Gobierno y en especial del Regidor de la cartera de 
Seguretat Ciutadana, Sr. Gómez. 
 
Esta problemática que está presente y desbordada, no es un debate entre 
Equipo de Gobierno y Grupos de la Oposición. Aquí no debatimos asuntos 
políticos, ideológicos o partidistas. 
 
No es esta mi intención, pongo sobre la mesa un debate que se tiene que 
abordar por todos y con todos, ya que afecta a todas las personas del 
municipio, a su integridad física y patrimonial. 
 
El actual Regidor de Seguretat Ciutadana ha demostrado su pasividad en 
aportar al Pleno iniciativas, ideas y propuestas para su debate y aplicarlas. 
 
No es de recibo salir en la prensa el Regidor de Seguretat Ciutada el día 28-06-
2007, y entre otras manifestaciones, decir: “Si podem registrar 5.000 habitants, 
superarem una important barrera, per exemple podrem disposar d’agents de 
policia locals propis”. 
 
No es de recibo que hayan pasado 10 meses para celebrar una reunión en la 
Subdelegación del Gobierno en Tarragona, para tratar este asunto y además 
sea a petición del Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
De enero de 2008 a mediados de febrero de 2008, Els Pallaresos fue víctima 
de 15 robos silenciosos. Tenemos que tener en cuenta que de la primavera de 
2007 a finales de diciembre de 2007, hubieron 14 robos. 
 
No es de recibo que Els Pallaresos ha cerrado el primer trimestre del año 2008 
con 23 robos. 
 
No es de recibo que Els Pallaresos con 23 robos registrados, es el municipio de 
la comarca que ha contabilizado más casos desde principio de año. 
 
No podemos esperar a tener 5.000 habitantes  para buscar y aplicar alguna 
medica efectiva desde el Ayuntamiento. Algo habrá que hacer dentro de 
nuestra posibilidades y sumar con el gran esfuerzo y trabajo de las Fuerzas de 
Seguridad: Guardia Civil y Mossos d’Esquadra, están realizando. 
 



Hay parálisis y rendición en el Equipo de Gobierno y la Regidoria de Seguretat 
Ciutadana. Solamente he leído o he escuchado lamentaciones y penas de la 
Alcaldía, nada más. 
 
La seguridad ciudadana  es la prioridad más importante que tiene las 
personas que viven, que trabajan o veranean en Els Pallaresos y en lugar de 
buscar nuevas iniciativas desde el Equipo de Gobierno se hace una política de 
escaparate, de “exhibición  y de “ostentación” . 
 
Esta és la situación, a mi juicio, que justifica la reprobación que presento, para 
que sea votada y aprobada si así se decide en el próximo Pleno Municipal. 
 
Jaime Joaquín Vidal Guiamet 
Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya. 
 
Els Pallaresos, 22 d’abril de 2008. 
 
El Sr. Vidal continua manifestant: 
 
Yo planteo, por ejemplo: 
 
Primero.- Contratación vigilancia privada nocturna. 
 
Segundo.- Campaña informativa con trípticos y conferencias a cargo de 
representantes de la Fuerzas de Seguridad: Guardia Civil/Mossos d’Esquadra, 
que aborden el tema con consejos y recomendaciones a los vecinos del 
municipio. 
 
Tercero.- Constitución de un Consell Consultiu de Seguretat, constituido por el 
Ayuntamiento, alguacil, Asociaciones de Vecinos, representantes de 
comercios/industria/autónomos, entre otros. 
 
Cuarto.- Cámaras de videovigilancia en las entradas de las urbanizaciones y 
puntos estratégicos. 
 
Quinto.- Una subvención por parte del Ayuntamiento a los vecinos, para dotar 
de un sistema de seguridad en distintos planes de seguridad privada. 
 
A día de hoy hay una inoperancia política en el Equipo de Gobierno para 
abordar y aportar alguna solución al tema. Solamente he leído o he escuchado 
lamentaciones y penas. 
 
Pongo un ejemplo muy fácil de entender. El Equipo de Gobierno ha gastado 
más tiempo en criticar las corridas de toros que en abordar y aportar soluciones 
en el tema de seguridad ciudadana, en los plenos. Porque como sabemos 
todos, en Els Pallaresos son famosas en todo el mundo sus corridas de toros. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller i Vidal, set (7) en contra dels senyors/es Ramos, Domènech, 



Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, i una (1) abstenció, la del Sr. 
Domínguez,  no s’aproven els anteriors acords.   
 
Explicació de vot del Sr. Gómez: 
 
El nostre vot es negatiu, per que “NO ES DE REBUT”, que vostè presenti una 
moció de reprovació, quant fa quasi 1 mes ha rebut tota la informació que vostè 
creia oportuna a la comissió Informativa que varem fer, i no va realitzar cap 
pregunta quant se li va dir, “que si tenien qualsevol dubte preguntessin”. I el 
tema era prou seriós per sortir de dubtes en aquell moment. 
 
Primer de tot, VOSTÈ VA ASSISTIR A AQUESTA COMISSIÓ 
INFORMATIVA???. 
 
EM PODRIA DIR QUIN ERA EL 3r PUNT ???  
 
SI TANT PREOCUPAT ESTA PER LA SEGURETAT AL MUNICIPI, PER QUÈ  
NO VA CREAR AQUESTA REGIDORIA ???     
 
SEMPRE ES CREU LA PREMSA O NOMÉS QUANT LI CONVÉ ????   AH I  
NO CAL QUE EM CONTESTI: SÓN PREGUNTES RETÒRIQUES. 
 
A nosaltres ens preocupa i per això s’ha creat aquesta regidoria, encara que no 
tinguem els mitjans propis per crear un cos policial, però si per defensar el 
municipi davant les institucions responsables de la nostra seguretat. 
 
Doncs bé ja que vostè sempre es fixa tant a la premsa, i si es UNA MICA 
RÀPID DE REFLEXOS, imagino que veuria el titular. Taula d’alcaldes del 
Tarragonès es reuneixen amb el Subdelegat de Govern …. I també s’adonaria 
que l’únic regidor present en aquella taula era jo. Per que deuria ser? 
 
Així doncs veurà que aquesta reunió no va ser iniciativa del Consell Comarcal 
com vostè afirma en aquesta moció, sinó per mi i varem pensar que donada la 
situació, la fórmula més adient de forçar les nostres intencions era implicar als 
municipis veïns també afectats i en semblant situació, ajudats pel màxim 
representant de la Comarca del Tarragonès , el seu President. 
 
Aquest tema s’ha intentat dur a amb la màxima discreció i rigorositat per 
recomanació de la Subdelegació de Govern i així no interferir en les 
investigacions que s’estaven duent a terme. Amb un fort increment d’efectius 
de diferents departaments de seguretat de l’estat. 
 
Fa uns dies tornava a sortir a la premsa la actuació que es va dur a terme per 
acabar amb els robatoris silenciosos, i en aquesta informació quedava 
reflectida la importància de la operació amb la intervenció, de més de 50 
efectius, acabant amb la detenció d’una xarxa de delinqüents que es dedicaven 
a aquest tipus de robatoris. Tots ells residents a poblacions veïnes. 
 
SUPOSO QUE DEU ESTAR-NE ASSABENTAT? A la premsa es va publicar!!! 



 
Aquest tema no és un tema de mofa ni de sorna, així doncs, espero una 
disculpa de la seva part, encara que sé que no l’obtindré.  
 
I li faig saber que tant el PLE com els TEMES DE SEGURETAT, no estan 
creats per fer d’ells un circ mediàtic com vostè ha afirmat en diverses ocasions, 
sinó tot el contrari és un lloc on es decideixen els afers que afecten als nostres 
veïns amb la màxima seriositat, per tant creiem que les seves acusacions  si 
que NO SÓN DE REBUT. 
 
I si us plau fem del nostre Ajuntament un lloc seriós i efectiu amb crítiques 
constructives. 
 
Explicació de vot del Sr. Marcos 
 
Son coses que s’haurien de posar damunt la taula i  parlar-ne, nosaltres hem 
fet moltes propostes i no se’ns fa cas. 
 
21 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’A.I.P. PER L’APROVACI Ó DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’ESTALVI D’AIGUA  
 
MOCIÓ 
 
La Agrupació Independent dels Pallaresos, continuant amb el seu tarannà i 
amb la seva línea de treball i tot lamentant la supressió de la Comissió de 
Estudis Mediambientals, es veu en l’obligació de presentar al Ple, pel seu 
estudi i si s’escau per la seva aprovació, la ordenança per l’estalvi d’aigua a els 
Pallaresos. 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que d’uns anys ençà el canvi climàtic es evident i la climatologia 
mediterrània es veu molt directament afectada per aquest fet. 
 
Atesa la creixent mancança d’aigua que es viu a dia d’avui i que es preveu vagi 
en augment. 
 
Atès que l’Agrupació Independent dels Pallaresos va proposar al seu programa 
l’adequació de les Ordenances municipals als temps que vivim i disposar 
d’unes eines de control ambiental. 
 
Atès a allò especificat al  Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el canvi 
climàtic:  “Participacion pública en las politicas regionales sobre cambio 
climatico”. 
  
Atès que les reserves dels volums embassats a conques internes catalanes 
són del 23,8% a data 28 d’abril de 2008. 
 



Atesos els advertiments fets tant pel Govern de la Generalitat, Informe sobre 
l’evolució i estat actual de la sequera  de 24 d’abril de 2008  (A.C.A.), com del 
Govern del Estat Espanyol, de la possible aplicació de mesures  excepcionals 
en un futur no molt llunyà a poblacions catalanes (BOE nº 97 de 22 d’abril de 
2008). 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Ple Municipal que 
 
S’ACORDI 
 
Constituir la comissió mixta tècnica i política per tal de dur a terme l’estudi de la 
present moció i si s’escau l’aprovació en el proper Ple Municipal de la mateixa. 
 
El Sr. Marcos manifesta: 
 
Una vegada més l’Agrupació Independent dels Pallaresos, vol fer una crida als 
Srs. i Sres Regidors d’aquesta corporació a l’igual que a tots els veïns del 
nostre poble, perquè prenguin consciència del problema de l’aigua a nivell 
global.   
 
Nosaltres varem anunciar fa ja uns quants mesos,  que vindrien temps dolents 
per qüestions d’aigua, i per desgràcia,  ja són aquí. No volem mirar enrere, però 
si manifestar el nostre descontent per l’anulació de la Comissió de Estudis 
Mediambientals, creada fa tan sols uns mesos, la qual va començar molt bé 
però que degut, volem pensar, a un mal entès, es va anular. No volem ficar 
més llenya al foc, tot el contrari, l’aigua passada no farà moure el molí, però ja 
que parlem d’aigua, i pensem que és un tema molt seriós, l’Agrupació que jo 
represento, presenta a aquest ple, el treball demanat per la mencionada 
Comissió tot complint l’encàrrec fet pels membres de la mateixa.   
 
Aquest Ajuntament, ja va col·laborar en la campanya de la Generalitat de 
Catalunya per l’estalvi d’aigua, això no pot acabar aquí. Si fem cas al que 
recomana la pròpia Generalitat tot dient:  

“A Catalunya tots els sectors de la societat -la indústria, l'agricultura, el sector 
turístic, els ciutadans i l'Administració- estem contribuint des de fa anys a 
plantar cara a la sequera aplicant mesures d'estalvi individuals i col·lectives. La 
reducció constant en el consum domèstic d'aigua per habitant i dia reflecteix el 
compromís assumit per tothom, i, molt especialment, pels ciutadans i 
ciutadanes. Però encara podem avançar més per fer servir l'aigu a de 
manera correcta. 

Fer un bon ús de l'aigua vol dir utilitzar-la amb responsabilitat i amb solidaritat, 
d'acord amb la realitat hídrica del nostre país, i aplicar totes les mesures 
d'estalvi i d'eficiència que tenim a l'abast per aprofitar-la al màxim, sense 
malmetre els rius, els aqüífers i la resta de ecosistemes hídrics per poder-ne 
continuar disposant en el futur.” 

 
Aquesta ordenança que avui presentem ja esta aplicant-se en altres municipis 
de Catalunya amb un resultat molt important. L’aplicació de la mateixa, sota el 



nostre punt de vista, tindria que ser immediata, per poder complir amb aquesta 
sol·licitud de contribució contra la sequera.  Està clar que aquest pas te que ser 
un mes dels que s’estan fent i dels que es faran, però estem segurs que serà 
un pas molt important dintre de la nostra humil contribució al problema de la 
sequera. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Marcos i Domíguez, set (7) en contra dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Vidal, i cap (0) abstenció,  no 
s’aproven els anteriors acords.   
 
Explicació de vot del Sr. Pardo: 
 
Nosaltres hem votat no a la seva moció, perquè ja hem iniciat la redacció d’una 
ordenança d’estalvi d’aigua, basada en una ordenança tipus, facilitada per la 
xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat, i que en aquests moments es 
troba en fase d’estudi tècnic, per tal de determinar les parts d’aquesta que 
poden ser realment aplicables de manera efectiva, atenent les característiques 
del nostre municipi. 
 
Quan disposem d’un esborrany no definitiu del treball que s’està fent, el 
posarem a disposició dels diferents grups municipals, i es fixarà un període on 
s’admetran suggeriments per tal de millorar-la, abans de presentar-la al ple per 
la seva aprovació definitiva. 
 
Explicació de vot del Sr. Domínguez 
 
Dins del tarannà del nostre Grup Municipal està el diàleg i no les imposicions, i 
és per això que donem suport a la moció del Grup AIP, tot entenent que 
l’ordenança és un punt de partida, i no un punt i final. 
 
22 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’A.I.P. PER L’APROVACI Ó DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE EL SOROLL  
 
MOCIÓ 
 
La Agrupació Independent dels Pallaresos, continuant amb el se tarannà  i amb 
la seva línia de treball  i tot lamentant la supressió de la Comissió de Estudis 
Mediambientals, es veu en l’obligació de presentar al Ple, pel seu estudi i si 
s’escau per la seva aprovació, la ordenança sobre el soroll a els Pallaresos. 
 
ANTECEDENTS 
 
Atès que el nostre municipi no gaudeix d’una ordenança similar a la proposada. 
 
Atès que l’Agrupació Independent dels Pallaresos va proposar al seu programa 
l’adequació de les Ordenances municipals als temps que vivim i disposar 
d’unes eines de control ambiental. 
 



Atès el compliment de l'objectiu de transposar al dret espanyol la Directiva 
2002/49/CE, sobre avaluació i gestió del soroll ambiental: Ley 37/2003, de 17 
de novembre, del Soroll. 
 
Atesa la  Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica, de la 
Generalitat de Catalunya. Llei que pretén donar resposta a la inquietud dels 
ciutadans que, en el marc d'una societat participativa i en un àmbit de 
progressiva conscienciació ambiental, demanen la intervenció de les 
administracions públiques en aquesta matèria. 
 
Atès que l'any 1995 es va aprovar mitjançant la Resolució del Departament de 
Medi Ambient, de 10 de novembre, una Ordenança municipal tipus reguladora 
del soroll i les vibracions, per facilitar als municipis, que són els qui tenen la 
competència, un model que puguin aprovar adaptant-lo a les seves necessitats 
i peculiaritats. 
 
Per tot l’exposat , es proposa al Ple Municipal que, 
 
S’ACORDI 
 
Constituir la comissió mixta tècnica i política per tal de  dur a terme l’estudi de 
la present moció  i si s’escau l’aprovació en el proper Ple Municipal de la 
mateixa . 
 
El Sr. Marcos manifesta: 
 
L’Agrupació Independent dels Pallaresos, presenta aquesta ordenança  per  
que el nostre poble gaudeixi d’una eina per millorar la qualitat de vida dels 
nostres veïns. Sens dubte és un eina que ens fa falta.  
 
Ja des de fa temps, alguns veïns resten immersos en la problemàtica que 
origina el soroll i degut a la manca d’aquesta ordenança, les discussions es 
queden tan sols en això, discussions i malentesos. Per sort, l’activitat industrial 
al nostre poble va en augment i encara que potser no tots estiguem d’acord en 
d’ubicació d’aquestes empreses, sí que tenim la necessitat de fer-les 
compatibles amb les zones urbanes tot i regulant el soroll de les mateixes. Així 
mateix, tant les obres grans com les petites tenen que ser igualment regulades, 
com ja ho son en altres aspectes, també pel que fa al soroll. No hem d’oblidar 
la pròpia convivència entre els veïns, tots coneixem casos de conflictes veïnals 
els quals tenen difícil solució per manca d’una ordenació en aquest aspecte. 
 
Aquesta ordenança, pretén deixar clar quins són els paràmetres que han de 
regir quant al soroll al nostre municipi, i de tal manera, reglar i fer complir 
aquesta ordenança.  
 
Evidentment, la nostra proposta requereix un estudi per part dels tècnics del 
nostre ajuntament i un enteniment per part de les Sres. i dels Srs. Regidors. No 
obstant això, l’Agrupació Independent dels Pallaresos, ha fet una feina molt 
complerta i em mantingut contactes amb experts en la matèria, els quals han 



revisat l’ordenança i ens han donat el seu vistiplau, tot afegint que la 
mencionada ordenança ja s’està aplicant en altres municipis havent estat 
recomanada pels serveis de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. És 
per aquest motiu que pensem que l’únic motiu pel qual es podria negar algú a 
dir No a aquesta ordenança, tan sols seria per motius polítics i no pas per 
motius tècnics.  
  
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domíguez i Marcos, set (7) en contra dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Vidal, i cap (0) abstenció,  no 
s’aproven els anteriors acords.   
 
Explicació de vot del Sr. Pardo 
 
En aquest cas hem votat no, pel mateix que hem expressat abans amb motiu 
de la moció sobre els animals de companyia. 
 
Actualment aquest text es inaplicable. Es molt fàcil anar a buscar reglaments 
d’ajuntaments amb més recursos i fer el copiar-enganxar de torn. 
 
A la secció 3 d’aquesta ordenança, trobem –Inspecció i control- 
 
ART.16 
 
Atribucions de l’ajuntament 
 
Correspon a l’ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta 
ordenança, exigir l’adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar 
limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions que siguin necessàries i aplicar 
les sancions corresponents en cas d’incompliment. 
 
Primer hauria de començar per portar la memòria econòmica per  
posteriorment, fer la corresponent dotació pressupostaria, però ja li dic jo ara, 
que no es farà, per que és del tot inviable avui dia que l’ajuntament dels 
Pallaresos pugui assumir les atribucions competencials que es fixen en aquest 
article 16. 
 
Per tant no podem dir que sí, a un reglament que seria tant bonic com 
desgraciadament ineficaç per que no es podria fer complir. 
 
23  

Correllengua 2008 
 

Proposta d’acord 
 
L’ús social del català segueix disminuint any rere any arreu dels Països 
Catalans. Per aquest motiu, des de la Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua Catalana (CAL) volem donar un nou impuls a la normalització de la 
nostra llengua per mitjà de l’onzena edició del Correllengua. Una tasca que 



requereix de l’esforç de tothom. Només d’aquesta manera podrem garantir que 
el català sigui una llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat.  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries. 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalitat del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat, i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes. 
 
Atesa la consolidació que després de deu anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi,  es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

1. Donar suport al Correllengua 2007 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització de l’ús social de la llengua 
arreu dels territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat. 

2.  Donar suport a la necessitat  d’un nou marc legislatiu per a la nostra 
llengua, que es concreti amb una nova llei de Política lingüística. 

3.  Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar 
el Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària pel bon 
desenvolupament de les activitats programades. 

4.  Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació. 

5. Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora 
d’Associacions per la Llengua catalana (CAL), al carrer Santa 
Perpètua,15 baixos 08012 de Barcelona, i als organitzadors del pas del 
Correllengua pel municipi. 

 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller, 
Dominguez i Marcos, un (1) en contra del senyors  Vidal, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
A pregunta del Sr. Domínguez se li diu, que a proposta del regidor d’hisenda la 
moció no es preveu la dotació econòmica. 
 
Explicació de vot del Sr. Vidal, intervenció que aporta i que textualment diu així: 
 
He votado en contra, porque mi opinión no se puede estar de acuerdo con el 
contenido y las afirmaciones que hace la Proposta d’acord Correllengua 2008, 
propuesta por la Coordinadora d’Associaciones per la llengua Catalana. 



 
El artículo 6, punto 2 del Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006, aprobado 
por el Parlament de Catalunya, por las Cortes Generales de España y por el 
Referéndum en Catalunya, dice: El català és la llengua oficial de Catalunya.  
 
També ho és el castellà, que és la llengua oficial de l’Estat espanyol. Totes les 
persones tenen el dret d’utilitzar les dues llengües oficials i els ciutadans de 
Catalunya tenen el dret i el deure de conèixer-les. (...) D’acord amb el que 
disposa l’article 32, no hi pot haver discriminació per l’ús de qualsevol de les 
dues llengües. 
 
Article 32 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, dice: Totes les persones 
tenen dret a no ésser discriminades per raons lingüístiques (...). 
 
Article 33, punto 1 del Estatut d’Autonomia de Catalunya, dice: Els ciutadans 
tenen dret l’opció lingüística (...). 
 
No hace falta hacer referencia a la Constitución Española, en su artículo 3 
aborda este tema muy claramente. Y además en su apartado tres, dice: La 
riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio 
cultural que será objeto de especial respeto y protección. 
 
En mi opinión las lenguas son un valioso patrimonio de todas las persones, que 
enriquece a los ciudadanos y deben servir para unir y para sumar. El idioma no 
debe ser un instrumento de división de la sociedad, de discriminación, de 
enfrentamiento entre las personas y crear ciudadanos de primera clase y de 
segunda clase. 
 
Para acabar hacer una referencia a unas manifestaciones del Secretario 
General de Política Lingüística de la Generalitat de Cataluna, Sr. Miquel Pueyo, 
que también es doctor en Filología Catalana, Profesor de la Universitat de 
Lleida, miembro de la Comissió d’experts de l’Observatori de la llengua 
catalana y exdiputado de ERC. 
 
En su libro “El fantasma de la mort del català” admite que el catalán no está en 
peligro. Son tópicos que han hecho fortuna. Frases como que “el catalán está 
retrocediendo a marchas forzadas”, o que el idioma se encuentra en la UCI, no 
responden a la realidad según el Secretario de Política Lingüística de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Para el Sr. Pueyo, hace 300 años que se está vaticinando la desaparición del 
catalán, y la culpa la tiene “un exceso de narcicismo por parte de quienes 
proclaman este tipo de veredicto”. 
 
24 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 març i abril.  



 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’abril,  3.902,   Altes:  32,  baixes 23,  habitants: 3.911. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 125/08, de data 4 de març de 2008, aprovant la concessió de llicència a 
VILELLA INMO XXI SL per la construcció d’un edifici plurifamiliar de 21 
habitatges i dues plantes soterrani a la finca situada al carrer Bofarull, núm. 9, 
segons expedient d’obres 35/2007 
 
Decret 126/08, de data 7 de març de 2008, aprovant la factura presentada per 
PRATS OILS, corresponent al subministra de carburant pel generador per 
import de 4.192,84€ 
 
Decret 127/08, de data 7 de març de 2008, aprovant la factura presentada per 
INFOCAM corresponent al subministra de dos servidors per l’Ajuntament per 
import de 14.375,44€ 
 
Decret 128/08, de data 7 de març de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa SUGRAÑES EDITORS corresponent al subministra de material 
d’oficina per import de 3493,80€ 
 
Decret 129/08, de data 6 de març de 2008, atorgant autorització a 14 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 6 de març 
 
Decret 130/08, de data 3 de març de 2008, ordenant la contractació de la Sra. 
Ana Botella Fernández com a netejadora per cobrir el període de vacances de 
Mónica Romero Moreno 
 
Decret 131/08, de data 11 de març de 2008, atorgant llicència al Sr. Manuel 
Arjona Velasco, per la modificació de projecte de construcció d’un habitatge 
unifamliar aïllat al carrer Ametllers, núm. 9, segons expedient 131/2007  
 
Decret 132/08, de data 11 de març de 2008, aprovant la modificació de llicència 
d’obres concedida al Sr. Francisco Xavier Domingo Cantón vers l’ampliació de 
garatge i construcció de piscina al carrer Geranis, 3B, expedient 116/07 
 
Decret 133/08, de data 11 de març de 2008, concedint llicència al Sr. Marc 
Rovira Balaña per les obres de construcció d’una piscina i ampliació de garatge 
al carrer Pins, núm. 54, expedient d’obres 1/2008  
 
Decret 134/08, de data 11 de març de 2008,  atorgant llicència a FECSA 
ENDESA pel projecte d’obra civil cable soterrat afectant subsol del carrer Plaça 



l’Església del municipi a fi de donar subministra a INSPEMA SERVEIS SL, 
segons expedient 44/2007 
 
Decret 135/08, de data 13 de març de 2008,  atorgant autorització a 12 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 13 de març 
 
Decret 136/08, de data 11 de març de 2008, ordenant l’inici d’expedient per la 
contractació dels treballs de construcció d’una petita piscina al recinte de la 
piscina municipal 
 
Decret 137/08, de data 11 de març de 2008, adjudicant el contracte menor de 
construcció d’una petita piscina a l’empresa ART PISCINES SL pel preu de 
10.203,36€ 
 
Decret 138/08, de data 12 de març de 2008, aprovant un descompte en la 
nòmina de la Sra. Sandra Obiol Palau, per import de 30,24€ per un error en el 
càlcul de les hores extraordinàries. 
 
Decret 139/08, de data 12 de març de 2008, aprovant els plusos de reten a 
incloure a les nòmines d’alguns treballadors, corresponents al mes de març 
 
Decret 140/08, de data 12 de març de 2008, aprovant les modificacions per 
gratificacions extraordinàries a incloure a les nòmines dels treballadors del mes 
de març 
 
Decret 141/08, de data 19 de març de 2008, aprovant l’atorgament d’una 
bestreta a la Sra. Mónica Romero Moreno per import de 600€ a descomptar a 
la nòmina del mes d’abril 
 
Decret 142/08, de data 25 de març de 2008, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel Sr. Miquel Díez Figuerola per respondre de les obres de 
sanejament de tanca a la finca situada a Ctra. Santes Creus, 35, expedient 
d’obres 51/2007  
 
Decret 143/08, de data 26 de març de 2008, concedint llicència als senyors 
José Manzano i Laura Llovet per les obres de construcció d’un habitatge 
unifamliar aïllat al carrer Priorat, 6, segons expedient 3/2008  
 
Decret 144/08, de data 14 de març de 2008, ordenant la contractació del Sr. 
Ramon Castaño Tinoco en la modalitat de col.laboració social per les tasques 
de neteja de carrers,indrets i places del municipi 
 
Decret 145/08, de data 26 de març de 2008, atorgant llicència a la Sra. 
Montserrat Noguès Serrano, per la construcció d’una piscina a l’adreça carrer 
Guimerà, 4A, segons expedient 17/2008  
 
Decret 146/08, de data 26 de març de 2008, concedint llicència a la Sra. Lucia 
Borrego Moreno per les obres d’ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat 
al carrer Camí dels Plans, 41, segons expedient 107/2007  



 
Decret 147/08, de data 25 de març de 2008, aprovant l’inici de la tramitació 
administrativa per concertar una operació de crèdit  
 
Decret 148/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col·locació d’un gual 
a nom del Sr. José Ma Plana Vidal per l’entrada i sortida de vehicles situada al 
carrer Alt Penedés, núm. 3 
 
Decret 149/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col·locació d’un gual 
a nom del Sr. Antonio Mercado Castilló per l’entrada i sortida de vehicles 
situada al carrer Gaudí, núm. 16 
 
Decret 150/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col.locació d’un gual 
a nom de la Sra. Ma Carmen Pérez Rovira per l’entrada i sortida de vehicles 
situada al carrer Gaudí, núm. 19 
 
Decret 151/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col.locació d’un gual 
a nom del Sr. Joan Josep Borrás Albiol per l’entrada i sortida de vehicles 
situada a l’Av. Catalunya, núm. 89 
 
Decret 152/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col.locació d’un gual 
a nom del Sr. Jaume Grau Papaseit per l’entrada i sortida de vehicles situada al 
carrer Prat de la Riba, núm. 17a 
 
Decret 153/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col.locació d’un gual 
a nom de la Sra. Elena Sorroche Alcaraz per l’entrada i sortida de vehicles 
situada al carrer Comallarons, núm. 12 
 
Decret 154/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col.locació d’un gual 
a nom de la Sra. Esther Blauchard Casanovas per l’entrada i sortida de 
vehicles situada al carrer Cometa, núm. 4 
 
Decret 155/08, de data 27 de març de 2008, atorgant autorització a 8 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 27 de març 
 
Decret 156/08, de data 20 de març de 2008, atorgant autorització a 10 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 20 de març 
 
Decret 157/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la col·locació d’una 
reserva d’aparcament per minusvàlids a nom del Sr. Alejandro Lara Fuentes 
davant de l’habitatge situat al carrer President Tarradellas, núm. 21B 
 
Decret 158/08, de data 27 de març de 2008, accedint a la concessió de la 
targeta núm. 10 d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular conductor a nom del Sr. Ramon Juncosa Vallbona  
 
Decret 159/08, de data 31 de març de 2008, aprovant el pressupost presentat 
per l’empresa DOUBLET per l’adquisició de quatre màstils interiors amb peana 
amb les corresponents banderes, per import de 1.469,84€ 



 
Decret 160/08, de data 31 de març de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 de març que ascendeixen a la quantitat de 
54.857,90€ 
 
Decret 161/08, de data 31 de març de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 31 de març de 2008, que ascendeixen a la quantitat 
de 57.011,44€ 
 
Decret 162/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència al Sr. Eduard Lax 
Ugarte pel tancament amb alumini de la terrassa en planta pis de l’habitatge 
situat al carrer Corts Catalanes, 12B, expedient d’obres 27/2008  
 
Decret 163/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència a la Sra. Mónica 
Ramos López pel tancament de les terrasses en planta baixa i planta pis de 
l’habitatge situat al carrer President Macià, 1B, expedient 21/2008  
 
Decret 164/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència al Sr. Cándido 
Santiago Delgado pel tancament de les terrasses en planta baixa i planta pis de 
l’habitatge situat a l’Av. Onze de Setembre, 4a, expedient 16/2008  
 
Decret 165/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència al Sr. José Sánchez 
Martínez pel tancament de les terrasses en planta baixa i planta pis de 
l’habitatge situat al carrer Prat de la Riba, 6b, expedient 18/2008 
 
Decret 166/08, de data 2 d’abril de 2008, concedint llicència al Sr. José Gómez 
Castro per la reconstrucció de la tanca exterior de la finca situada a l’Av. 
Parlament, 3A, segons expedient 25/2008  
 
Decret 167/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència al Sr. Rosendo 
Riera Fustagueras, per la reconstrucció de la porta d’accés i reforç de tanca 
exterior a la finca situada al carrer Terra Alta, núm. 12A, expedient 22/2008  
 
Decret 168/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència al Sr. José Ramon 
Alvarez Vizcarro, per rebaixar el terreny i posterior pavimentació de la finca 
situada al carrer Garraf, 3, segons expedient  13/2008  
 
Decret 169/08, de data 2 d’abril de 2008, accedint a l’obertura del nínxol 
propietat del Sr. Pedro Luis Higa Urasaki situat a la illa ant Salvador 22B 01 del 
cementiri municipal 
 
Decret 170/08, de data 3 d’abril de 2008, atorgant autorització a 12 paradistes a 
fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 3 d’abril 
 
Decret 171/08, de data 3 d’abril de 2008, anul·lant la llicència d’obres atorgada 
a SERVICIOS INMOBILIARIOS LA TORRE BLANCA, sota expedient 6/2007, 
per desistiment en la seva sol·licitud 
 



Decret 172/08, de data 3 d’abril de 2008, ordenant la devolució de fiances 
dipositades pel Sr. Daniel Fernández Barrios sota expedient d’obres 72/2007, 
per import de 420,20€ 
 
Decret 173/08, de data 3 d’abril de 2008, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel Sr. Isidoro González Polo sota expedient d’obres 89/2007, per 
import de 120,00€ 
 
Decret 174/08, de data 3 d’abril de 2008, atorgant llicència a INMOBILIARIA 
PARKINSONIAS SL per la separació d’un local en dos al carrer Alt Penedés, 1, 
segons expedient 11/2008  
 
Decret 175/08, de data 3 d’abril de 2008, aprovant la sol·licitud de subvenció 
davant del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per la 
construcció d’una nova parella de gegants presentat el pressupost del Taller 
d’Escultura Casserras per import de 10.000€  
 
Decret 176/08, de data 3 d’abril de 2008, aprovant la modificació en el número 
de registre sanitari de comercialització de carn dels Pallaresos de l’empresa 
Miquel Alimentació Grup SA 
 
Decret 177/08, de data 3 d’abril de 2008, aprovant la modificació en el número 
de registre sanitari de comercialització de carn dels Pallaresos de l’empresa 
Marta Sunyer Cabayol 
 
Decret 178/08, de data 28 de març de 2008, aprovant la contractació de la Sra. 
Ana Botella Fernández amb la categoria de netejadora per la substitució en el 
període d’incapacitat de Montserrat Serrano 
 
Decret 179/08, de data 3 d’abril de 2008, anul·lant els rebuts de taxes i preus 
públics a nom del Sr. Sergio Agramunt Grau corresponent als anys 2006 i 
2007, per un error en el subjecte passiu d’emissió 
 
Decret 180/08, de data 4 d’abril de 2008, anul.lant els rebuts de taxes i preus 
públics a nom del Sr. Miguel Blanco Ojeda corresponent als anys 2006 i 2007, 
per un error en el subjecte passiu d’emissió 
 
Decret 181/08, de data 3 d’abril de 2008, anul.lant el rebut de taxes i preus 
públics a nom del Sr. Juan Ruíz Villena corresponent a l’any 2007, per un error 
en el subjecte passiu d’emissió 
 
Decret 182/08, de data 8 d’abril de 2008, atorgant llicència al Sr. Domingo Leóz 
Carballo per l’ampliació de l’habitatge situat a l’Av. Onze de Setembre, 2D, 
segons expedient d’obres 15/2008 
 
Decret 183/08, de data 8 d’abril de 2008, aprovant la liquidació provisional 
d’assistència tècnica per a la confecció del mapa de capacitat acústica del 
municipi per part de la Diputació de Tarragona i per un import de 464€ 
 



Decret 184/08, de data 9 d’abril de 2008, atorgant llicència d’obres al Sr. 
Manuel Torrado Delgado per la construcció d’una piscina al carrer Sant 
Salvador, 1, segons expedient 31/2008  
 
Decret 185/08, de data 10 d’abril de 2008, atorgant autorització a 10 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 10 d’abril  
 
Decret 186/09, de data 14 d’abril de 2008, aprovant la sol.licitud i resta de 
documentació a presentar vers la subvenció de la Direcció General de Qualitat 
Ambiental corresponent a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de 
la il·luminació exterior del municipi 
 
Decret 187/08, de data 17 d’abril de 2008, atorgant autorització a 3 paradistes a 
fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 17 d’abril 
 
Decret 188/08, de data 15 d’abril de 2008, aprovant la compareixença i 
corresponent al·legació a la resolució del PUOSC anualitats 2008/2012 
 
Decret 189/08, de data 15 d’abril de 2008, aprovant inicialment el pla parcial 
urbanístic de delimitació del SAU-5, sotmetent-lo a informació pública i 
condicionant la seva efectivitat a l’aprovació de la modificació puntual núm. 8 
de normes subsidiàries. 
 
Decret 190/08, de data 18 d’abril de 2008, aprovant els plusos de reten a 
incloure a les nòmines d’alguns treballadors, corresponents al mes d’abril 
 
Decret 191/08, de data 18 d’abril de 2008, aprovant les modificacions per 
gratificacions extraordinàries a incloure a les nòmines dels treballadors del mes 
d’abril 
 
Decret 192/08, de ata 21 de març de 2008, denegant llicència d’obres al Sr. 
Antonio Capitán Rosales per la construcció d’una tanca exterior amb obra al 
carrer Recó, núm. 3, segons expedient 28/2008  
 
Decret 193/08, de data 24 d’abril de 2008 atorgant autorització a 11 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 24 d’abril 
 
Decret 194/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència de primera ocupació 
a l’empresa INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS TARRAGONA 
ASOCIADOS SORIA SL, vers la construcció d’un habitatge i garatge annex a la 
finca situada al carrer Avenc, 2A, segons expedient d’obres 124/04 i PO 
16/2006  
 
Decret 195/08, de data 2 d’abril de 2008, atorgant llicència de primera ocupació 
a l’empresa INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS TARRAGONA 
ASOCIADOS SORIA SL, vers la construcció de dos habitatges parellats a la 
finca situada al carrer Avenc, 2b, segons expedient d’obres 125/04 i PO 
17/2006  
 



Decret 196/08, de data 21 d’abril de 2008, aprovant el Pla Local de Joventut 
dels Pallaresos 2008-2011, elaborat pel Consell Comarcal del Tarragonès 
 
Decret 197/08, de data 15 d’abril de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 d’abril de 2008, que ascendeixen a la quantitat de 
57.011.44€ 
 
Decret 198/08, de data 28 d’abril de 2008, aprovant el pressupost núm. 74 
aportat per l’enginyer tècnic Gerard Vilalta per import de 4.236,95 €, 
corresponent a la redacció dels projectes de legalització de les instal�lacions 
de baixa tensió al bar i vestuaris de la piscina municipal.  
 
Decret 199/08, de data 28 d’abril de 2008, atorgant llicència d’obres a l’Escola 
Bressol Els Tabalets per l’ampliació del pati interior de la nau situada al carrer 
Priorat, núm. 8, segons expedient 32/2008 
 
Decret 200/08 de data 28 d’abril de 2008, atorgant llicència al Sr. Joan Toldrà 
Nogués per la construcció d’una barbacoa coberta a la finca situada al carrer 
Bages, núm. 5, segons expedient 100/2007 
 
Decret 201/08, de data 28 d’abril de 2008, ordenant la paralització de les obres 
portades a terme pel Sr. Alfonso Martínez Garnés a la finca situada al carrer 
Guimerà, 4b del municipi consistents en la construcció d’un porxo amb 
estructura de formigó, segons expedient 30/2008  
 
Decret 202/08, de data 29 d’abril de 2008, atorgant llicència a la Sra. Teresa 
Jujol Gibert per l’ampliació de l’habitatge situat al carrer del Pou, núm. 7, 
segons expedient d’obres 19/2008  
 
Decret 203/08, de data 29 d’abril de 2008, concedint llicència al Sr. Manuel 
Carnerero López per les obres de reforma i ampliació de l’habitatge situat al 
carrer l’Avenc, núm. 21, expedient 10/2008  
 
Decret 204/08, de data 29 d’abril de 2008, delegant en el regidor Sr. Julián 
Oller l’autorització de celebració de matrimoni civil entre els senyors Josep Ma 
Porro i Carla Alejandra Fortuny 
 
Decret 205/08, de data 29 d’abril de 2008, delegant en el regidor Sr. Julián 
Oller l’autorització de celebració de matrimoni civil entre els senyors Francisco 
Pérez i Beatriz González 
 
Decret 206/08, de data 30 d’abril de 2008, atorgant autorització a 3 paradistes a 
fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 30 d’abril 
 
Decret 207/08, de data 30 d’abril de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa ARCON per import de 4.029,62€ corresponent al subministra de tots 
els panys nous de l’edifici de l’Ajuntament i el mestratge de claus 
 



Decret 208/08, de data 30 d’abril de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 30 d’abril que ascendeixen a la quantitat de 
83.499,80€ 
 
Decret 209/08, de data 30 d’abril de 2008, aprovant la factura presentada pel 
Sr. Xavier Romaní Bové per import de 10.807,53€, corresponent a les 
despeses de redacció de l’avantprojecte del Centre d’Atenció Primària 
 
Decret 210/08, de data 30 d’abril de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa MARCADIFERENCIA per import de 6229,20€, corresponent a 
material de la campanya de reciclatge 
 
Decret 211/08, de data 30 d’abril de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa COMERCIAL PALMA, per import de 3.792,26€ corresponent a la 
desinfecció, desinsectació i desratització de zones municipals 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
El Sr. Domínguez esmena que al decret 207/08, no s’adjunta la factura que 
comporta,  per veure de que es tractava, per la qual cosa sol·licita que se’n doni 
compte al proper ple. 
 
Veu que és pel subministrament de tots els panys i claus de l’edifici de 
l’Ajuntament, però per un import molt gran i vol conèixer el contingut. 
Creu que s’hauria de retirar aquest decret d’aquest Ple fins tenir la factura a la 
nostre disposició per veure de que es tracta? 
 
La factura  pot demanar-la i veure-la quan vulgui al departament, no obstant es 
passarà de nou el proper ple. 
 
25  PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Alcaldessa contesta les preguntes del passat ple: 
 
En primer lugar quisiera hacer una puntualización respecto a las preguntas que 
se realizan en el pleno. El artículo 97 punto 7 del ROF, reglamento de 
organización municipal dice textualmente: 
 
 “La pregunta planteada oralmente en el transcurso de una sesión será 
generalmente contestada por su destinatario en la sesión siguiente, sin 
perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata” 
 
Doy a conocer este artículo por una insinuación que se hizo en el anterior pleno 
que  directamente se me dijo: “da la impresión de no estar usted preparada” a 
tenor de no responder directamente las preguntas en el pleno. 
 
Seguidamente respondo a las preguntas formuladas el pasado pleno: 
 



-Respecto a las preguntas sobre el tema del “ARE”; ya ha sido contestada en 
comisión informativa el 17 de abril 
 
-Pregunta referente al servicio de desplazamiento hospitalario, ya comenté que 
este servicio hace años que se realiza en concreto con una persona que carece 
de familiares cercanos y los servicios sociales no prestan este tipo de 
transporte. Le aseguro que se seguirá haciendo y si nos encontramos con otra 
persona en la misma situación, haremos lo mismo. 
 
-A la pregunta: ¿Cuándo se van a inaugurar y utilizar los locales sociales de 
Hostalets y Jardins Imperi? Contesta el Sr. Claudi 
 
A requeriment de la Sra.  Alcaldessa el Sr. Domènech, informa textualment el 
següent:   
 
1- Situació del local social de Els Hostalets. 
 
El projecte inicial presentat pel Sr. Xavier Climent era incomplert i no 
s’adaptava a les obres que s’havien executat, per la qual cosa es va haver 
d’encarregar una modificació al projecte inicial que pogués recollir l’estat final 
de les instal·lacions. 
 
El projecte d’activitat va quedar aturat a causa de les mancances que 
presentava, igualment que el projecte de baixa tensió. Documentació bàsica 
per poder tirar  endavant l’obertura de l’establiment. 
 
Fa aproximadament un mes ens varem posar en contacte amb l’enginyer 
redactor del projecte d’activitat i baixa tensió, Sr. Juan José Gallardo, i el varem 
posar en contacte amb el Sr. Climent, a fi que es preparés tota la documentació 
necessària per poder obrir el Casal el més aviat possible. 
 
Actualment l’enginyer treballa sobre els plànols proporcionats per l’arquitecte 
redactor del projecte, a fi d’ajustar el projectat a les instal·lacions. 
 
Estem a l’espera de la documentació. 
 
2- Situació del local social Jardins Imperi. 
 
Al igual que el projecte anterior aquest projecte va quedar aturat amb la 
renúncia de l’arquitecte redactor del projecte Sr. Joaquin Soler. 
 
El projecte d’activitat va quedar aturat a causa de les mancances que 
presentava, igualment que el projecte de baixa tensió. Documentació bàsica 
per poder tirar endavant l’obertura de l’establiment. 
 
Fa aproximadament un mes ens varem posar en contacte amb l’enginyer 
redactor del projecte d’activitat i baixa tensió, Sr. Juan José Gallardo, 
actualment ha contactat amb l’arquitecte i arquitecte tècnic municipal, a fi de 



que es prepari tota la documentació necessària per poder obrir el local el mes 
aviat possible. 
 
Sra. Alcaldessa:  
 
-Respecto a la pregunta: se han contestado los escritos de la AAVV de Jardins 
Imperi?; he de decirle que esta persona que posee el cargo de presidente de la 
AAVV de Jardins Imperi se ha permitido realizar gestiones por iniciativa propia, 
sin contar tan siquiera con la junta, legalmente constituida de dicha asociación.  
 
En mis manos tengo el manifiesto de dicha junta desvinculándose frente a las 
actuaciones llevadas a cabo por esta persona. El siguiente paso será dirigirme 
oficialmente al Sr. Presidente para que me presente el libro de actas oficial con 
las juntas realizadas, asistencia, asociados etc.  
 
Creo que el tema está muy claro Sr. Vidal; cuando una persona esgrime el 
cargo de presidente de una AAVV ha de actuar como tal y defender los 
intereses y acuerdos adoptados por dicha asociación. No usarlo como un 
apellido bonito en escritos dirigidos a la prensa y a la población, desacreditando 
injuriando y atentando contra el derecho a la intimidad de cargos públicos 
 
-Respecto a la pregunta ¿Qué iniciativas ha tomado el equipo de gobierno en 
relación a la seguridad de las personas y los bienes de Els Pallaresos?; creo 
que en el punto sobre la moción al regidor de seguridad ciudadana y en la 
comisión informativa del 17 de abril ha quedado sobradamente contestada. 
 
-A la pregunta sobre los horarios y en base a que criterios se siguen en la 
recogida de contenedores del municipio; contesta el Sr. Pardo   
 
El Sr. Pardo.  Hem fet la consulta al Consell Comarcal del Tarragonès i ens han 
dit que la fracció de vidre, la recollida és de les 6 del matí fins a les 12 del 
migdia. 
 
Excepcionalment en els casos que hi hagi contenidors molt plens, la recollida 
es fa en dissabte.    
 
La Sra. Alcaldessa: 
 
-A la pregunta ¿cree el equipo de gobierno que se pueden crear las comisiones 
informativas en este ayuntamiento?; pues si porque ya se han realizado dos, la 
última el día 17 de abril para informar de los temas más relevantes que el 
equipo de gobierno tenía en marcha. En dichas comisiones creo recordar que 
nadie preguntó ni sugirió nada. 
 
Los puntos de dicha comisión fueron: 
     -información sobre el ARE 
     -información sobre el proyecto de CAP 
     -información sobre la reunión mantenida con el Sr. Abelló  por el tema de la 
seguridad 



    -fecha de inauguración del edificio municipal 
 
Creo que he contestado a todas las preguntas pendientes 
 
Pregunta/prec/comentari/crítica del Sr. Domínguez. 
 
1- Ara fa unes setmanes varem estar convidats a una trobada de l’Associació 
de Jubilats de Pallaresos, en la que un veí li va comentar d’un fet habitual a la 
vorera que n’hi ha a la Ctra. de Santes Creus, just davant de la bugaderia, en la 
que cada dia ens trobem cotxes aparcats sobre la vorera, impossibilitant el pas 
als vianants. 
 
Als pocs dies jo li vaig fer arribar unes fotografies que demostraven aquest fet, i 
li puc assegurar que això passa cada dia, per no parlar del soroll que fan a les 
nits, amb les pertinents molèsties als veïns. 
 
Podria informar-nos de com està aquesta situació, i quines gestions ha fer per 
solventar-ho? 
 
La Sra. Alcaldessa contesta: 
 
Sí, he visto sus fotos y las gestiones que se han realizado al respecto han sido 
enviárselas con una notificación oficial a la lavandería para que sean retirados 
de inmediato si pertenecen a sus trabajadores. En caso de no recibir respuesta, 
o que continúe la situación tras el plazo que se les ha indicado se procederá 
convenientemente. 
 
2- El Grup Municipal d’ADMC vol conèixer quantes hores extres van realitzar el 
conjunt de treballadors de l’Ajuntament durant l’any 2007, i quin va ser el cost 
d’aquestes hores extres. Voldríem les dades per grups de treball. 
 
3- Els problemes en el servei de correus sembla ser que són endèmics. De tant 
en tant trobem una temporada de relativa “normalitat” que coincideix sempre 
quan hi ha la plantilla de personal de correus al complert. Però quan hi ha 
vacances del personal o alguna baixa per malaltia o accident, apareixen de nou 
un reguitzell de distorsions que provoquen un mal funcionament del servei, si 
entenem com a normal rebre el correu amb sort, un cop per setmana. 
 
Per altra part, en aquests últims anys, s’ha donat un increment important en el 
nombre d’habitants als Pallaresos, que no ha estat compensat amb un augment 
proporcional de la plantilla destinada al servei de correus. Per no parlar del 
“minúscul” horari d’obertura del servei de correus, amb només dues hores al 
dia. 
 
Creu aquest equip de govern que no es pot fer res per millorar aquest servei? 
 
Creu aquest equip de govern que es pot pressionar a Correos per què obri més 
hores una tarda a la setmana? 
 



La Sra. Alcaldessa li contesta: 
 
Yo he tenido conocimiento hace poco de este tema pues no me habían llegado 
quejas y donde yo resido el correo funciona regularmente, generalmente un par 
de veces en semana. Indagando sobre el tema me comenta un trabajador que 
la situación hace un tiempo que se arrastra y que es por un comportamiento 
incorrecto de un trabajador en particular, que ellos como trabajadores ya han 
interpuesto sus quejas. Nosotros como ayuntamiento también haremos la 
pertinente reclamación. 
 
Con respecto al aumento de horario de la oficina desde correos se nos ha 
asegurado que están valorando este tema, entiendo que con la apertura de la 
nueva oficina será factible. 
 
4- Des de fa uns mesos hem observat que a l’ajuntament n’hi ha un vehicle 
aparcat que utilitza una associació del nostre municipi per fer la rua de 
carnaval. Una personal d’aquesta entitat ens ha informat que aquesta situació 
és provisional, però el cert es que ja fa un parell de mesos que hi és, i nosaltres 
creiem que ajudar a les entitats del municipi és un encert, i aquest fet no el 
criticarem, però si volíem preguntar, 
 
És realment una situació puntual el fet que aquest camió estigui aparcat a 
l’Ajuntament? 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta: 
 
Me parece que actúa de muy mala fe haciendo esta pregunta pues sabe 
perfectamente que yo pertenezco a esta agrupación de carnaval, y sí es un 
hecho transitorio por haber tenido que retirar urgentemente el camión donde lo 
teníamos guardado. Estamos buscando otro lugar, pero para su información no 
solo tengo aquí el camión de la agrupación, sino que en almacén también hay 
guardados utensilios de otra comparsa del pueblo que así lo pidió. 
 
5- El nostre grup municipal ha estat analitzant les dades del servei de recollida 
d’escombraries durant tot l’any 2007, i ens ha sorprès gratament les dades 
recollides, i en funció d’aquestes dades i del fet que el cobrament d’aquest 
servei als veïns és una taxa i no un impost, i vostès saben que una taxa té com 
a finalitat el pagament del servei, i no un motiu per recaptar fons, el nostre Grup 
Municipal vol demanar a l’equip de govern la celebració d’una reunió amb tots 
els Grups Municipals per analitzar-les i si s’escau procedir a una regularització 
en menys de l’esmentada taxa. 
 
Cal dir que n’hi ha una sèrie de paràmetres que nosaltres no entenem, i 
voldríem que el Sr. Pardo ens expliqués. 
 
El Sr. Pardo i contesta que ja es mirarà, atès que aquestes dades no 
coincideixen amb les que nosaltres tenim. 
  



6- Volem felicitar-la Sra. Alcaldessa per l’escrit publicat al butlletí de l’equip de 
govern, que parla que els actes incívics seran sancionats. El nostre Grup 
Municipal creu que per quatre brètols que no respecten les normes de 
convivència bàsiques i de civisme, no hem de pagar tots els veïns, i que aquest 
equip de govern prengui aquesta mesura, creiem que és una decisió valenta, i 
això és motiu de felicitació. 
 
Voldríem saber si només es fa referència als actes incívics relacionats amb les 
escombraries o a qualsevol acte incívic? 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta: 
 
Que a todos. 
  
7- Com diuen alguns, la millor manera de contestar són els fets i no les 
paraules. Paraules són les que alguns utilitzen per fer una constant campanya 
electoral, a més de 3 anys vista, i els fets són els que són. 
 
Com poden dir que “han recuperat d’edició d’un butlletí municipal més 
participatiu”, si el nostre Grup Municipal en varies ocasions ha demanat formar 
part del Consell de Redacció i se’ns ha negat de manera sistemàtica. 
 
Com es pot dir que “és un model obert dins del qual tots ens sentim 
representats”, si el nostre Grup Municipal en vàries ocasions ha demanat 
formar part del Consell de Redacció i se’ns ha negat de manera sistemàtica. 
 
Com es pot dir que miren en els problemes del futur, i pensen en les 
necessitats reals a anys vista, i quan s’està treballant entre tots els Grup 
polítics en unes comissions de treball en temes mediambientals, per una actitud 
pròpia de temps dictatorials, finalitzen l’esmentada comissió paralitzant el 
treball que portàvem fet. 
 
Com es pot dir que “ha de ser una eina que actuï com a eix vertebrador 
permeten la cohesió del conjunt social del municipi” i no respecta el pluralisme 
lingüístic, que vostè mateix proposava. 
 
Sr. Pardo, el nostre grup municipal pensava que en aquesta publicació, 
corregiria el fet de no publicar el butlletí en els dos idiomes oficials, com així 
marca el Reglament Intern del Butlletí, que vostè mateix va redactar, encara 
que nosaltres tenim clar que vostè ja està acostumat a no complir el que 
promet i fa les seves pròpies interpretacions, i és per això que li volem 
preguntar,  
 
Pensa complir les nores i reglaments que regeixin el nostre Ajuntament? 
 
El Sr. Pardo li contesta que aquesta pregunta ja li va contesta el passat ple. 
 
Pregunta/prec/comentari/crítica del Sr. Vidal:  
 



1. En el Pleno Extraordinario del 5 de julio de 2007, se nombró como 
representante en el Consell Escolar del Col.legi Públic, a la Regidora 
d’Ensenyament Sra. Immaculada Sánchez. 
 
En esas fechas ya existían dos colegios públicos: CEIP Sant Sebastià y CEIP 
Els Pallaresos. 
 
En el Butlletí Municipal nº 2, informa de: El CEIP Sant Sebastià amb el poble 
Saharià. 
 
Y ¿El CEIP Els Pallaresos? 
 
En el Pla Local de Joventut 2008-2011, en el apartado Equipaments escolars, 
dice: Hi ha un centre de primària: CEIP Sant Sebastià... 
 
Y ¿El CEIP Els Pallaresos? 
 
Ruego a los responsables políticos y en especial a la Regidors d’Ensenyament 
incluya el CEIP Els Pallaresos en los escritos y memorias y de paso también a 
sus compañeros de Equipo de Gobierno. 
 
2. En el Butlletí Muncipal número 2, en el punto anunciado: “S’aprova el 
projecte per a dotar de més equipaments la zona esportiva dels Hostalets”. 
Dice, entre otras informaciones: 
 
“Cal recordar que la zona d’equipaments esportius dels Hostalets ja estava 
prevista en el projecte d’urbanització d’aquest nucli...” 
 
No estoy de acuerdo con esta información y así lo expuse en el Pleno del día 8 
de noviembre de 2007. 
 
Segons l’informe dels Serveis Territorials d’Urbanisme de Tarragona, el PERI, 
que es el Projecte de legalització del pla especial dels Hostalets, i el projecte 
d’urbanització no contempla cap de les construccions esportives anunciades, 
com con el camp de futbol, pista poliesportiva, pista de tennis i vestuaris, com 
així també consta a l’informe del tècnic municipal. 
 
Les úniques construcciones que s’hi contemplen, són el tancament del camp de 
futbol, la pista existent i un parc infantil. 
 
3. Con fecha de 20 de marzo de 2008, núm. de registro de entrada 1131, ha 
entrado un escrito de UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA, acompañado de 
la presentación de una moción de protesta del sector agrari de l’intenció de 
l’Agència Catalana de l’Aigua, Govern de la Generalitat, amb el vistiplau de 
l’Ajuntament de Tarragona, d’utilitzar l’aigua dels pous de la ciutat per proveir a 
Barcelona. 
 
La UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA solicitaba que se debatiera y votara 
dicha moción en el Pleno Municipal dels Pallaresos. 



 
Pregunta.- ¿Por qué no se ha presentado dicha moción de la UNIO DE 
PAGESOS DE CATALUNYA en el Pleno de hoy? 
 
4. Hay una denuncia con fecha de 10 de abril de 2008 (núm. entrada 1365) de 
la Generalitat de Catalunya (Departament d’Acció Social i Ciutadania) que 
informa de un incendio el 7 de abril de 2008 al lado de la “Llar Sant Salvador”. 
 
Residencia que atiende a personas con gran discapacidad física. 
 
También informa que el 6 de enero de 2008, hubo otro incendio, si no recuerdo 
mal. 
 
Se quejan de la situación del terreno, basuras y abandono, con el peligro de 
incendio. 
 
Que s’ha fet? 
 
5. Hay un escrito con fecha de entrada 9 de abril de 2008 (núm. 1331) del 
Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, que informa de un 
vehículo presuntamente abanadonado. 
 
Para ser accidentado a la parte exterior derecha de la vía, direcció a Els 
Pallaresos, le faltan las cuatro ruedas, los cuatro frenos, etc... 
 
Llevamos un mes, ¿este es el resultado del gran Convenio de colaboración 
establecido entre el Ayuntamiento dels Pallaresos y el Consell Comarcal del 
Tarragonès para el Servei de retirada, custodia... que el Pleno aprobó el 7 de 
enero de 2008? 
 
6. Hay un vecino que lleva denunciando al Ayuntamiento varios meses, en 
varios escritos entregados en el registro del Ayuntamiento, el último con fecha 
de 4 de abril de 2008 (nº entrada 1288) que se queja que el contenedor de 
carton/ papeles de la calle Jujol, no tienen topes de goma en las tapas y cada 
vez que se abre golpea y hace ruido. 
 
¿Cuando se arreglará? 
 
7. En el Pleno del día 17 de enero de 2008, informé que en la calle Cerdanya, 
en Els Hostalets, hay una rejilla en la calzada, a nivel de los números 28 ó 26. 
Esta rejilla atraviesa la calle, el firme está roto y cada vez que pasan vehículos 
hace ruido y supone un peligro. 
 
A día de hoy sigue igual.  
¿Piensa el Ayuntamiento arreglar el firme? 
 
8. El parque infantil que hay en Els Hostalets (carrer Empordà con carrer 
Cerdanya), está lleno de piedras, agujeros, abandonado y con hierbas. 
 



Desde el Ayuntamiento, ¿se va a hacer algo? 
 
Pregunta/prec/comentari/crítica del Sr. Oller: 
 
El Sr. Oller pregunta sobre la comissió sobre seguretat, que tant preocupa al 
veïns del municipi, que es va celebrar a la Delegació del Govern, com es 
dotaria amb efectius el servei, tot recordant la problemàtica de la pèrdua de 
guàrdies civils que no volen venir i de quina dotació de Mossos d’esquadra està 
previst que vinguin i de la seguretat en general. 
 
Sobre el poliesportiu dels Hostalets, pregunta per la tanca del camp de futbol i 
dels palets, queixant-se per la manca de senyalització. 
 
El Sr. Vidaller es referma que es un PAV-2, del seu cost i de l’estalvi respecte 
al primer projecte. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i quaranta-cinc minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


