
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    5/2008 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes juliol de 2008. 
Data:    3 de juliol 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 Expedient suplement de crèdit i/o crèdit extraordinari núm. 2/2008. 
3 Aprovació dels padrons d’impostos i arbitris corresponents a l’any 2008 
4 Aprovació projecte executiu i Estudi de seguretat i salut de l’Escola bressol. 
5 Acord d’aprovació sol·licitud canvi de projecte al PUOSC (Escola bressol). 
6 Aprovació projecte reformat de vestidors al  poliesportiu dels Hostalets. 
7 Acord d’aprovació sol·licitud canvi de projecte al PAM (Vestidors Hostalets). 
8 Acord d’adjudicació contracte mitjançant concessió administrativa bar 
vestidors piscina. 
9 Aprovació inicial del Projecte de taxació conjunta de la finca situada entre el 
carrer Nou i Sant Sebastià. 
10 Acord d’aprovació proposta festes locals per l’any 2009. 
11 Moció a favor de declarar la festa de Sant Joan com la Festa Nacional dels 
Països Catalans. 
12 Moció del Grup Municipal d’ADMC per la creació d’un ajut per les escoles 
bressol. 



13 Moció del Grup Municipal d’ADMC per a la millora del servei de Correus. 
14 Moció del Grup Municipal d’ADMC per l’ampliació d’ajuts per llibres de text. 
15 Moció del Grup Municipal d’ADMC sobre la política de personal. 
16 Moció de suport al Projecte de residència i centre de dia a La Nou de Gaià. 
17 Moció del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya dels Pallaresos, 
para ejecutar el pago de la totalidad del apartado 48, núm. 321481 “Ajuts llibres 
escolars” del Pressupost Municipal para el ejercicio del año 2008, por valor de 
25.000,00 €. 
18 Moció del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya dels Pallaresos, 
proponiendo grabar los Plenos Municipales y colgarlos en internet. 
19 Moció del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya dels Pallaresos, 
sobre instalaciones de telefonía móvil y otras instalaciones de 
radiocomunicación en el municipio. 
20 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
21 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: 
 
Amb data 2 de juliol de 2008, es presenta esmena del Grup Municipal d’ADMC 
a l’acta núm. 4/2008 del dia 8 de maig de 2008, amb el següent contingut: 
 
A l’apartat de Precs i Preguntes abans de la primera pregunta del regidor 
d’ADMC, aquest regidor va repetir preguntes de Plens passats que a dia d’avui 
encara estan esperant resposta per part de l’Alcaldessa, i en l’esborrany de 
l’acta no s’ha deixat constància d’aquest fet, com son: 
 

PREGUNTES EFECTUADES AL PLENARI DE MARÇ DEL 2008 
 
1 És de públic coneixement que la recollida selectiva de paper i cartró i la 
situació d’insuficiència dels contenidors que hi són destinats causen reiterades 
molèsties a les persones, tant de les que en fan ús com de les que transiten per 
les voreres afectades, ja que queden mancats de capacitat, la qual cosa obliga 
al ciutadà a deixar les deixalles al costat, sobre la via pública. 
 
Si, a més, sumem el fet que les illes de contenidors que segons l’Alcaldessa, 
“farien falta gairebé el doble de punts de recollida” (diari el punt 2 de novembre 
de 2007). 
 
El Grup Municipal d’ADMC pregunta que pensa fer l’equip de govern per 
solucionar aquest problema? 
 



Quan creu aquest equip de govern que es podran instal·lar els contenidors que 
falten per donar un servei en condicions als veïns? 
 
Creu aquest equip de govern que ha de ser el personal de la brigada qui faci la 
neteja dels contenidors d’escombraries? 
 
2  El nostre grup vol felicitar a l’equip de govern per la seva diligència a l’hora 
d’esmenar una irregularitat al mobiliari com és/era la tanca de la Font de la 
Mina, ja que des què Agrupació Democràtica ho exposés al Plenari del mes 
d’octubre de l’any passat fins que aquest equip de govern, preocupat per la 
seguretat dels nostres infants, ho ha arreglat només han passat 5 mesos. 
 
Sra. Alcaldessa 5 mesos per una obra menor, 5 mesos que qualsevol dels 
nostres infants han estat potencialment en perill, i en canvi per aprovar una 
obra com unes pistes de tennis, ho van aprovar en menys d’un mes. 
 
Quin cost ha tingut la reparació de la tanca malmesa? 
 
Cal recordar a l’equip de govern que encara queda la barana que uneix 
l’ajuntament amb la pista poliesportiva, que aquesta barana a apart de no estar 
en condicions no compleix la normativa en termes de seguretat. 
 
3  Voldríem recordar el que tots els Grups Polítics en la nostra acció de govern 
destacàvem com una de les primeres accions a fer, incidir en la seguretat 
ciutadana, i és per això que no entenem que a l’hora de confeccionar el 
pressupost per aquest any cap dels partits que avui governen als Pallaresos, 
no destinessin cap partida en matèria de seguretat ciutadana. 
 
El Grup Municipal d’ADMC repeteix la pregunta que li varem fer al plenari del 
mes de novembre i al del mes de gener, encara que el Plenari de gener no va 
quedar reflectida a l’acta (comentat amb el Sr. Palau) 
 
Que es farà per millorar la seguretat ciutadana al nostre municipi? 
 
No creu que escampar als mitjans de comunicació aquesta situació pot fer un 
“efecto llamada”? 
 
La Sra. Alcaldessa li manifesta que accepta que no estigués contestada la 
pregunta núm. 2, però la 1 i la 3 si estaven contestades.  
 
El Sr. Domínguez li diu, que no he dit que no estiguessin contestades, sinó que 
no estaven reflectides a l’acta. 
  
Considerant que l’esmena no modifica el fons de cap acord, per unanimitat 
s’accepta i es fa constar la rectificació. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
 



2 ACORD D’APROVACIÓ EXPEDIENT DE SUPLEMENT DE CRÈDI T I/0 
CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚM. 2/2008.  
 
ANTECEDENTS 
 
1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 2 de juny de 2008, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació de la modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit  i/o crèdit 
extraordinari. 
 
2. Per poder atendre el pagament de les obligacions que es detallen a 
continuació, per a les quals la consignació és insuficient o no n’hi ha en el 
pressupost ordinari actual, s’ha de tramitar l’expedient de suplement de crèdit 
i/o crèdit extraordinari que cal finançar mitjançant  romanent de tresoreria per a 
despeses generals i operació de crèdit, amb subjecció a les disposicions 
vigents. 
 
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris:  
 
Partida             Nom                   Consig inicial     Proposta         Consig defin. 
 
442   62301  223 Escombradora                       120.000,00        120.000,00 € 
121   62400  228 Trituradora                               16.000,00          16.000,00 € 
121   62401  228 Camionet                                 24.000,00          24.000,00 €         
 
Total .............................................................     160.000,00         
 
2/ Suplements de crèdit:  
 
Partida             Nom                   Consig inicial     Proposta         Consig defin. 
 
432 21000  Carrers z verdes       50.000,00       10.000,00           60.000,00 €  
432 22706   Estudis i tre tec        60.000,00       37.337,84         107.337,84 € 
    
Total ..............................................................     47.337,84 
 
Total crèdits...................................................    207.337,84 
 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Romanent de tresoreria per a desp gen any 2007...       47.337,84 € 
 
2/ Operacions de crèdit................................................       160.000,00 € 
 
Total finançament.......................................................        207.337,84 €          
 
3. El secretari-interventor han emès informe favorable. 
 



FONAMENTS DE DRET 
 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals i als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

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

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

 
3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost és 
competència del Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 
 
4. De conformitat amb el que estableixen l’article 19 de la Llei 18/2001, de 12 
de desembre, general d’estabilitat pressupostària, i l’article 165.1 del RDL 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, les entitats locals ajustaran els seus pressupostos, en 
l’àmbit de les seves competències, al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària en els termes previstos  a l’article 19 de la LGEP. 
 
5  Per generació de crèdit d’acord amb l’article 181 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals i l’article 43 del RD 500/90, poden generar crèdit en els 
estats de despeses dels pressupostos, en la forma que reglamentàriament 
s’estableixi, els ingressos de  naturalesa no tributària derivats de les operacions 
de reemborsaments de préstecs 
 
6. L’article 22 de la LGEP estableix que les entitats locals que no hagin assolit 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària previst a l’article 19 de la Llei estaran 
obligades a elaborar, en el termini dels tres mesos següents a l’aprovació o 
liquidació del pressupost en situació de desequilibri, un pla economicofinancer 
corrector a mitjà termini. 
 
Per tant, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Aprovar l’expedient de suplement de crèdit i/o crèdits extraordinaris, número 
2/2008, per import de 47.337,40 €, que cal finançar  mitjançant  romanent de 
tresoreria no afectat per despeses generals. 
 
2  Aprovar l’expedient de modificació de crèdit mitjançant la generació de crèdit 
finançat amb majors i/o nous ingressos no tributaris, del pressupost vigent per 



un import de 160.000,00 € segons préstec subscrit amb Caixa Tarragona,  
segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es tramiti d’acord amb les 
bases d’execució del pressupost. 
 
3. Elaborar un pla economicofinancer corrector de conformitat amb la Llei 
general d’estabilitat pressupostària. Aquest pla serà sotmès a l’aprovació del 
Ple de la corporació ja que el pressupost general, incorporant-hi la modificació 
de crèdit en tràmit, no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostària. 

 
4. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la 
Província. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm. En cas 
contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del 
període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, quatre (4) en 
contra del senyors/es Coronado, Oller,  Domínguez i Vidal, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Oller manifesta: Nosaltres hem votat que no. Entenem que aquestes 
despeses que es volen fer en maquinària, hi ha altres sistemes de poder 
finançar sense arribar a aquest extrem en tenir hipotecats quinze anys el 
pagament d’aquesta maquinària. Per tant, entenem que allargar massa la vida 
mortuòria d’aquestes màquines amb un crèdit a massa llarg termini, entenem 
que hi ha altres mitjans per a poder fer-ho. 
 
El Sr, Domínguez:  El nostre vot també es que no, mantenint el mateix criteri 
que el Ple passat que ja ho varem exposar, creiem sincerament que 
l’alternativa de la compra en aquest cas no és la més adient, i més quan el 
termini del préstec que demana l’equip de govern és de 15 anys, termini que no 
es correspon amb la vida útil d’aquesta maquinària. 
 
3 APROVACIÓ DELS PADRONS DELS ARBITRIS MUNICIPALS 
CORRESPONENTS A  L’EXERCICI DE 2008.  
 
Es dóna compte dels padrons d’IBI rústica i urbana, activitats econòmiques 
IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries, cartells i cementiri  
corresponents a l’exercici 2008. I es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 
1.- Aprovar els referits padrons en el seu contingut i de manera expressa el 
d’escombraries atesa la seva amplia remodelació d’acord amb l’aprovació de la 
corresponent ordenança fiscal, d’acord amb l’estudi tècnic elaborat pel SAM de 
la Diputació. 
 



2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies a efectes de 
possibles reclamacions. 
 
3.- En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, acorda aprovar en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Per la Sra. Alcaldessa es retira aquest assumpte per un millor estudi. 
 
Atès que qualsevol regidor pot sol·licitar la retirada d’un punt, per la qual cosa 
ha d’haver-hi votació. 
 
Es considera la proposta de la Sra. alcaldessa aprovada per unanimitat per 
assentiment. 
 
4 APROVACIÓ DELS PROJECTES D’EXECUTIU I ESTUDI DE S EGURETAT 
I SALUT DE ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL ALS PALLARESOS.  
 
Es dóna compte del Projecte executiu de l’escola bressol municipal a els 
Pallaresos,  de data maig de 2008, redactat per l’arquitecte Sr. Gabriel Bosques 
Sánchez i que importa la quantitat de vuit-cents quaranta-nou mil dos-cents 
setanta-tres euros amb seixanta-dos cèntims (849.273,62 €) i de l’Estudi de 
seguretat i salut del referit projecte, que importa la quantitat de sis mil cinc-
cents vint euros amb trenta-vuit cèntims (6.520,38 €). 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el Projecte executiu de l’escola bressol municipal a els 
Pallaresos,  de data maig de 2008, redactat per l’arquitecte Sr. Gabriel Bosques 
Sánchez i que importa la quantitat de vuit-cents quaranta-nou mil dos-cents 
setanta-tres euros amb seixanta-dos cèntims (849.273,62 €), així com, l’Estudi 
de seguretat i salut del referit projecte, que importa la quantitat de sis mil cinc-
cents vint euros amb trenta-vuit cèntims (6.520,38 €). 
 
Segon. Ordenar la seva publicació al butlletí de la província, així com 
l’exposició al tauler d’anuncis de l'Ajuntament, en cas que no es presentessin 
reclamacions el projecte s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Per la Sra. Alcaldessa es retira aquest assumpte per una millor estudi. 
 
Atès que qualsevol regidor pot sol·licitar la retirada d’un punt, per la qual cosa 
ha d’haver-hi votació. 
 
Es considera la proposta de la Sra. alcaldessa aprovada per unanimitat per 
assentiment. 
 



5 ACORD D’APROVACIÓ SOL·LICITUD CANVI PROJECTE AL P UOSC 
2008-2012. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada amb data 17 de gener de 
2008, va aprovar el Projecte bàsics de l’escola bressol,  amb el qual es va fer la 
sol·licitud al PUOSC 2008-2012, amb un pressupost de 766.981,99 €. 
 
Atès que la referida obra va ser inclosa al referit Pla amb el referit pressupost 
de 766.981,55 € i subvenció de 146.981,99 € 
 
Atès que en sessió de data d’avui, 3 de juliol de 2008, s’aprovà per a la referida 
obra el projecte executiu, de data maig de 2008, redactat per l’Arquitecte Sr. 
Gabriel Bosque Sánchez, amb un pressupost amb data de maig de 2008, que 
importa la quantitat de vuit-cents quaranta-nou mil dos-cents setanta-tres euros 
amb seixanta-dos cèntims (849.273,62 €) i de l’Estudi de seguretat i salut del 
referit projecte, que importa la quantitat de sis mil cinc-cents vint euros amb 
trenta-vuit cèntims (6.520,38 €), ultimada la tramitació, que es trameti al 
Departament de Governació (Pla d’Obres i Serveis de Catalunya). 
 
Es proposa al Ple de  l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Sol·licitar al Departament de Governació (Pla d’obres i serveis de 
Catalunya), l’acceptació del Projecte executiu de la Llar d’Infants, redactada per 
l’Arquitecte Sr. Gabriel Bosque Sánchez i canvi del pressupost que comporta, 
xifrat en vuit-cents quaranta-nou mil dos-cents setanta-tres euros amb seixanta-
dos cèntims (849.273,62 €) 
 
Segon.  Facultar al Sr. Alcalde per les signatures necessàries per 
l’aconseguiment dels acords. 
 
6 ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE REFORMAT DE VESTID ORS A 
LA ZONA ESPORTIVA DELS HOSTALETS.  
 
Es dóna compte del projecte reformat d’uns vestidors a la zona esportiva dels 
Hostalets, de data juny de 2008, redactat per l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig,  
que importa la quantitat de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents cinquanta-
quatre  euros amb trenta-un cèntims (341.554,31 €) IVA inclòs. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tot el seu contingut el Projecte reformat d’uns vestidors a la 
zona esportiva dels Hostalets, de data juny de 2008, redactat per l’arquitecte 
Sr. Saül Garreta Puig, que importa la quantitat de tres-cents quaranta-un mil 
cinc-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-un cèntims (341.554,31 €) IVA 
inclòs.  
 
Segon. Ordenar la seva publicació al butlletí de la província, així com 
l’exposició pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, 



cas que no es presentessin reclamacions, el projecte s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
El Sr. Domínguez: Manifesta que abans de la votació m’agradaria fer una 
pregunta. Això vol dir que les pistes de tennis quedaran aparcades? I ens 
poden explicar abans de votar com quedaria aquesta situació? Perquè varem 
aprovar un projecte que era una paquet complert, i una mica aclarir això abans 
de votar. 
 
El Sr. Vidaller li contesta:  Tal i com ja els hi vaig explicar en el plenari del dia 8 
de novembre i els hi torno a explicar de nou. Varem aprovar el projecte que va 
redactar l’anterior equip de govern, amb la finalitat d’assegurar dins de termini,  
la subvenció que convoca la Diputació de Tarragona. Presentat el projecte i 
concedida la subvenció per un import de 284.628,60 €, varem obrir una fase de 
participació amb els col·lectius socials i esportius del poble per saber les seves 
necessitats i varem contribuir a designar com hauria de ser el projecte final. 
 
El Sr. Domínguez:  La pregunta està feta perquè en el ple en el que varem 
aprovar el projecte, aquest parlava de la zona esportiva i aquest enunciat parla 
del projecte reformat dels vestidors, queda el dubte de si són projectes 
diferents. 
 
El Sr. Vidaller.  En el passat butlletí ja va quedar clar, i es va fer públic que el 
projecte sortiria en vàries fases, aquesta en concret és la dels vestidors. Són 
uns vestidors modificats, que s’adeqüen a les necessitats d’aquets col·lectius. 
Són quatre vestidors, no dos com marcava el primer projecte, i el cost final del 
projecte que presentarem nosaltres preveu una reducció en relació al projecte 
inicial de l’altre equip de govern del voltant de 90.000 euros, pel mateix 
projecte, pistes de tennis, les graderies, etc. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Marcos, Dominguez  i 
Vidal, dos (2) en contra del senyors/es Coronado i Oller, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Oller. Nosaltres votem que no, per una simple raó, ens hem acostumat, 
que sempre canviar per canviar, tot el que fa olor a l’equip antic, les coses 
s’haurien de consultar.  En tot el que és social tenim cabuda els partits polítics,  
sortiria més barat. Quan es va fer l’estudi d’aquests vestidors estàvem en una 
època on l’obra costava més, ara han baixant i se’n poden fer més. Però una 
cosa està ben clara, canviar per canviar no val la pena, per tant nosaltres no 
diem estar en contra, però com que a tots els projectes s’està dient que no,   
votarem que no. 
 
El Sr. Vidaller. Si em permet per al·lusions. Es curiós que ara vostè em digui 
que s’ha de consultar amb les partits polítics quan vostè no va consultar a cap 
partit polític quan desgovernava aquest poble, a cap col·lectiu social i esportiu 



d’aquest municipi, i ara el que se li planteja és una reducció de 90.000 euros, 
amb un equipament consensuat que donarà cobertura a tota l’activitat esportiva 
d’Hostalets i que vostè va ser incapaç de fer.  
 
El Sr. Marcos. Nosaltres hem votat afirmativament per que considerem un 
modificació justa i coherent amb el projecte, tal i com varem manifestar davant 
d’alguns dels regidors del Equip de Govern al seu dia, quan varem dir que 
calien unes modificacions d’ampliació de vestuaris respecte del que hi havia en 
el projecte inicial. 
 
El Sr. Domínguez. Aquí hi ha dues coses, estem d’acord amb el que ha dit el 
regidor del PSC, envers que qualsevol tipus de modificació, si més no estaria 
bé que se’ns informés abans dels plens als regidors de l’oposició, som regidors 
del consistori igual que vostès. I referent al vot, nosaltres en el seu dia varem 
votar que no al projecte, perquè enteníem que la realització de la totalitat, 
vestidors, pistes de tennis i graderies, tal com es va presentar, no era una 
primera necessitat pel municipi, hi havia altres necessitats abans que una obra 
tant gran, i en aquell moment ja varem manifestar que si enteníem que els 
vestidors eren necessaris, evidentment aquest canvi de postura per part de 
vostès, nosaltres l’hem de recolzar. 
 
El Sr Vidal.  No iba a intervenir pero como en esta sala siempre hay un regidor 
que es provocador, que es el único problema que hay en el pueblo, ese regidor, 
voy a intervenir. 
 
Yo he formado parte del equipo anterior, y habremos tenido defectos y errores, 
quiero recordar al señor Vidaller, su prepotencia y su soberbia, eso que él es 
tan bueno y tan eficaz, voy a leer un párrafo sobre la piscina del señor Vidaller. 
 
“Voldría dir-li Sr. Oller que ara vostè ja no governa, governa un altre equip de 
govern, puc assegurar que aquest govern el dia 24 tindrà la piscina tal i com 
marca la normativa.” 
 
La Sr. Alcaldessa li diu al Sr. Vidal, que no estamos hablando ahora de la 
piscina, aténgase al punto del que se está hablando. 
 
7 ACORD D’APROVACIÓ SOL·LICITUD CANVI PROJECTE AL P AM 2008-
2011. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada amb data 8 de novembre 
de 2007, va aprovar el Projecte bàsics i executiu d’un edifici per vestidors, dues 
pistes de tenis i grades al complex poliesportiu dels Hostalets, amb el qual es 
va fer la sol·licitud al PAM 2008-2011, amb un pressupost de 373.415,97 €, 
sense IVA. 
 
Atès que la referida obra va ser inclosa al Pla amb el referit pressupost de 
373.415,97 € sense IVA. 
 



Atès que en sessió de data d’avui, 3 de juliol de 2008, s’aprovà per a la referida 
obra un Projecte reformat d’uns vestidors a la zona esportiva dels Hostalets, de 
data juny de 2008, redactat per l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig, que importa 
la quantitat de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents cinquanta-quatre euros 
amb trenta-un cèntims (341.554,31 €) IVA inclos. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Sol·licitar a la Diputació de Tarragona (PAM), l’acceptació del Projecte 
reformat d’uns vestidors a la zona esportiva dels Hostalets, de data juny de 
2008, redactat per l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig,  que importa la quantitat 
de tres-cents quaranta-un mil cinc-cents cinquanta-quatre  euros amb trenta-un 
cèntims (341.554,31 €) IVA inclòs, en substitució o com a canvi d’obra del 
trames al seu dia amb la corresponent  sol·licitud.  
 
Segon.  Facultar al Sr. Alcalde per les signatures necessàries per tal de portar a 
terme els acords. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Marcos, Domínguez i 
Vidal, dos (2) en contra del senyors/es Coronado i Oller, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
8 ACORD DEL PLE QUE ADJUDICA EL CONTRACTE MITJANÇAN T 
CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DEL BAR DELS VESTIDORS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL.  
 
Identificació del document   
 
Acord del Ple de l’Ajuntament pel qual es proposa l’adjudicació del contracte  
mitjançant concessió administrativa del bar dels vestidors de la piscina 
municipal.  
 
Antecedents   
 
1. Mitjançant acord del Ple d’aquesta corporació de data 13 de març de 2008,  
es va convocar la licitació per contractar mitjançant concessió administrativa del 
bar dels vestidors de la piscina municipal, mitjançant concurs pel procediment 
obert, tramitació urgent, que va ser anunciada en el Butlletí Oficial de Província 
de Tarragona,  número  77, del dia  2 d’abril de 2008, i en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya número  5109, del dia 11 d’abril de 2008.    
 
2. Per la Mesa de contractació el proppassat dia 28 d’abril es va procedir a 
l’obertura de pliques i proposta d’adjudicació, per concessió administrativa de 
l’explotació del bar dels vestidors de la piscina municipal. 
 
Amb data 29 d’abril de 2008, un dels participants, el Sr. Juan Manuel Herrero 
Nieto, demana còpia de tota la documentació presentada i la resolució 
provisional. 



 
Amb data 2 de maig de 2008, compareix el Sr. Herrero conjuntament amb el Sr. 
Antonio Martin Rojas, examinen tota la documentació i se li fa entrega de còpia 
de l’acta d’obertura de pliques i proposta d’adjudicació. 
 
Verbalment es queixa de defectes de forma i de valoració quant al contingut de 
la documentació presentada, al·legant que la seva és millor. 
 
Se l’invita a que ho presenti per escrit per tal de conèixer exactament el 
contingut de la queixa, per tal de no fer exàmens i desprès al·legar desviacions. 
 
Amb data  9 de maig de 2008, núm. 1744, presenta al·legació per tal que es 
procedeixi a la revisió de la documentació de l’expedient. 
 
Atesos els fets exposats es fa una sol·licitud al SAM de la Diputació de 
Tarragona, per tal que es valorés l’actuació i emetés informe tècnic/jurídic al 
respecte.  
 
3 Rebut del serveis jurídics del SAM de la Diputació de Tarragona informe 
jurídic de data, 26 de juny de 2008, que textualment diu: 
 

INFORME JURÍDIC 
 
Emès a requeriment de la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament dels Pallaresos, per 
a resolució de les reclamacions plantejades contra proposta d’adjudicació de la 
licitació convocada en procediment obert per concurs del contracte 
administratiu especial de servei de bar dels vestidors de la piscina municipal 
dels Pallaresos,  del que són 
 

ANTECEDENTS DE FET 
 

I. En licitació convocada per l’Ajuntament dels Pallaresos per a 
l’adjudicació en procediment obert per concurs de tramitació 
urgent del contracte administratiu especial del servei de bar dels 
vestidors de les piscines municipals, per la Mesa de Contractació, 
en Acta de 28 d’abril de 2008, es va valorar com a proposició en 
conjunt més avantatjosa, d’acord amb els criteris establerts al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació, la 
presentada per Sr. Rafael Sebastián Balfego. 

 

II. En escrit de 9 de maig de 2008, presentat al mateix dia, l’altre 
proponent, Sr. Juan Manuel Herrero Nieto, amb DNI 39713823 E i 
domicili en Urbanització Jardins Imperi dels Pallaresos, carrer Pau 
Claris, núm. 3-C, formula reclamació contra la valoració de 
propostes per part de la Mesa de Contractació, que basa, d’una 
banda, en el motiu formal no haver estat públic l’acte d’obertura 
de les proposicions, adduint l’assistència presencial en el dia i 
hora assenyalat de Sra. Elena López-Menchero Bueno, a la qual 



ningú va advertir del seu inici, d’altra, mancança d’objectivitat en 
l’actuació de la Mesa a l’hora de valorar les dues propostes 
presentades per entendre que la seva era la millor, i, per últim, 
disconformitat amb el Plec aprovat de la proposta econòmica de 
l’altre licitador, en haver introduït millora de dos punts per sobre 
l’índex de revisió de preus, i en sol·licitud de declaració de nul·litat 
de l’actuació de la Mesa i retroacció d’actuacions. 

 

LEGISLACIÓ APLICABLE 

 

Llei de Contractes de les Administracions Públiques, Text Refós aprovat per 
Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, en haver estat aprovat i publicat 
el Plec de Clàusules Administratives Particulars de la licitació abans el 30 
d’abril de 2008, data d’entrada en vigor de la nova Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de Contactes del Sector Públic. 

 

RAONAMENTS JURÍDICS 

 

PRIMER .-  El primer motiu de la reclamació, el formal de no haver estat públic 
l’acte d’obertura de les proposicions, ha de ser desestimat per manca de 
legitimació, d’acord amb l’article 31 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de 
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu 
Comú, ja que el reclamant admet per via indirecta que no va ser present el dia i 
hora assenyalat, i només hi pertocaria als que sí van ser efectivament presents. 

 

SEGON .-  De l’acta d’actuació de la Mesa en l’obertura i valoració de les 
ofertes presentades es desprèn l’adequació als criteris establerts al Plec de 
Clàusules, la valoració dels quals per tal de determinar la proposició més 
avantatjosa, no tan sols des del punto de vista econòmic, necessàriament ha 
de ser en conjunt, d’acord amb el que disposen els articles 74.3 i 88.2 de la Llei 
de Contractes de les Administracions Públiques, i sense perjudici del marge de 
discrecionalitat  tècnica que la jurisprudència (Sentències del Tribunal Suprem 
de 13 d’abril de 1987, 11 de maig i 1 d’octubre de 1999, i de 19 i 21 de juny i 28 
de novembre de 2000) reconec a l’Administració en declarar que “el concurs 
representa una forma de la contractació administrativa que implica flexibilitat en 
la selecció del contractista (...) en funció de la conveniència i idoneïtat de les 
ofertes respecte a l’objecte del contracte”, raó per la qual també procedeix 
desestimar la reclamació en aquest aspecte. 

 

TERCER .- Pel que fa al motiu de disconformitat al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de la licitació de l’oferta econòmica de l’altre 



proponent presentat, en haver ofert dos punts per sobre l’índex de revisió de 
preus, no es tracta de la introducció de variants proscrita per l’article 87 de la 
Llei de Contractes de les Administracions Públiques quan el Plec i l’anunci no 
haguessin previst expressament tal possibilitat, com és el cas, sinó ben bé de 
una qualificació de l’oferta en el seu aspecte econòmic la ponderació de la qual, 
en conjunt amb la resta del criteris, no és contraria a preceptes legals que 
imposen precisament la preferència per la més avantatjosa, no tan sols 
econòmicament, però tampoc sense prescindir d’absolut d’aquest component. 

 

CONCLUSIÓ I PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

 

Per les raons indicades de mancança de legitimació i d’adequació al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars de la licitació tant de l’actuació de la Mesa 
de Contractació en l’acte d’obertura i valoració de les proposicions 
presentades, com de les ofertes econòmiques i llur ponderació de conjunt, 
s’estima que procedeix la íntegra desestimació de la reclamació formulada per 
Sr. Juan Manuel Herrero Nieto. 

 

No obstant, l’òrgan de contractació, en l’acord d’adjudicació o eventual de 
declaració com a desert del concurs, resoldrà el que estimi més adient. 

 

Tarragona,  26 de juny de 2008. 

EL SECRETARI INTERVENTOR SAM 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER.  Desestimació íntegra de la reclamació formulada pel licitador Sr. 
Juan Manuel Herrero Nieto contra l’Acta de 28 d’abril de 2008 d’obertura i 
valoració per la Mesa de Contractació de les proposicions presentades, 
declarant l’adequació al Plec de Clàusules Administratives Particulars tant de 
l’actuació d’aquesta en l’acte d’obertura i valoració de les proposicions 
presentades, com de les ofertes econòmiques i llur ponderació de conjunt. 

 

SEGON .- D’adjudicació del contracte, d’acord amb el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars i la valoració de la Mesa de Contractació, i en les 
condicions de la seva oferta, al proponent Sr. Rafael Sebastián Balfego, amb 
DNI núm. 46.207.678-B, i domicili en Tarragona, travessera Mas Pastor, núm. 
14, pel preu de sis-cents cinquanta euros, mensuals (650 €) més IVA, i 
prescripcions següents, conforme a la proposta de l’adjudicatari:  

 



“Al actualitzar el alquiler del 2º año pagaria dos puntos por encima del IPC. Que 
indique el Instituto Nacional de Estadisticas. 
 
Ejemplo: 
 
Si el índice de revisión fuera del 4%. 
650* 4% = 26 € base imponible. 676 + IVA. 
 
Propongo dos puntos más: 
650 * 6% = 390 € base imponible 689 + IVA.” 
 
que abonarà per mesos anticipats.  
 
TERCER. Com a garantia del compliment de les obligacions derivades d’aquest 
contracte, s’estableix una fiança de tres mil euros  (3.000,00 €), en garantia de 
la devolució en perfecte estat i respondre del compliment de les seves 
obligacions, tant de danys com d’incompliment de pagament de rebuts 
pendents que pogués haver-hi en el moment de deixar el local.  
 
QUART.  El contracte estendrà la seva vigència (cinc anys) i condicions d’acord 
amb el Plec de condicions objecte del Concurs 
 
CINQUÈ.  Notificar l’acord a tots dos proponents i a l’adjudicatari perquè  en el 
termini de deu dies (article 58.2, de la Llei 30/1992), es personi a l’Ajuntament 
per a formalitzar el contracte, prèvia acreditació d’haver constituït la fiança 
definitiva.  
 
SISÈ.  Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del corresponent contracte 
administratiu.   
 

SETÈ. Fer indicació que contra aquest acord cap Recurs Contenciós 
Administratiu davant el Jutjat d’aquesta classe de Tarragona que per torn 
correspongui, a interposar en termini de dos mesos comptats del dia següent a 
llur notificació, i alternativa i potestativament Recurs de Reposició davant el 
mateix Ple, a interposar aquest en el termini d’un mes comptat igualment del 
dia següent a la notificació. 

 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra del 
senyor/a Coronado i Oller, i tres (3) abstencions, dels senyors Marcos, 
Domínguez i Vidal,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez. Nosaltres hem vist la informació que varen aportar els veïns 
i els projectes, lògicament nosaltres no som tècnics i no podem valorar quina és 
la millor. Si em pregunten personalment quina a mi més m’agradava, m’agrada 
més la de la part refusada, repeteixo, és una opinió personal ja ni política. Jo al 



no haver estat en l’adjudicació no tenim un criteri definit ni per aprovar ni 
refusar cap de les dues, des d’aquest punt de vista ens hem d’abstenir. 
 
El Sr. Oller.  Nosaltres tornem amb la mateixa tònica, entenem que això és un 
pas donat, com sempre i una vegada més de pressa, corrents, i fora de temps.  
 
En aquest Ajuntament cada vegada que s’han obert pliques, l’oposició ha estat 
present, se’ls ha invitat, han vingut o no, però se’ls ha invitat. D’alguna manera i 
tal i com s’està explicant, no acabem de veure-ho clar, sabem que ha  
intervingut fins i tot la Diputació? Nosaltres en aquest tema no volem entrar, 
que n’aprenguin temps han tingut, de l’any passat fins ara per a dur-ho a terme 
i  en condicions, per tant, el nostre vot és en contra. 
 
La Sr. Alcaldessa.  Ahora yo le quería decir que estaba presente en la obertura 
de plicas el señor secretari-interventor, si usted duda de su actuación en esta 
apertura pues allá usted. 
 
El señor que también intentaba que se le diese la adjudicación, que no le 
parecía correcto, y que era mejor su proyecto que el otro. Los técnicos 
valoraron al alza el proyecto de la persona adjudicada, debido a la impugnación 
se pidió informe a la Diputación, no porque hubiese nada oscuro, ni nada que 
se le pareciese. Entendemos que eran dos, que no le pareció correcto, 
adecuado, rabieta, dígale lo que quiera, el adjudicatario quedó fuera, pero los 
técnicos votaron al alza el proyecto que se ha llevado adelante. Si no 
confiamos nosotros en nuestros técnicos, malament. 
 
El Sr. Oller. ¿Me quiere decir una cosa? ¿Cuantos técnicos había y cuantos 
políticos había? Yo no estoy criticando la labor de los técnicos, en absoluto, si 
no la falta de estar presente los miembros de la oposición, como siempre. 
 
9 APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE TAXACIÓ CONJUNT A DE LA 
FINCA SITUADA ENTRE EL CARRER NOU I EL CARRER SANT SEBASTIÀ.  
 
Vist que existeix un sector del casc antic objecte en dur a terme actuacions 
aïllades per a l’obtenció de terrenys destinats a sistemes urbanístics de 
titularitat pública, situats entre el carrer Nou i el carrer Sant Sebastià. 
 
Vist que s’ha determinat dur l’actuació aïllada per expropiació, tal i com 
estableix l’article 208.2 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la llei d’Urbanisme.  
 
Atès el projecte de taxació conjunta, de data 25 de juny de 2008, redactat per 
l’arquitecte tècnic Sr. Joan Mercadé Porta i pel lletrat Sr. Alfred Ventosa 
Carulla, així com, l’informe jurídic redactat pel referit jurista Sr. Ventosa. 
 
Atès allò que disposen els articles 107 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 211 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme,  



 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 
1.- Aprovar inicialment el projecte d’expropiació pel procediment de taxació 
conjunta  de la finca situada entre el carrer Nou i carrer Sant Sebastià, de data 
25 de juny de 2008, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Joan Mercadé Porta i pel 
lletrat Sr. Alfred Ventosa Carulla.  
 
2.- Aprovar expressament la relació de finques, béns i drets afectats que 
figuren al referit projecte, amb un valor total de l’expropiació de trenta mil 
cinquanta-un euros, amb seixanta-un cèntims (30.051,61€). 
 
3.- Posar a informació pública, per un termini d'un mes, el projecte de taxació 
conjunta als efectes que les persones titulars de drets puguin formular-hi 
observacions i reclamacions concernents a la titularitat o la valoració de llurs 
drets respectius.  

4.- Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació 
pública i dels acords d'aprovació que s'adoptin en llur tramitació, els quals  

podran consultar-se en la web oficial de l’Ajuntament. 

El Sr. Oller pregunta si es podia donar una petita explicació sobre aquesta 
expropiació, perquè podríem votar d’una manera o d’un altre. 
 
La Sr. Alcaldessa.  Es que pase a titularidad pública un callejón que sabe que 
es necesario para el cruce de la zona del pueblo a lo nuevo, comunicación que 
se resuelva de una vez por todas, y que pase a titularidad  pública.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado i Oller,  cap 
(0) en contra, i tres (3) abstencions, la dels senyors Marcos, Domínguez i Vidal, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
10 ACORD D’APROVACIÓ PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 200 8 
 
Es dóna compte de l’escrit del Serveis Territorials a Tarragona, del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de data 25 de juny de 
2008,  núm. 0282S/3973/2008, sol·licitant la fixació de les festes locals per l’any 
2009. 
 
Atès que tradicionalment les festes locals són els dies 20 de gener i 6 d’agost 
coincidint amb el patró del municipi, i tenint en compte que ambdós escauen 
dies laborals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament acordar establir com a festes locals els dies 
20 de gener i  6 d’agost de 2009.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 



11 MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE SANT JOAN COM LA 
FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS  
 
Que presenta l’Equip de Govern de l’Ajuntament dels Pallaresos a petició de 
Òmnium Cultural. 
 
Atès que els focs de Sant Joan s’han celebrat des fa segles arreu dels territoris 
de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País Valencià, 
passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. 
 
Atès que els focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 
1966, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les tradicions 
pròpies de la nostra nació. 
 
Atès que la celebració dels focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter 
social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels 
segles i la seva vigència actual i que l’ha fet sobreviure a les diverses 
situacions polítiques i socials, superant períodes històrics molt difícils al llarg 
del temps. 
 
Atès el fet que la festa de Sant Joan, arrelada en la major part dels territoris 
que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit de nació 
d’una comunitat històrica com a símbol d’esperança. 
 
Per tot això que hem exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la festa de Sant 
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
Segon. Demanar als governs dels respectius territoris de parla catalana que 
prenguin en consideració la iniciativa de declarar la festa de Sant Joan com la 
Festa Nacional del Països Catalans, ja que és una tradició popular arrelada en 
una de les tradicions més antigues d’aquests territoris; i que emprenguin, així 
mateix, les accions necessàries per fer-la efectiva. 
 
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del 
Canigó a la nostra localitat. 
 
Quart. Comunicar aquest acord a Òmnium Cultural, organitzadora de la Flama 
del Canigó. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, un (1) en 
contra del senyor Vidal i tres abstencions (3), dels senyors/es Coronado, Oller i 
Domínguez, s’aprova l’anterior moció.  
 
Explicació de vot 
 



El Sr. Oller.  Jo entenc que és començar la casa per la teulada, primer s’han de 
construir els Països Catalans i després buscarem dia per celebrar la seva festa, 
per tant, no és que estiguem en contra però entenem que les coses es 
comencen malament, per això ens abstenim. 
 
El Sr. Domínguez. Nosaltres ens abstenim de la mateixa manera que ens 
varem abstenir quan es declarava el municipi dels Pallaresos antitaurí. Creiem 
que està bé que facin mocions, que facin propostes, però la nostra postura com 
a partit municipalista és els problemes que afectin al municipi, i per nosaltres 
això no afecta al municipi. 
 
La Sra. Alcaldessa. Nosaltres hem recolzat aquesta moció per que ho ha fet 
arribar l’Òmnium Cultural. 
 
El Sr. Vidal.  He votado “no” a la moción presentada por ÓMNIUM CULTURAL, 
que propone declarar la Festa de Sant Joan como Festa Nacional dels Països 
Catalans, porque Catalunya ya tiene su Fiesta Nacional, que es la Diada de 
l’Onze de setembre. 
 
Sant Joan ya se celebra y en Aragón, Valencia y las Islas Baleares, o Italia o 
Francia, no se les puede decir qué tienen que celebrar. 
 
El término “Països Catalans” no tiene legalidad jurídica, no tiene 
reconocimiento en la CONSTITUCIÓN y tampoco en el Estatut de Autonomia 
de Catalunya. 
 
Históricamente se han utilizado otros términos en mayor o menor implantación. 
Por ejemplo “Patría Llemosina”, Catalunya Gran”, “Gran Catalunya”, Comunitat 
Catalànica”, Catalanofonia”.... 
 
Son todos ellos conceptos que no tienen reconocimiento como entidades 
políticas. 
 
12 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA CREACIÓ D ’UN AJUT 
PER LES ESCOLES BRESSOL  
 
Els Pallaresos ha experimentat un gran creixement de població als últims anys, 
i aquest fet és un dels principals motius pels quals s’ha rejovenit la població, 
amb una clara tendència a l’increment de la natalitat. Aquest fet és prou 
important com per què l’Ajuntament dels Pallaresos dediqui una atenció 
específica als infants de zero a tres anys i a les seves famílies. 
 
És ben coneguda per tothom la dificultat de les famílies per conciliar la vida 
familiar i la vida laboral, i una part de les dificultats poden estar resoltes a 
través d’una oferta suficient de places de llar d’infants que donin una resposta a 
la demanda social que avui existeix als Pallaresos. 
 
Actualment, tota l’oferta de places de llar d’infants és de titularitat privada ja que 
Els Pallaresos no disposa de cap plaça de llar d’infants de titularitat pública, 



encara que ja s’ha començat a resoldre aquest fet, amb l’aprovació del projecte 
per la creació d’una escola bressol municipal. 
 
Conscients de la importància de ser conseqüents amb el programa electoral 
amb que cada força política es va presentar a les eleccions municipals, el 
nostre Grup Municipal ha pogut constatar la proposta per part del programa 
electoral de Gent dels Pallaresos, partit que actualment pertanys a l’equip de 
govern del nostre municipi, amb una proposta que es transcriu literalment: 
“Apostem per una escola bressol municipal, i subvencionarem les dues que 
tenim fins que aquest projecte sigui una realitat”. 
 
Per tot l’exposat, proposem al Ple Municipal que 
 
ACORDI: 
 
Aprovar la implantació d’un ajut anual per als infants de zero a tres anys i a les 
seves famílies, que estiguin empadronats al municipi, fins que l’escola bressol 
municipal no entri en funcionament. 
 
Impulsar les modificacions del pressupost municipal de l’exercici 2007 que 
garanteixin l’habilitació de la partida pressupostària suficient per fer front a la 
proposta, per tal que es pugui aprovar en el proper Ple d’aquesta Corporació. 
 
El Sr. Domènech.  enyor Jaume només li vull dir, que nosaltres no som un partit 
polític, nosaltres som una agrupació, tingui en compte això, eh?. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, set en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos  i cap (0) abstenció,  no 
s’aprova la moció.  
 
Explicació de vot: 
 
La Sra. Sánchez. Hem votat en contra aquesta moció, perquè tal i com vostè 
diu, aquest fet es prou important com perquè l’Ajuntament dels Pallaresos 
dediqui una atenció especial a aquest tema. I això es el que estem fen. 
 
Treballem perquè l’escola bressol municipal sigui una realitat el més aviat 
possible. Amb preus més assequibles per a les famílies empadronades en 
aquest municipi. 
 
Pensem que donar una subvenció a les actuals escoles bressol que tenim al 
municipi que, cal recordar que són de titularitat privada, no es la solució.  
  
El Sr. Marcos.  He votat que no, perquè tal i com està redactada aquesta moció 
la creiem inviable, segurament el nostre vot seria afirmatiu si haguéssim tingut 
la possibilitat de comentar aquesta moció i modificar-la i presentant-la de cara 
als propers pressupostos. 
 



13 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER A LA MILLORA  DEL 
SERVEI DE CORREUS 
 
Els problemes en el servei de correus als Pallaresos 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. 
 
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, impossibilitant a la majoria dels ciutadans el poder fer us 
d’aquest servei. 
 
Això fa que la correspondència es demori, que tardi més d’una setmana en 
arribar la correspondència facturada, i a les urbanitzacions encara es noten 
més aquests efectes. 
 
Per tot l’exposat, proposem al Ple Municipal que 
 
ACORDI: 
 
Primer. L’Ajuntament farà en el termini de temps més breu possible, una anàlisi 
en forma d’informe de la problemàtica que presenta el servei de Correus als 
Pallaresos. 
 
Segon. Enviarà aquest document als responsables comarcals, provincials i 
estatals de Correus tot demanant solucions a la problemàtica plantejada. 
 
Tercer. Es sol·licitaran entrevistes amb aquests responsables de forma urgent 
per tractar els documents i les solucions que es puguin aportar. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, acorda aprovar en tots els seus punts la moció.  
 
Explicació de vot: 
 
La Sra. Alcaldessa. Ya le dije que se habían hecho todas las gestiones 
pertinentes para que se mejorara esto. Las conversaciones con la señora 
Mercè Marín, que es la persona responsable en este sentido, han sido más de 
una vez, se ha abierto la oficina y desde el Ayuntamiento se han dado todas las 
ventajas para que sea lo más rápido posible, todo lo que sea mejorar  nosotros 
lo apoyamos. 
 



14 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER L’AMPLIACIÓ D’AJUTS 
PER LLIBRES DE TEXT  
 
El dret a una educació gratuïta i de qualitat és un manament Constitucional 
extensible a tots els i les alumnes que reben ensenyaments obligatoris. 
 
La despesa en llibres i materials escolars s’ha convertit en una vertadera 
càrrega econòmica, de vegades insostenible, per a moltes famílies. 
 
Exposició de motius 
 
Atès que la Constitució Espanyola de 1978, en el seu article 27-4, estableix 
literalment “L’ensenyament bàsic és obligatori i gratuït”, i la Llei Orgànica 
d’Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) en el seu article 5 disposa 
que “l’educació primària i l’educació secundària obligatòria constitueixen 
l’ensenyament bàsic”. 
 
Atès que les noves demandes socials i educatives que sorgeixen han de ser 
sufragades totalment o en part per recursos públics, i que actualment una 
d’aquestes demandes més reclamada, va encaminada a la gratuïtat dels llibres 
de text. 
 
Atès que hem d’avançar cap la construcció d’aquest objectiu específic de la 
gratuïtat dels llibres de text, encara que sigui de forma gradual, començant per 
les famílies amb menys recursos. 
 
Atès que la gratuïtat de l’ensenyament escolar obligatori a tots els nois i noies 
de Catalunya té com a objectiu la igualtat d’oportunitats. I que aquesta igualtat 
d’oportunitats ara s’ha d’aconseguir vetllant no només amb les llibres de text, 
sinó també amb l’accés a les noves tecnologies. 
 
Atès que la candidatura d’Agrupació Democràtica va concórrer a les darreres 
eleccions municipals amb un programa de govern per la legislatura 2007-2011, 
que entre moltes altres propostes, comptava amb la proposta de subvencionar 
els llibres de text en un 50% del seu cost per alumne en edat d’escolarització 
d’ensenyament obligatori, empadronat al municipi. 
 
Atès que examinats la resta de programes electorals de les forces polítiques 
que varen concórrer a les passades eleccions municipals, hem pogut constatar 
la similar coincidència en aquesta proposta per part del programa electoral de 
Gent dels Pallaresos, partit que actualment pertany a l’equip de govern del 
nostre municipi, amb una proposta que es transcriu literalment: “Oferirem llibres 
de text al 50% del seu costa a primària des del primer any de mandat”. 
 
Conscients de la importància de ser conseqüents amb el programa electoral 
amb que cada força política es va presentar a les eleccions municipals. 
 
Per tot l’exposat, proposen al Ple Municipal que 
 



ACORDI 
 
1. Aprovar la implantació d’un ajut anual per material escolar per valor del 50% 
del seu cost, per alumne en edat d’escolarització d’ensenyament obligatori, 
empadronat al municipi. 
 
2. Manifestar que garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al coneixement i 
molt especialment en allò que fa referència a l’educació considerada obligatòria 
cal que sigui un esforç permanent de l’Administració competent, i de tots els 
sectors implicats en l’educació dels infants i dels joves. 
 
3. Impulsar les modificacions del pressupost municipal de l’exercici 2007 que 
garanteixin l’habilitació de la partida pressupostària suficient per fer front a la 
proposta, per tal que es puguin aprovar en el proper Ple d’aquesta Corporació. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, set en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos  i cap (0) abstenció,  no 
s’aprova la moció.  
 
Explicació de vot: 
 
La Sra. Sánchez. Informar-li que per part del Consell Comarcal i 
d’Ensenyament hi ha uns ajuts per llibres i per a les famílies amb menys 
recursos. També des de l’Ajuntament i, sempre amb un informe de l’assistenta 
social, s’han fet  pagaments de llibres d’algunes famílies del nostre municipi 
que ho necessitaven. 
 
Pel que fa el programa electoral de Gent dels Pallaresos proposaven el 
pagament del 50% dels llibres de primària, i aquest equip de govern al 
començament de la nostre legislatura varem decidir ampliar aquest ajut al cicle 
infantil i l’ESO, el que no es pot fer es ajuts del 50% dels llibres a tots els cicles.  
 
Informar-l’hi que si nomes hagués subvencionat els llibres a primària tal i com 
proposava GP, s’hagués cobert el 70%  i no el 50%. 
 
També li informo que aquest tema es parla molt al Consell escolar, el que es 
vol impulsar per part dels directors de les escoles, de les AMPA i des de 
aquesta regidoria, es el  reciclatge dels llibres com se fa a altres escoles. 
 
Penso que el que hauríem de fer tots els ajuntaments es demanar la gratuïtat 
dels llibres a la Generalitat com fan en altres comunitats (DGA DE ARAGON) 
que tenen més recursos que els ajuntaments.  
 
El Sr. Marcos. He votat que no, per que tal i com esta redactada aquesta moció 
la veiem inviable i segurament el nostre vot seria afirmatiu, si haguéssim tingut 
la possibilitat de comentar aquesta moció i modificar-la i presentant-la de cara 
als propers pressupostos. 
 



El Sr. Domínguez. Un aclariment al que acaba de dir el senyor Marcos. A veure 
corregeixi’m vostè si estic equivocat, una moció presentada per un grup,  
agrupació o qualsevol partit polític que estigui aquí, pot ser modificada, es pot 
parlar al ple, vull dir que no és blanc o negre. Vull dir, que en aquests tipus de 
postures que es prenen aquí de blanc o negre, entenc que ja no tenen ganes 
de que s’arribi a bon port. Quan una persona o un grup, en aquest cas té ganes 
de parlar d’això, ja el temps suficient per que aquestes mocions no estan 
presentades per via d’urgència per parlar d’aquest tema, i hagués interès per 
totes les parts, retirar-la del ple, comentar-la en una comissió i fer una proposta 
conjunta a l’hora de portar-la al ple. No és la nostra moció per que la presentem 
nosaltres, nosaltres presentem propostes i en el 90% de les nostres mocions, 
sempre hem dit crear una comissió mixta entre tècnics i polítics per mirar 
d’arribar a un acord en aquest tema en concret, vull dir senyor Marcos si vostè 
ha volgut arribar a un acord ho podia fer, o almenys és la sensació que dóna, 
era tan fàcil com convocar una reunió i parlar del tema. 
 
El Sr. Marco.  Senzillament, algun punt és el que ens fa arribar a donar aquesta 
resposta, o sigui, quan parlem de modificar els pressupostos del 2008, que 
aquí posa 2007, d’acord? Llavors són petits detalls que a nosaltres ens fan 
inviable aprovar aquesta proposta. Si això ho haguéssim pogut comentar 
abans, doncs a lo millor segurament ho haguéssim votat afirmativament, el que 
passa és que aquí em diu que tinc d’acordar impulsar modificar els 
pressupostos del 2008, i no els vull tocar els pressupostos del 2008. 
 
15 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC SOBRE LA POLÍTIC A DE 
PERSONAL 
 
El Grup Municipal d’ADMC ha tingut coneixement d’una sèrie de decrets 
d’alcaldia referents a contractacions noves i modificació de retribucions de 
personal d’aquest Ajuntament que no han estat informades, ni argumentades, 
ni justificades. 
 
Atès que a la sessió Plenària del mes de gener, ja varem demanar una reunió 
amb l’Alcaldessa per valorar quines són les feines que s’han incrementat per 
justificar una modificació de les retribucions de qualsevol treballador, i a dia 
d’avui encara no hem rebut una data per l’esmentada reunió. És aquesta 
manca de transparència la que obliga a reclamar explicacions a l’equip de 
govern. 
 
Atès l’informe emès pels serveis econòmics municipals de la Diputació de 
Tarragona, en la que es recomana portar a terme una política de contenció de 
la despesa. 
 
PROPOSEM 
 
Crear una Comissió Especial integrada per regidors de tots els grups 
municipals per tal de debatre i consensuar els criteris objectius que han de regir 
en aquest Ajuntament en matèria de personal i a la vegada rebre tota la 



informació necessària per tal de conèixer i poder opinar sobre els decrets 
produïts darrerament. 
 
El Sr. Domínguez demana a la Sr. Alcaldessa  fer un aclariment deixant clar 
que la proposta no es parlar de salaris de cap treballador en un ple, si no de 
reunions fora del ple, per no trobar-te amb decrets d’increment de personal i 
poder-ho parlar tranquil·lament. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Marcos, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez i cap (0) abstenció,   no 
s’aprova la moció.  
 
16 MOCIÓ DE SUPORT AL PROJECTE DE RESIDÈNCIA I CENT RE DE DIA 
A LA NOU DE GAIÀ  
 
El senyor Jordi Cañellas Alberich exposa el projecte, en fase inicial 
d’elaboració, de residència i centre de dia per a gent gran a la Nou de Gaià a 
través de la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla. Aquest projecte es 
concretarà en la presentació de la programació territorial que està elaborant el 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. 
 
Analitza la realitat social i les demandes expressades per la població, la 
necessitat d’atenció a les persones grans són creixents i sobre tot, la de les 
persones grans amb dependència. 
 
El Pla Territorial General de Catalunya fixava entre els seus objectius: 
 
- Fomentar una distribució equilibrada del creixement per tal d’assolir nivells de 
renda adequats al territori. 
 
- Promoure un creixement ordenat de les implantacions sobre el territori per tal 
d’incrementar l’eficiència de les activitats econòmiques i aconseguir una millor 
qualitat de vida. 
 
- Afavorir el creixement econòmic de Catalunya i la lluita contra l’atur. 
 
Segons aquest plantejament l’àmbit d’influència de la Nou de Gaià en *nombre 
d’habitants és el següent: 
 

Salomó 445 La Riera 1.453 
La Nou de Gaià 486 El Catllar 3.751 
Roda de Barà 5.586 Els Pallaresos 3.538 
Creixell 2.952 Vespella 379 
Torredembarra 14.524 Tarragona 134.163 
Altafulla 4.415 TOTAL 171.692  

 
* població 2006 
 



En coherència amb aquests objectius es proposa un model assistència que 
permeti fixar la població en tot el territori d’una manera equilibrada mitjançant el 
foment d’aquells serveis que millorin la qualitat de vida de les persones grans, a 
la vegada que generen ocupació local arrelada als entorns socials propis de les 
persones grans. 
 
Atès que l’objecte del projecte és fomentar una model assistencial adequat a 
les necessitats de la gent gran en un entorn afavoridor. 
Atès que serà una eina que permet l’equilibri territorial, alhora generadora 
d’ocupació i que afavorirà el creixement econòmic dels nostres pobles. 
 
En conseqüència, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Donar suport al projecte de Residència i Centre de Dia a la Nou de 
Gaià presentat pel senyor Jordi Cañellas Alberich, alcalde de la Nou de Gaià, 
així com, demanar al Departament d’Acció Social i Ciutadania, al Consell 
Comarcal del Tarragonès, a la Diputació de Tarragona i a la resta 
d’ajuntaments implicats que també hi donin suport amb l’objectiu d’iniciar un 
procés on hi participin les administracions i les entitats afectades per tal de dur 
a terme aquests projecte. 
 
Segon.- Treballar conjuntament amb l’Ajuntament de la Nou de Gaià i les altres 
administracions implicades per fer una realitat aquest projecte. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al senyor Jordi Cañellas Alberich, alcalde de 
la Nou de Gaià, així com, al Departament d’Acció Social i Ciutadania, al Consell 
Comarcal del Tarragonès, a la Diputació de Tarragona i a la resta 
d’ajuntaments implicats. 
 
El Sr. Domínguez exposa: Mirant la moció amb la documentació, m’ha semblat 
entendre que darrera d’aquesta residència, no se si m’equivoco, no se si és 
Joan XXIII o Santa Tecla, Santa Tecla no?, i que parlava o venia a entendre la 
proposta de portar aquesta moció al ple, era per que d’alguna manera els veïns 
del municipi es podrien beneficiar d’aquesta residència, vull dir, abans de votar, 
és així? Quin tipus de benefici tindrà Els Pallaresos de cara que la residència 
es faci a la Nou de Gaia? I si hi ha algun tipus de percentatge establert de 
places per al veïns del municipi. 
 
La Sr. Alcaldessa.  A nosaltres ens va arribar aquesta moció d’un Alcalde veí, i 
tot el que sigui impulsar plans i coses que beneficiïn tant gent gran com a la 
gent dels pobles veïns, nosaltres la recolzarem. De moment solament puc dir 
això. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Marcos, Dominguez  i 
Vidal, un (1) en contra del senyor Oller i una (1) abstenció, de la Sra. Coronado   
s’aproven en tots els seus punts la moció. 
 



Explicació de vot 
 
El Sr. Oller. Jo no és que estigui en contra de que es facin coses per la gent 
gran, el que vull és que la facin al meu poble. 
 
El Sr. Domínguez abandona la sala previ requeriment en fer-ho de la Sra. 
Alcladessa i s’incorpora d’immediat. 
 
El Sr. Oller.  Es la primera vegada que ens arriben aquestes mocions dels 
diferents pobles per demanar coses d’aquestes, ara  aquestes coses les anirem 
veient, principalment quan s’ajunten equips de govern en que intervé 
Convergència i Unió ja acostuma a fer-ho, i no és crítica, simplement es així. El 
que voldria saber és si aquestes a veure si que aquestes  poden ser per gent 
del poble, per descomptat que tothom pot anar on vulgui, estigui feta per la 
Generalitat, o  per l’Estat. 
 
Nosaltres tenim de mirar que aquestes coses vinguin al nostre poble. Fins ara, 
moltes de les coses que han sortit des del Consell Comarcal, des de la 
Diputació i de la Generalitat les han dotat a tot arreu menys a Pallaresos, cap ni 
una, i per una residència que varem tenir, varem tenir les mil i una.  
 
Per tant jo crec que els esforços d’aquest ajuntament han d’anar encaminats a 
tenir una residència de Centre de dia aquí, al  nostre poble, que la nostra gent 
gran no s’hagi de desplaçar a un altre poble, en aquest esforç sempre ens 
trobaran, però per uns altres pobles, de veritat, no és que estem en contra però 
com em diu la presidència d’aquest ajuntament, per això estan altres estaments 
que poden buscar la feina. Moltes gràcies. 
 
17 MOCIÓN DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIDO POPULAR D E 
CATALUNYA DEL AYUNTAMIENTO DE ELS PALLARESOS PARA 
EJECUTAR EL PAGO DE LA TOTALIDAD DEL APARTADO 48, N ÚM. 
321481 “AJUTS LLIBRES ESCOLARS” DEL PRESUPUESTO MUN ICIPAL 
PARA EL EJERCICIO DEL AÑO 2008, POR VALOR DE 25.000  EUROS 
 
El 16 de agosto de 2007 el Grupo Municipal del PPC presentó una Moción 
sobre “Ayuda de adquisición de libros de texto y material didáctico”. 
En dicha Moción del Grupo Municipal del PPC, se proponía la siguiente ayuda: 
 
Para P-3, P-4 y P-5 de 20 a 25 euros. 
Para Educación Primaria de 70 a 110 euros. 
Para ESO de 120 a 150 euros. 
 
Dicha Moción fue rechazada en el Pleno del día 06-09-2007. 
 
En el Pleno del día 6 de septiembre de 2007, la Alcaldía presentó un Acuerdo 
de ayuda para libros escolares, curso 2007-2008, con la siguiente propuestas: 
 
Para P-3, P-4 y P-5 de 25 euros. 
Para Educación Primaria de 30 euros. 



Para ESO de 40 euros. 
 
En el Presupuesto Municipal para el ejercicio de 2008, aprobado con los únicos 
votos a favor del Equipo de Gobierno, se destina una partida económica (nº 
321481, apartado 48) para “Ajuts Llibres escolars” por valor de 25.000 euros. 
 
En el Pleno del 13 de marzo de 2008, se nos informa por la Sra. Regidora 
d’Ensenyament, que se han beneficiado de esta ayuda 424 escolares. 
 
La suma de dicha ayuda económica ha sido de 13.045 euros. 
 
Queda sin gastar y sin liquidar de dicha partida económica del Presupuesto 
Municipal (núm. 321481) destinada a “Ajuts Llibres escolars”, la cantidad de 
11.995 euros. 
 
En relación a los antecedentes expuestos propongo para el próximo Pleno 
Municipal de julio, la adopción de los siguientes 
 
ACUERDOS 
 
Primero.-  Aprobar un segundo pago para “Ajuts Llibres escolars”, destinado a 
los 424 escolares que lo han solicitado, curso 2007-2008. 
 
Dicho segundo pago iría a cuenta del Capítulo 48, partida núm. 321481, que 
asciende a 25.000 euros y solamente se han gastado 13.045 euros. 
 
Segundo.-  La cuantía de las ayudas económicas sería de: 
 
Módulo 1 Educación Infantil (P-3,P-4 y P-5)                20 euros 
Módulo 2 Educación Primaria                                      30 euros 
Módulo 3 ESO                                                              35 euros 
 
La Sra. Alcaldessa. Quiero aclarar que no nos subimos el salario, nos 
aplicamos el IPC, seguit d’una discusió entre ambdos. 
 
El Sr. Marcos.  Perdone un momento, señor Vidal lo siento mucho pero se lo 
voy a decir en castellano para que me entienda mejor, me molesta y me ofende 
que utilice la palabra “catalán” tan despreciablemente, jo sóc català, em 
considero català, i li demano una mica de respecte pel català! 
 
La Sra. Alcaldessa. Demana calma ambdós regidors per una petita discussió 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, set (7) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez i Marcos, i cap (0) abstenció,   no 
s’aprova la moció.  
 
Explicació de vot: 
 



La Sra. Sánchez. Tal i com vostè indica en la seva moció, aquest equip de 
govern, aquest i no el que hi havia abans, està subvencionant part de cost que 
tenen les famílies en la despesa de llibres de text. Li recordo per refrescar-li la 
memòria que vostè quan governava aquest poble i tenia la responsabilitat en 
matèria educativa, no destinava ni un cèntim d’euro a l’ajut de llibres de text.  Ni 
un cèntim. Miri Sr. Vidal vostè no enganya a ningú, no pensi que la gent és 
tonta o no s’assabenta. Em sorprèn que ara de sobte tingui un empatx de 
generositat. Nosaltres hem cobert la totalitat d’ajuts requerits,  424 ajuts però li 
recordo que la previsió era al voltant d’uns 800 ajuts. Que han sobrat diners? Si 
però no per això hem de fer politiques populistes, hem de continuar treballant. 
Aquest ha estat el primer any que s’han ofert subvencions per l’adquisició de 
llibres de text i s’ha cobert la totalitat de les sol·licituds presentades, que era el 
nostre objectiu. 
 
El Sr. Oller. Es queixa de que ja està bé de culpar el passat. Amb voluntat i 
amb ganes es pot fer, parlant tot el que faci falta, i l’any que es va aprovar l’ajut 
que enguany s’ha donat, no estava en el pressupost, va ser en el pressupost 
de l’any següent, de la mateixa manera que es podia fer ara, aprovar els ajuts i 
fer-ho amb el pressupost de l’any que ve. 
 
18 MOCIÓN DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA DE ELS PALLARESOS PROPONIENDO GRABAR LOS 
PLENOS MUNICIPALES Y COLGARLOS EN INTERNET.  
 
Para facilitar a la ciudadanía la información, la participación, la transparencia y 
la objetividad de las sesiones plenarias, se propone la utilización de las nuevas 
tecnologías de comunicación a través de Internet. 
 
También, buscar la compaginación de la vida familiar y laboral, con la 
posibilidad de ver íntegras las sesiones plenarias por los vecinos y vecinas del 
municipio. 
 
De esta manera se pueden conocer las propuestas, debates y posturas de los 
diferentes Grupos Políticos Municipales sobre las propuestas y acuerdos que 
se debaten en los plenos. 
 
Se proponen para el próximo Pleno Municipal de julio los siguientes  
 
ACUERDOS 
 
Primero.-  Grabar de forma íntegra los plenos municipales. 
 
Segundo.-  Colgarlos en la página web del Ayuntamiento 
 
Tercero.-  Posibilidad de un préstamo gratuito de las grabaciones de los plenos 
municipales en DVD para que puedan verse en televisión u otro sistema. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, set (7) en contra, dels senyors/es Ramos, 



Domènech, Pardo, Gómez, Vidalle i Sánchez i Marcos, i cap (0) abstenció,   no 
s’aprova la moció.  
 
Explicació de vot: 
 
La Sra. Alcaldessa. Actualmente consideramos inviable esta moción, estamos 
creando la página web nueva, una página interactiva, i por supuesto que se 
valorará la idea esta de grabar los plenos y colgarlos en su momento, cuando 
llegue ese momento así se realizará, pero actualmente es completamente 
inviable. 
 
El Sr. Marcos. He votat que no. En línies generals, no ens sembla malament 
l’idea però tal i com esta redactada la moció, avui per avui, sota el nostre parer,  
és inviable. Hem de tenir en compte que a dia d’avui l’Ajuntament dels 
Pallaresos, no disposa d’una pagina web que pugui suportar el format que es 
necessitaria per penjar les filmacions, encara que possiblement en un futur no 
molt llunyà ho pugui fer. De totes formes, si vostè considera que la seva moció 
es viable i disposa dels mitjans humans i tècnics per fer el treball de filmació, 
maquetació i postproducció,  A.I.P. posa a la seva disposició, al igual que ho 
esta fent amb tots els veïns i entitats del nostre poble, inclòs el propi 
Ajuntament, la seva pagina web Amics Internautes dels Pallaresos,  els seus 
tècnics i les seves instal·lacions per tirar endavant aquest i d’altres projectes, 
sempre sota un punt de vista de total imparcialitat. 
 
El Sr. Domínguez.  Nosaltres hem votat que sí a aquesta moció, no tant pel fet 
que sigui viable presentar-la ara mateix, per que lògicament encara no està ni 
la web, si no pel fet que el de donar transparència en el plens i fer-los públics 
és una cosa que enriqueix i lògicament enteníem, potser és un error per part 
nostra, però enteníem que no era d’aplicació immediata, si no hi ha web, 
bàsicament per això. 
 
19 MOCION DEL GRUPO MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE  
CATALUNYA DE ELS PALLARESOS SOBRE INSTALACIONES DE 
TELEFONIA MÓVIL Y OTRAS INSTALACIONES DE 
RADIOCOMUNICACION EN EL MUNICIPIO.  
 
Considero, y es mi opinión, que el Ayuntamiento de els Pallaresos tiene un 
compromiso con los vecinos de Jardins Imperi, en especial, con aquellas 
personas que viven en las calles: Prats de Motlló, Verdaguer, Pau Claris, 
Jaume d’Urgell, Guifré el Pilós, Roger de Flor, Príncep de Viana, Jaume 
I...calles que se encuentran cerca de las instalaciones de telefonía móvil allí 
existentes. 
 
En mi opinión, una o dos estaciones de telefonía móvil, no son una 
construcción de servicio público, lo considero, en todo caso, de utilidad pública 
y por mucha utilidad que tenga, no deja de ser una actividad empresarial 
lucrativa particular. 
 



Tengo claro que las compañías de telecomunicaciones son empresas 
lucrativas, con accionistas y un consejo de administración que su objetivo y 
prioridad es ganar dinero, mucho dinero. 
 
Por ejemplo, el beneficio neto de Telefónica alcanzó los 8.906 millones de 
euros a lo lardo del 2007. 
 
En julio del año 2004, ya presenté una moción que abordaba este problema y 
preocupación de las personas que viven cerca de dichas instalaciones, fue 
rechazada. 
 
En esta legislatura quiero volver a presentar esta iniciativa, porque entiendo 
que hay que buscar un equilibrio entre el derecho a comunicarse y el derecho 
fundamental y prioritario de la salud, con el “PRINCIPIO DE PRECAUCIÓN Y 
PREVENCIÓN” y salvaguardar el entorno ambiental. 
 
Por lo expuesto en este Pleno del Ayuntamiento de Els Pallaresos, propongo la 
adopción de los siguientes ACUERDOS:  
 
Primero.-  Se realice por los técnicos del Ayuntamiento un informe sobre la 
situación actual de dichas instalaciones e informando al Pleno si cumplen con 
la legislación vigente. 
 
Segundo.-  Creación de un parque de antenas de telefonía móvil fuera del 
casco urbano y alejado de las viviendas. 
 
Tercero.-  Solicitar que el Departament de Governació i Administració 
Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 
Informació (STSI), instalen equipos de control de emisiones de las antenas de 
telefonía móvil al municipio de Els Pallaresos. 
 
Cuarto.-  Se informe a los vecinos, de forma regular y periódica, de las 
mediciones de los campos magnéticos que generan dichas antenas. 
 
Quinto.-  Solicitar al ABS de Sant Salvador, la realización de una encuesta 
sanitaria-epidemiológica en la zona sobre enfermedades y patologías que 
puedan estar relacionadas con las ondas de los campos electromagnéticos. 
 
Sexto.-  Estudio de la aplicación de un descuento en el IBI urbano en aquellas 
viviendas del municipio situadas a una distancia de las antenas de hasta 350-
500 metros. 
 
Se valoraría especialmente distancia y el impacto visual. 
El descuento en el impuesto del IBI urbano sería del 15% al 30%. 
La partida económica para el año 2008, sería de 14.000 euros, 
aproximadamente. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de dos (2) vots a favor, el dels senyors 
Domínguez i Vidal, set (7) en contra, dels senyors/es Ramos, Domènech, 



Pardo, Gómez, Vidalle i Sánchez i Marcos, i dues (2) abstencions, dels 
senyors/es Coronado i Oller,  no s’aprova la moció.  
 
Explicació de vot 
 
El Sr. Pardo.  Nosaltres hem votat que no bàsicament per la redacció conjunta 
com a moció i seguidament passaré a comentar cada un dels punts del qual 
forma part tot l’acord. 
 
“Se realice por los técnicos del Ayuntamiento un informe sobre la situación 
actual de dichas instalaciones e informando al Pleno si cumplen con la 
legislación vigente.” 
 
Això ja s’ha fet, això ja s’ha fet per que fa temps nosaltres estem treballant 
sobre aquest tema i en concret aquests informes, el municipi tenim dues 
antenes, una de Telefonica Móviles España SA, i una altra de Retevisión Móvil.  
 
En quant al de Telefonia Móviles España, les conclusions del informe diuen el 
següent:  
 
El punt 1, l’activitat no disposa de llicència ambiental d’acord amb la normativa 
vigent, l’últim document de que es disposa és la proposta resolució emesa el 24 
de novembre de 2004, i condicionada a un control inicial a efectuar per una 
EAC. 
 
El punt 2, el 28 de juny de 2005, l’activitat va presentar el control inicial amb 
pronunciament favorable, per tant, es proposa que l’ajuntament emeti la 
resolució de concessió de la llicència ambiental. 
 
El punt 3, atès que durant la inspecció del control inicial l’EAC, no disposa del 
projecte tècnic i per tant, no s’ha avaluat si la instal·lació s’ha executat d’acord 
amb aquest, s’haurà de requerir al titular per que aporti la certificació tècnica en 
la que s’especifiqui que les instal·lacions i l’activitat s’ajustin al projecte. 
 
I el punt 4, l’activitat restarà condicionada a un control periòdic a realitzar cada 
cinc anys d’acord amb la legislació vigent. 
 
En qual a l’antena de Retevisión Móvil, les conclusions de l’informe diuen el 
següent: 
 
El punt 1, l’activitat disposa de llicència ambiental d’acord amb la normativa 
vigent. 
 
El punt 2, ha presentat el control inicial i el control complementari on 
s’especifica que s’ha reduït el número de mini-links respecte al projecte, hi ha 1 
mini-link a 170 graus. 
 
El punt 3, aquesta modificació detectada en els controls efectuats no modifica 
els nivells d’intensitat del camp, i tal com preveu l’EAC, no afecta al 



mediambient, la seguretat o la salut de les persones, i s’entén que des del punt 
de vista ambiental continua amb l’activitat. 
 
Com es veu hi ha irregularitats en quan a la presentació de la documentació 
per part d’aquestes empreses que gestiona les antenes.  
 
Les actuacions que nosaltres hem fet són les següents: 
 
En principi aquesta antena de Telefónica Movistar, que en data 22 de 
novembre de 2004, es realitza proposta de resolució de l’activitat per la qual 
se’ls requereix a que presentin sol·licitud de visita de comprovació amb 
certificació tècnica i acta de control inicial, fins el dia 25 de febrer del 2008, des 
del 2004 que no es presenta la documentació fins el dia 25 de febrer de 2008, 
es fa recordatori d’aquesta manca de documentació sense haver obtingut cap 
resposta al respecte, tenim constància que han rebut l’escrit. Posteriorment, el 
dia 9 d’abril de 2008 s’ha realitzat petició al SAM a fi que la Diputació de 
Tarragona realitzi l’informe per l’anul·lació de l’expedient de llicència, per no 
portar documentació en termini i en aquest moment s’està a l’espera d’aquest 
informe. 
 
Quant a l’antena de telefonia de Retevisión, que en data 22 de març de 2006, 
s’atorga llicència condicionada al següent: 
 
Abans de quatre mesos haurà de presentar acta d’una EAC on es reparin les 
disconformitats apreciades.  
 
Data 22 de març de 2006, fins el dia 1 d’octubre de 2007 es quan es reitera que 
manca aportar documentació d’expedient de llicència i es transmet informe del 
tècnic municipal senyor Julio Cadena. En data 30 de novembre de 2007, es 
torna a enviar comunicat establint un termini de 10 dies per aportar acta de 
l’EAC amb les deficiències reparades, i en data 1 d’abril del 2008 s’ha realitzat 
la petició al SAM, per que no hem rebut cap comunicat per part de l’empresa a 
fi i efecte de que la Diputació de Tarragona realitzi informe per l’anulació de 
l’expedient de llicència per no aportar documentació en termini, i en aquest 
moment s’està a l’espera de que aquest informe ens arribi. 
 
Com veu les actuacions que s’han fet des del 2004, que es va donar la llicència 
fins ara, s’han fet dins d’aquest mandat, concretament 2007, octubre, 30 de 
novembre de 2007, 25 de febrer de 2008 i 9 d’abril de 2008. 
 
En quan al punt segon, que diu: “Creación de un parque de antenas de 
telefonía móvil fuera del casco urbano y alejado de las viviendas.” 
 
Vostè hauria de saber que aquí hi ha un contracte de concessió amb aquestes 
empreses per un període de 10 anys, i els contractes s’han de respectar. 
 
“El punto tercero: Solicitar que el Departament de Governació i Administració 
Públiques, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la 



Informació (STSI), instalen equipos de control de emisiones de las antenas de 
telefonía móvil al municipio de Els Pallaresos.” 
 
Això ja s’està gestionant, s’ha demanat als tècnics, en aquest cas, als tècnics 
competents que facin les gestions oportunes i en aquest moment s’està 
buscant una ubicació per aquests equips de control d’emissions . 
 
El punt cuatro: “Se informe a los vecinos, de forma regular y periódica, de las 
mediciones de los campos magnéticos que generan dichas antenas.” 
 
Quan tinguem aquest medidor, evidentment informarem als veïns amb les 
paràmetres que ens donin els amidaments. 
 
Punt cinquè: “Solicitar al ABS de Sant Salvador, la realización de una encuesta 
sanitaria-epidemiológica en la zona sobre enfermedades y patologías que 
puedan estar relacionadas con las ondas de los campos electromagnéticos.” 
 
Aquesta enquesta anirà en funció del que ens digui l’informe d’aquests 
amidaments, per que si els amidaments són correctes, els tècnics informaran 
que en principi s’han realitzat les accions oportunes per tal de solucionar el 
problema, entenc que si no perjudiquen la salut i la seguretat de les persones, 
si hi ha un informe tècnic que ho diu, en principi l’hem de creure. 
 
I en quan a l’últim punt, el sisè que diu: “Estudio de la aplicación de un 
descuento en el IBI urbano en aquellas viviendas del municipio situadas a una 
distancia de las antenas de hasta 350-500 metros.” 
 
Això com a proposta està molt bé, però això s’ha d’estudiar a la comissió de 
comptes que es on s’aproven les ordenances municipals. De totes maneres 
això vostè ho podria haver fet, perquè quan es va aprovar les ordenances del 
2007, on es va modificar entre altres el rebut d’escombraries, també es podia 
haver inclòs aquesta bonificació en concepte d’impost d’IBI.  
 
El Sr. Marcos.  Estem d’acord en la base de la Moció, i en el punt primer. Tal i 
com vostès manifesten en aquest punt, cal fer primer un estudi per part dels 
tècnics, i un cop fet aquest i segons els resultats, estudiar les mesures a 
prendre. De fet en definitiva més o menys el que ha dit el senyor Pardo. 
 
El Sr. Oller. Les reclamacions s’han fet sempre, la llicència d’activitat no la dóna 
l’ajuntament, és la Diputació la que ha de demanar a l’ajuntament que es faci la 
revisió pertinent, això és el que s’acaba d’explicar, sempre hi ha hagut aquesta 
complicació de papers.   
 
Quan vinguin els tècnics a inspeccionar la zona veuran que justament és una 
de les zones on es poden fer, aquí o a la  punta de l’entrada del poble, on visc 
jo, que és el punt més alt, hi ha una casualitat que també s’ha de saber, i és 
que pel radi aquests altres punts no els dona prou, és el punt idoni, tampoc els 
agrada que n’hi així dues de juntes, i s’ha fer d’aquesta manera per la 
freqüència que tenen. Aquesta és la realitat, i una altra realitat és que hi ha  



peticions d’altres companyies. El que no podem pretendre és tenir telèfon mòbil 
a la butxaca i que l’antena estigui no sé on, s’ha de pensar una mica, estic 
d’acord amb tot el que sigui seguretat,  per mi molt important des del camp del 
sindicalisme. 
 
La rebaixa de l’IBI per viure a prop no és una cosa per tenir-la en compte sota 
el meu punt de vista, perquè no m’empara la seguretat, una cosa molt simple, 
això passa igual que els Verds, quan us vegi a tots amb una fulla al davant i 
una altra al darrera, llavors creurem en els verds, doncs això és el mateix, no 
podem estar demanant que les antenes vagin fora i els mòbils a la butxaca.    
 
El Sr. Vidal per elusions. En primer lugar, yo vivo en Pallaresos des de 1992.  
Estas antenas, han gobernado otros alcaldes, nosotros solamente 2 años y 
medio, antes gobernaron otros, quiero decir que esta  antena no es del 2004. 
 
Luego, en los dos años y medio hubo una congelación del presupuesto, 
durante 3 años, el dinero que entraba en el ayuntamiento no es como ahora 
que entra a sacos.  
 
Yo creo que los impuestos y las tasas no es la mismo ahora que esos tres años 
que estuvo congelados, estoy convencido. 
 
Luego, los parámetros que dice, los que marca la Generalitat de Catalunya son 
menores que los de la Unión Europea, o uno, o los de la Generalitat de 
Catalunya son muy listos, o los de la Unión Europea estan equivocados, pero 
es cinco veces más la distancia que indica la Unión Europea, no sé cual de los 
dos estará más acertado. 
 
Y la intensidad también la Unión Europea la pone por debajo. 
 
En el pueblo de Sant Jaume dels Domenys, que ahí se queja CIU, que la 
antena allí está a menos de 500 metros de algunas viviendas, yo no sé si es 
que allí tienen que estar a 500 metros y aquí que estén a 40 es normal, no lo 
se. Pero bueno, en un sitio se defiende una cosa y en otro sitio se defiende otra 
cosa.  
 
El alquiler del terreno para el IBI, yo creo que es importante, o sea, cuando en 
la ciudad ponen una antena en un edificio se beneficia economicamente la 
comunidad. Hombre! Ya que uno sale al balcón y ve ese trasto ahí delante que 
a mi no me gustaría tener y quien defiende esas antenas yo no veo que la 
tenga al lado, ya se procura que esté bien lejos, pues dentro de lo malo, pues 
un reconocimiento en o arreglar esa zona o económico, pero un 
reconocimiento.  
 
Se paga por estas antenas de 2.500 euros a 7.000 euros/año. Pues yo no veo 
ningún problema a que se coja a Telefónica, Amena, o quien está allí, i diga: 
¿Ustedes quieren antena? !Apechuguen!. 
 



Enfermedades, hay científicos que están en contra, hay científicos que están a 
favor, dicen unos que sí unos que no, hay las dos opiniones, sería deseable 
sacar esas antenas de ese lugar y mientras eso ocurre informar a los vecinos.  
Entrar en este programa de la Generalitat no hay ningún problema, hay pueblos 
que van entrando y desplazar esas antenas. 
 
El Sr. Pardo – Jo en cap cas he dit que aquestes antenes les hagués ficat quan 
vostè estava a l’equip de govern, he dit que des del 2004 que es va donar la 
llicència no s’ha fet cap tipus de gestió fins al 2008, vostè ha estat des del 2004 
fins al 2007 ha estat a l’equip de govern i no ha fet cap gestió, no s’ha 
preocupat.  
 
El Sr. Vidal. Vol aclarir que el 7 de gener  de 2005 
 
El Sr. Pardo. Només pel fet d’aclarir-li que no s’aprovés els pressupostos 
durant tres anys no significa que no s’haguessin aprovat les ordenances. Al 
2007 si es van aprovar les ordenances, i vostè les va aprovar  i no va incloure 
cap tipus de bonificació amb l’IBI dels veïns que viuen al costat de les antenes, 
i ho podia haver fet. El fet de que no s’aprovin els pressupostos durant tres 
anys no implica que no s’haguessin aprovat les ordenances a l’any 2007 i vostè 
va votar a favor, ho podia haver fet, i no va presentar cap tipus de proposta.  
 
El Sr. Marcos. Simplement comentar que la Generalitat, ni el govern, jo no sé si 
són uns o els altres els més llestos, el que si està clar és que la Generalitat, la 
normativa, les lleis que aplica en matèria ambiental no són realment una 
transposició radioactiva marco promulgada por la CEE, i mai seran d’un 
caràcter menys involucrant de lo que marca aquesta directiva. És una 
transposició del sistema jurídic espanyol. 
 
20 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 maig juny.  
 
Relació de decrets: 
 
Es dona compte del Decret 207, de data 30 d’abril de 2008, esmenat la 
proppassada sessió del dia 8 de maig 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 
 
(S’informa que si per descuit o qualsevol altre causa es troba a faltar algun 
document, es pot demanar al departament corresponent).  
 
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 212/08, de data 5 de maig de 2008, aprovant la sol·licitud i resta de 
documentació per entrar a formar part de la convocatòria de subvencions del 
Departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya en 
matèria d’atenció a la infància i adolescència 
 
Decret 213/08, de data 8 de maig de 2008 atorgant autorització a 12 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 8 de maig 
 
Decret 214/08, de data 12 de maig de 2008, aprovant concórrer a la 
convocatòria del PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL, quadrienni 2008/2001 de la 
Diputació de Tarragona amb el projecte de construcció de vestidors, dues 
pistes de tennis 
 
Decret 215/08, de data 15 de maig de 2008, atorgant autorització a 10 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 15 de maig 
 
Decret 216/08, de data 15 d’abril de 2008, concedint llicència ambiental a la 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona per l’obertura d’oficina ban`caria al 
carrer Alt, núm. 19 del municipi 
 
Decret 217/08, de data 2 de maig de 2008, incoant expedient de contractació 
per l’adjudicació del contracte de serveis, confecció d’estudi previ PAV.2 
 
Decret 218/08, de data 2 de maig de 2008, aprovant l’expedient de contractació 
i corresponent plec de clàusules pel servei de confecció d’un estudi previ PAV-
2 
 
Decret 219/08, de data 5 de maig de 2008, adjudicant a NADAL I MARCE 
ARQUITECTES SL el contracte per la realització del servei de confecció d’un 
estudi previ PAV-2 per import de 29.321,12€ 
 
Decret 220/08, de data 16 de maig de 2008, atorgant llicència a l’empresa 
CHURROMANGA a fi d’instal·lar una parada de xurreria durant els dies 17 i 18 
de maig de 2008  
 
Decret 221/08, de data 19 de maig de 2008, aprovant una modificació vers les 
certificacions d’obres corresponents a l’acondicionament del local social de 
Jardins Imperi 
 
Decret 222/08, de data 12 de maig de 2008, aprovant la certificació addicional 
dels vestidors de la piscina municipal elaborada per l’empresa CONSTECNIA 
per import de 50.093,00€ (més IVA) 
 
Decret 223/08, de data 21 de maig de 2008, atorgant llicència d’activitat al Sr. 
Walter Julián Martínez per l’obertura d’una activitat destinada a taller botiga de 
motocicletes i complements a la prolongació Camí dels Plans, local 4 del 
municipi 
 



Decret 224/08, de data 21 de maig de 2008, atorgant llicència al Departament 
d’Educació per la construcció dels basaments per a tres mòduls prefabricats al 
CEIP PALLARESOS situats a l’Av. Catalunya, núm. 6 del municipi, exp. 
38/2008  
 
Decret 225/08, de data 21 de maig de 2008, conferint llicència a l’empresa 
AIMAR RICO SL per la instal·lació d’una torre grua al carrer Nou, núm. 54, 
segons expedient 85/07  
 
Decret 226/08, de data 21 de maig de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines corresponents al mes de maig del 
personal de l’Ajuntament 
 
Decret 227/08, de data 21 de maig de 2008, aprovant els plusos a incloure a 
les nòmines corresponents al mes de maig del personal de l’Ajuntament 
 
Decret 228/08, de data 22 de maig de 2008 atorgant autorització a 8 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 22 de maig 
 
Decret 229/08, de data 21 de maig de 2008, aprovant l’oferta pública 
d’ocupació corresponent a l’any 2008  
 
Decret 230/08, de data 22 de maig de 2008, aprovant l’anul·lació de diversos 
rebuts de Taxes i Preus Públics any 2008, al detectar-se diversos errors en la 
seva emissió 
 
Decret 231/08, de data 26 de maig de 2008, aprovant la presentació davant de 
la Diputació de Tarragona de la sol·licitud de subvenció corresponent a la 
seguretat en piscines 
 
Decret 232/08, de data 26 de maig de 2008, aprovant la concessió d’un gual al 
carrer Bofarull, núm. 17 a nom del Sr. Vicente Martínez Valero 
 
Decret 233/08, de data 26 de maig de 2008, aprovant la concessió d’un gual al 
carrer Jujol, núm. 11 a nom de la Comunitat de Propietaris del Carrer Gaudí 
 
Decret 234/08, de data 26 de maig de 2008, accedint a la col·locació d’una 
reserva d’aparcament de minusvàlids a l’Av. Bofarull, núm. 24, a nom del Sr. 
Ramon Juncosa Vallbona 
 
Decret 235/08, de data 26 de maig de 2008, aprovant la concessió d’un gual al 
carrer Guimerà, 4b, a nom del Sr. Alfonso Martínez Garnés 
 
Decret 236/08, de data 26 de maig de 2008, concedint llicència d’obres a la 
Sra. Sílvia Villalba Real per enrajolar pati i construcció de barbacoa al a finca 
situada a l’Av. Bofarull, 101, segons expedient 20/2008 
 



Decret 237/08, de data 26 de maig de 2008, atorgant llicència d’obres al Sr. 
Valentín Díaz Gutiérrez per la realització de diverses obres menors a l’habitatge 
situat al carrer Prats de Motlló, núm. 4D, segons expedient 24/2008  
 
Decret 238/08, de data 27 de maig de 2008, atorgant llicència a TELEFONICA 
ESPAÑA SA per les obres de canvi d’arqueta a la cruïlla entre el carrer Clotes i 
Av. Catalunya, segons expedient 29/2008  
 
Decret 239/08, de data 27 de maig de 2008, atorgant llicència a GESKATRIM 
SL per la legalització d’una piscina al carrer Mas del Frare, núm. 26, segons 
expedient 48/2008  
 
Decret 240/08, de data 27 de maig de 2008, atorgant llicència de primera 
ocupació a GESKATRIM SL vers els dos habitatges construïts a la finca situada 
a Camí Mas del Frare, 26, segons expedient PO 2/2008  
 
Decret 241/08, de data 29 de maig de 2008, atorgant autorització a 9 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 29 de maig 
 
Decret 242/08, de data 28 de maig de 2008, aprovant l’inici de l’expedient per 
seleccionar una plaça d’arquitecte tècnic, auxiliar administratiu i oficial 2a 
d’oficis totes en règim d’interinitat. 
 
Decret 243/08, de data 28 de maig de 2008, aprovant les bases generals i 
específiques que han de regir la selecció pel procediment del concurs oposició 
de les places d’arquitecte tècnic, auxiliar administratiu i oficial 2a oficis 
 
Decret 244/08, de data 22 de maig de 2008, iniciant l’expedient de contractació 
del servei de salvament i socorrisme aquàtic i manteniment de la piscina per 
l’any 2008  
 
Decret 245/08, de data 22 de maig de 2008, iniciant l’expedient de contractació 
del servei de confecció de l’estudi urbanístic de l’àmbit ARE-SAU-6 
 
Decret 246/08, de data 21 d’abril de 2008, aprovant l’inici de l’expedient per la 
substitució de reixes de recollida d’aigües pluvials al carrer Camí dels Plans i 
Ribera d’Ebre, i adjudicant els treballs a l’empresa SERPOL SL per import de 
21.474,82€ 
 
Decret 247/08, de data 27 de maig de 2008, aprovant el contracte per la 
prestació de serveis pel manteniment d’informàtica per l’any 2008 amb 
l’empresa INFOCAM per import de 4.384,80€ 
 
Decret 248/08, de data 20 de maig de 2008, aprovant el contracte per la 
prestació del servei d’emergències amb l’empresa SECAT per les actuacions 
en emergències sanitàries, primers auxilis i trasllat a centres hospitalaris per 
import de 7.099, 20€ 
 



Decret 249/08, de data 20 de maig de 2008, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per REDWATER SL per respondre de les obres d’urbanització de la 
unitat d’actuació UA-3 
 
Decret de 250/08, de data 2 de juny de 2008, aprovant l’anul·lació de diversos 
rebuts de Taxes i Preus Públics any 2006 i 2007, al detectar-ne diversos errors 
en la seva emissió 
 
Decret 251/08, de data 2 de juny de 2008, iniciant expedient de suplement de 
crèdit per atendre despeses que no tenen consignació pressupostària 
 
Decret 252/08, de data 2 de juny de 2008, autoritzant la concessió d’un ajut a 
l’Associació de Jubilats per import de 2084€, per tal de celebrar l’anual dinar de 
germanor 
 
Decret 253/08, de data 3 de juny de 2008, atorgant llicència al Departament 
d’Educació per la construcció dels basaments dels mòduls destinats a IES ELS 
PALLARESOS a l’Av. Catalunya, s/n, segons expedient 53/2008 
 
Decret 254/08, de data 3 de juny de 2008, anul.lant el rebut corresponent a 
Taxes i Preus Públics any 2008, a nom del Sr. Francesc Boada Queralt per 
error en la seva emissió. 
 
Decret 255/08, de data 3 de juny de 2008, autoritzant la concessió d’un ajut al 
CEIP PALLARESOS per import de 150€ per fer front a la despesa ocasionada 
per la festa fi de curs 
 
Decret 256/08, de data 3 de juny de 2008, aprovant una rectificació en la fiança 
de residus establerta a les obres de construcció que l’empresa VILELLA INMO 
porta a terme al carrer Bofarull, núm. 9, segons expedient 35/2007, per un error 
en el seu càlcul 
 
Decret 257/08, de data 3 de juny de 2008, concedint al GRUPO ESTEVEZ 
permís per les obres d’entroncament al clavegueram general i la xarxa d’aigua 
dels edificis plurifamiliars en contrucció al carrer Gaudí, 10 i Av. Catalunya, 53, 
segons expedient 111/2006 
 
Decret 258/08, de data 3 de juny de 2008, concedint llicència a FUNDACIÓ 
SOCIOSANITARIA I SOCIAL SANTA TECLA per les obres d’ampliació de 
vestidors i reforma de la nau situada a carretera Santes Creus, s/n, segons 
expedient d’obres 41/2008 
 
Decret 259/08, de data 5 de juny de 2008, atorgant autorització a 8 paradistes a 
fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 5 de juny 
 
Decret 260/08, de data 10 de juny de 2008, ordenant la devolució de les fiances 
dipositades per INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS SORIA SL, sota 
expedient de llicència d’obres majors 125/2004  
 



Decret 261/08, de data 3 de juny de 2008, aprovant la prohibició de consum de 
begudes alcohòliques  en horari laboral i en edificis de propietat municipal a tot 
el personal de l’Ajuntament 
 
Decret 262/08, de data 30 de maig de 2008, ordenant a BASE l’anul·lació de 
l’expedient executiu vers la liquidació de l’impost sobre l’increment de valor dels 
terrenys de naturalesa urbana any 2005, a nom de COYRE PEDROSA SL 
 
Decret 263/08, de data 10 de juny de 2008, ordenant la devolució de les fiances 
dipositades per INSTALACIONES Y MANTENIMIENTOS SORIA SL, sota 
expedient de llicència d’obres majors 124/2004  
 
Decret 264/08, de data 10 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. Daniel 
Cortés Ayén per les obres d’ampliació i reforma de l’habitatge unifamiliar 
parellat situat al carrer Prat de la Riba, núm. 10A, segons expedient 264/08 
 
Decret 265/08, de data 10 de juny de 2008, denegant el permís d’abocament 
d’aigües residuals sol.licitat per la Sra. Olga Montagut Galimany vers l’activitat 
CONYMAN LABORAL TARRAGONA SL situada a Ctra. Santes Creus, s/n 
 
Decret 266/08, de data 10 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. Domingo 
Leóz Carballo per les obres de construcció d’un armari en tanca exterior de la 
finca situada a l’Av. Onze de Setembre, 2D, segons expedient 61/2008 
 
Decret 267/08, de data 10 de juny de 2008, acceptant l’oferiment realitzat per 
l’empresa VILELLA INMO XXI SL per la construcció de la tanca perimetral al 
recinte de la piscina municipal 
 
Decret 268/08, de data 12 de juny de 2008, atorgant autorització a 8 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 12 de juny 
 
Decret 269/08, de data 13 de juny de 2008, aprovant els plusos a incloure a les 
nòmines del personal de l’Ajuntament corresponents al mes de juny 
 
Decret 270/08, de data 13 de juny de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines del personal de l’Ajuntament 
corresponents al mes de juny 
 
Decret 271/08, de data 20 de juny de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 de maig de 2008, que ascendeix a la quantitat de 
50.899,43€ 
 
Decret 272/08, de data 20 de juny de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 31 de maig de 2008, que ascendeixen a la quantitat 
de 36.951,71€ 
 
Decret 273/08, de data 17 de juny de 2008, ordenant la devolució de fiances 
dipositades per TARRACO PROMOCIONS SANJUST SL vers les obres de 



construcció d’un habitatge al carrer Ribera d’Ebre, 8, segons expedient 
108/2005  
 
Decret 274/08, de data 17 de juny de 2008, atorgant llicència a la Sra. Ma Pilar 
Soria Sebastián vers les obres de modificació de la tanca exterior de la finca 
situada al carrer Corts Catalanes, 22A, segons expedient 51/2008  
 
Decret 275/08, de data 17 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. José Soler 
Fernández per les obres de reconstrucció de la tanca exterior de la finca 
situada a Països Catalans, 9b, segons expedient 35/2008  
 
Decret 276/08, de data 17 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. José 
Gómez Castro per les obres de substitució de la tanca exterior de la finca 
situada a l’Av. Parlament, 3A, segons expedient 56/2008  
 
Decret 277/08, de data 17 de juny de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA per l’obra civil de baixa tensió afectant el subsòl del carrer Maresme, 
segons expedient 56/2008  
 
Decret 278/08, de data 17 de juny de 2008, atorgant llicència a la Sra. Maria 
Moreno López per les obres d’arranjament de la tanca exterior de la finca 
situada al carrer Tarragonès, 6, segons expedient 52/2008  
 
Decret 279/08, de data 18 de juny de 2008, atorgant llicència a la Sra. 
Concepción Naharro Rosa per les obres de tancament de terrassa en planta pis 
a l’habitatge situat al carrer President Macià, 5b, segons expedient 49/2008  
 
Decret 280/08, de data 18 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. Joan Manel 
Miró Andreu, per les obres de tancament d’una terrassa en planta pis a 
l’habitatge situat al carrer Guifré el Pilós, 5D, segons expedient 50/2008  
 
Decret 281/08, de data 18 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. Francisco 
Navas Amenós per les obres de tancament de la terrassa en planta pis a 
l’habitatge situat al carrer Roger de Flor, 1C, segons expedient 54/2008 
 
Decret 282/08, de data 18 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. Petru Pal 
per les obres d’arranjament de bany i cuina a l’habitatge situat al carrer Prats 
de Motlló, núm. 5b, segons expedient 46/2008  
 
Decret 283/08, de data 18 de juny de 2008, atorgant llicència a la Sra. 
Margarida Ramon Nadal per les obres d’anul·lació de bany i ampliació de cuina 
a l’habitatge situat al carrer President Macià, 2A, expedient 45/2008  
 
Decret 284/08, de data 18 de juny de 2008, atorgant llicència al Sr. Conrado 
Sánchez Calleja per les obres de pavimentació de part del jardí i arranjament 
de canal de pluvials a la finca situada al carrer Prats de Motllo, 2C, segons 
expedient 34/2008  
 



Decret 285/08, de data 18 de juny de 2008, ordenant la devolució de fiança 
dipositada pel Sr. José L. Ibarra Molero ves les obres de reparació de la tanca 
de la finca situada a Ctra. Santes Creus, núm. 27, segons expedient 2/2008  
 
Decret 286/08, de data 18 de juny de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
dipositat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA per respondre de les obres 
executades al carrer Camí dels Plans, sota expedient 22/05 
 
Decret 287/08, de data 18 de juny de 2008, ordenant la devolució de diversos 
avals dipositats per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTICA per respondre de 
diverses obres executades al municipi durant els anys 2004, 2005 i 2006  
 
Decret 288/08, de data 20 de juny de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
dipositat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA per respondre de les obres 
executades al carrer Llarg, sota expedient 93/06 
 
Decret 289/08, de data 20 de juny de 2008, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel Sr. Eduard Lax Ugarte per respondre de les obres executades al 
carrer Corts Catalanes, 12B, expedient 27/2008  
 
Decret 290/08, de data 20 de juny de 2008, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel Sr. Antoni Sans Solé per respondre de les obres executades al 
carrer Bagés, núm. 1, expedient 4/2008  
 
Decret 291/08, de data 20 de juny de 2008, ordenant la devolució de les fiances 
dipositades pel Sr. Jordi Alsina Martínez per les obres executades a l’habitatge 
del carrer Corts Catalanes, 13A, segons expedient 43/2007  
 
Decret 292/08, de data 25 de juny de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa ECOJET corresponent a la neteja de clavegueram per import de 
5.028,99€ 
 
Decret 293/08, de data 25 de juny de 2008, aprovant el plec de clàusules per 
l’adjudicació del contracte menor administratiu especial del servei de bar al 
recinte de la pista poliesportiva durant els dies de la festa major 
 
Decret 294/08, de data 25 de juny de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
presentat per SABIBOSC 2005 SL per garantir els serveis afectats per les 
obres de construcció de 26 habitatges situats a la illa entre el carrer Prat de la 
Riba, President Macià i Av. Generalitat, segons expedient 55/2005  
 
Decret 295/2008, de data 19 de juny de 2008, atorgant autorització a 6 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 19 de juny 
 
Decret 296/2008, de data 25 de juny de 2008, atorgant autorització a 10 
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 25 de juny 
 



Decret 297/08, de data 25 de juny de 2008, aprovant la factura presentada per 
OFISERVEI corresponent a la instal·lació de la senyalètica del nou ajuntament 
per import de 3.144,18€ 
 
Decret 298/08, de data 25 de juny de 2008, aprovant la factura presentada per 
Decoración Interiorismo Vázquez SL corresponent a la instal·lació de cortines a 
l’edifici del nou Ajuntament, per import de 4.540,93€ 
 
Decret 299/08, de data 25 de juny de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa SALVAT JOVE corresponent al formigonat rases i tancat del 
poliesportiu Hostalets, per import de 3.248€ 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
21  PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Domínguez demana a la Sra. Alcladessa poder donar compte d’un escrit 
rebut ahir per ambdós. 
 
La Sra. Alcaldessa li diu que no, que no es un prec n’hi una pregunta, 
presentar-lo aquest matí no és de rebut, que el deixi pel proper ple. 
 
La Sra. Alcaldessa expone que primero se contestarán las preguntas que hay 
pendientes. Y felicitar al señor Jaime del grupo municipal del PP, que ha traído 
las preguntas por escrito para que así sean contestadas en este pleno. 
 
A la pregunta prec crítica comentari del grup municipal del PP, que insinua que 
no se tiene en cuenta al CEIP Pallaresos, contesta la regidora d’ensenyament. 
 
La Sra. Sánchez:   
 
Recordar-li que al butlletí núm. 1 hi ha un article informant sobre el Col·legi dels 
Pallaresos. 
 
En el butlletí núm. 2 es fa referència al Col·legi dels Pallaresos tres o quatre 
vegades. 
 
I quan parla de l’article, el CEIP SANT SEBASTIÀ AMB EL POBLE SAHRAUÍ, 
això es una noticia que va portar l’AMPA de Col·legi Sant Sebastià. 
 
El Col·legi de Pallaresos sap que també porta noticies per publicar  
 
Pel que fa al nomenament com representant de l’Ajuntament al Consell escolar, 
dir-li, que no necessito cap paper per saber quina es la meva responsabilitat 
com a regidora. 
 
La Sra. Alcaldessa, a la pregunta del grup municipal del PP de que existe un 
escrito de un vecino que se quejó del contenedor del cartón del carrer Jujol, no 
tiene topes de goma, se ha gestionado ya su reposición. 



 
A la pregunta si el ayuntamiento piensa arreglar el firme en la calle Cerdanya, 
contesta el senyor Claudio. 
 
El Sr. Doménech. El pou de registre fa dos dies, tinc entès, que s’ha arreglat. 
Jo vaig anar a veure-ho personalment i el marc estava trencat, no la tapa, ja 
està totalment adequat, i lo que és el ferm, considero que també està arreglat. 
 
La Sra. Alcaldessa, a la pregunta del señor regidor del grupo municipal del PP 
sobre el parc infantil d’Hostalets, he de decirle que sí tiene razón, que existe 
una situación de abandono. Es una palabra fea, pero existe una situación de 
matojos, malas hierbas, pero es en todo el término en general, por la falta de 
personal que tenemos y una serie de actuaciones que se han hecho con motivo 
de urgencia, llámese piscina o llámese otras cosas, y que estamos a la espera 
de que poder disponer en las fechas que nos corresponde de los planes 
ocupacionales, en los cuales habrá cuatro personas dedicadas a lo que es 
jardineria, limpieza de parques y  limpieza de zonas verdes. 
 
En respuesta a la pregunta del grupo popular sobre vehículo abandonado en la 
carretera que todos llamamos de San Salvador. Este vehículo generó una 
tramitación un poco más complicada de lo normal, por que para retirarlo de la 
zona donde está necesitaba una grua de mucho volumen, hoy dia 3 de julio 
estaba prevista su retirada como así se lo podrán confirmar en la Jefatura de 
Mossos d’Esquadra, espero si no ha surgido ningún inconveniente, que así se 
haya hecho. 
 
La Sra. Alcaldessa: 
 
1 A la pregunta ADMC ¿Quin cost ha tingut la tanca malmesa? Amb referència 
a la Font de la Mina. 
 
Esta pregunta no ha podido ser contestada antes porque la factura ha sido 
registrada el 6 de mayo. El importe asciende a 723,87 €. Ya se encontraba esta 
información a su disposición, tanto en registro como en facturación.  
 
2  El Grup Municipal ADMC vol conèixer quantes hores extres han realitzat el 
conjunt de treballadors de l’Ajuntament i quin va ser el cost d’aquestes? 
 
Esa cantidad de horas se lo haré saber la semana que viene, por estar de 
vacaciones la persona que gestiona personal. 
 
El coste ha sido de 24.885,18 €, en total (fiestas, nocturnas y ordinarias) que a 
razón de una plantilla de 21 trabajadores es un coste de 1185 € por trabajador. 
 
Amb data 30 de juny de 2008, pel Regidor Sr. Jaime Joaquin Vidal i Guiamet, 
Portaveu del Grup Municipal PPC a l’Ajuntament dels Pallaresos es presenten 
per escrit les següents preguntes: 
 
Sra. Alcaldessa: 



 
Como usted conoce en el verano del año pasado 2007, se abrió al público la 
Piscina Municipal con muchas irregularidades. 
 
1ª PREGUNTA.- ¿Se ha dotado de una plataforma elevadora para facilitar, a 
las personas con minusvalía o personas mayores, el acceso a las piscinas? 
 
2ª PREGUNTA.- ¿Se ha reparado o cambiado el equipo de dosificación 
automática de productos químicos para el control del agua de las dos 
piscinas?. 
 
Contestarà el regidor d’esports Sr. El Sr. Vidaller. 
 
La veritat es que agraeixo el seu interès per seguir tan de prop i minuciosament 
l’estat de la piscina municipal. Em sorprèn aquest interès que ara té, que no el 
portava a la practica quan vostè tenia responsabilitat directa en aquesta 
matèria quan desgraciadament vostè col·laborava a desgovernar aquest poble. 
 
Vostè ha presentat un escrit a l’Ajuntament dient que la piscina municipal l’any 
passat es va obrir amb moltes irregularitats, cosa certa. Miri Sr. Vidal nosaltres 
varem entrar a l’Ajuntament el dia 17 de juny de 2007, set dies més tard la 
piscina es tenia que obrir al públic i la gran sorpresa que varem tenir, és que el 
responsable municipal en aquesta matèria, es a dir, vostè mateix, tenia aquest 
equipament d’ús públic en un estat deplorable, automàticament varem 
encarregar a la Diputació un informe que avalués l’estat d’aquest equipament i 
el resultat va ser cinc fulls sencers d’irregularitats. Varem passar vergonya 
aliena en poder constatar la seva deplorable gestió d’un equipament tan 
necessari per al municipi. Ara tot això s’ha corregit i podem passar-li per la cara 
amb total tranquil·litat i podem explicar-li com es gestiona el municipi una gestió 
que prioritza els espais d’us públic i que s’ajusta a la normativa vigent. 
 
Vostè fa una pregunta que diu “que se ha dotado de una plataforma elevadora 
para facilitar a las personas con minosvalia.....  Això ja li vaig dir al Sr. Marcos 
fa quatre mesos, literalment li vaig dir “que si disposàvem de pressupost ho 
duríem a terme aquest any i que sinó, li garantia que durant aquesta legislatura 
es faria” . Si no ho veu instal·lat és per aquesta raó. 
 
En relació a la seva segona pregunta la resposta ja l’hi he donat abans quan 
deia que aquest equip de govern s’ajusta a la normativa vigent i evidentment 
que sí, està instal·lat un equip de dosificació automàtica, tant a la piscina gran 
com a la petita. 
 
El Sr. Domínguez.  
 
Miri abans li volia llegir un escrit que he presentat aquest matí, no ho he pogut 
presentar abans, per que vostè sap perfectament que la carta del President del 
Consell Comarcal em va arribar ahir la tarda. No el faré si no vol, però al mes 
de novembre, un dels motius pels quals vaig votar en contra va ser per les 
preguntes que se’m van fer per part de l’Equip de Govern, i fan referència al 



que contesto en aquest escrit, i que crec senyora Alcaldessa, si no m’ho ha 
deixat fer abans, almenys ara m’ho pot deixar llegir. 
 
La Sra. Alcaldessa. Si us plau, ho presenta pel pròxim Ple. 
 
El Sr. Domínguez. M’agradaria que constés en acta la negativa de la senyora 
Alcaldessa a contestar l’escrit rebut via e-mail ahir la tarda pel President del 
Consell Comarcal al regidor d’ADMC 
 
El Sr. Domínguez.  Llavors avui, com tenim ganes tots d’acabar d’hora no faré 
cap pregunta, i només faré un prec. 
 
Llegeix textualment: 
 
Y debido a la importancia de este ruego, y visto que en anteriores Plenos el 
hecho de que me expresara en catalán ha podido dar pie a posibles malas 
interpretaciones de lo que este representante había expuesto, y sin que sirva 
de precedente le realizaré este ruego en castellano, para facilitarle su 
comprensión, y así evitar posibles dobles lecturas. 
 
Los plenos municipales han cambiado mucho respecto a la legislatura anterior. 
En positivo, tenemos que decir que se empieza a sentir la voz y las propuestas 
de una oposición trabajadora. 
 
En negativo, tenemos que decir que se inyecta una dosis desmesurada de 
tensión, de descalificaciones personales y de vehemencia, que no gusta a 
nadie. Quien más debería saber de política tiene la responsabilidad de calibrar 
las formas en el trato hacia las demás personas del pleno, aunque en el fondo 
le cueste asimilar que la oposición tiene criterio propio y no se doblegará a sus 
ataques. La razón, en política, es siempre relativa y se pierde durante el debate 
si se emplean manera impropias de un cargo electo. 
 
A la vista de lo expuesto, desde ADMC continuaremos en nuestra línea de 
corrección, haciendo la tarea de defender los intereses actuales y futuros de 
Els Pallaresos que figuran en nuestro programa. Pero, preocupados por el 
hecho que exponemos, invitamos a todas las fuerzas políticas a hacer un 
esfuerzo para devolver al pueblo una imagen diferente a la que hasta ahora se 
ha reproducido en los plenos, que facilite la convivencia en un municipio como 
el nuestro. 
 
Sólo desde la corrección personal y política, y la aceptación de las posibles y 
necesarias discrepancias, la relación entre el equipo de gobierno y la oposición 
será beneficiosa para Els Pallaresos. 
 
Este equipo de gobierno lleva poco más de un año, y como Grupo de la 
Oposición queremos denunciar que venimos padeciendo la actitud de un 
equipo de gobierno que constantemente menosprecia a cualquiera que difiera 
de su manera de pensar. 
 



Un menosprecio y una falta de respeto que se palpa día tras día, de manera 
especial en los Plenos, donde la alcaldesa en la mayoría de las ocasiones no 
contesta, y son pocas las respuestas a las intervenciones y preguntas de la 
oposición. Todo “se le contestará en el próximo pleno” 
 
Como grupo político, respaldado por un gran número de electores exigimos a la 
alcaldesa respeto a la oposición, porque ya no sólo es grave el hecho de que 
no nos escuche, sino que además tiene la desfachatez de ironizar, reírse 
incluso y despreciar las propuestas de ADMC. No estamos dispuestos a tales 
desprecios y actitudes indignas de una alcaldesa que debería demostrar 
respeto, seriedad y credibilidad. 
 
Els Pallaresos necesita una alcaldesa y unos concejales que se preocupen del 
día a día en nuestro municipio, que se preocupen de la limpieza, de pequeñas 
obras de reparación, de mejorar el alumbrado, de reposición de árboles y 
mobiliario urbano, de instaurar una buena presencia policial, de nuevos 
programas que mejoren la calidad de vida de nuestras personas mayores, de 
adecentar las zonas verdes... En definitiva, cuidar nuestro municipio. No hay 
gestión municipal. 
 
No se puede gobernar a bandazos, a este equipo de gobierno le molesta que 
nuestro Grupo Municipal presentemos propuestas y sugerencias en afán por 
colaborar y trasladar al gobierno municipal ideas viables para mejorar el 
municipio. 
 
A esto hay que añadir que los plenos se celebran cada dos meses y que en los 
mismos ADMC presenta una batería de preguntas, la mayoría de las cuales la 
alcaldesa manifiestas que le serán respondidas “en el próximo Pleno”. Ocurre, 
que las respuestas a muchas de tales preguntas (a algunas no han respuesto) 
tardan dos meses en responderse, en el siguiente pleno ordinario, ya que por 
ley tienen que hacerlo. Desde ADMC consideramos que es una falta de respeto 
y un atentado contra la democracia que adopten tales actitudes, ya que 
ralentizan el devenir político del municipio y mediatizan la labor política de los 
partidos de la oposición. Esta labor mediática del grupo de gobierno hace sufrir 
a los vecinos una situación de abandono en muchos casos, que da la imagen 
de ineficacia e incompetencia política prueba de la dejadez existente. 
 
Es sabido y conocido que el Grupo Municipal de ADMC ha exigido en multitud 
de ocasiones al Gobierno Municipal mayor información, más puntual, más 
exacta y más periódica sobre las cuestiones que atañen a este Ayuntamiento. 
Lejos de cumplir esta exigencia, y con la falta de respeto que esto supone 
hacia todos los concejales de este consistorio, una vez más el Grupo Municipal 
de ADMC continua quejándose del hecho vergonzante de que los concejales 
hayan de conocer acciones y decisiones de este Ayuntamiento a través de la 
prensa. Son muchos los casos en que esto ha sucedido: ARES, problemas de 
seguridad ciudadana, el nuevo instituto, recientemente la apertura de Correos. 
 
Con esta actitud, este equipo de gobierno demuestra que quiere “una oposición 
muda”, a la que niega cualquier oportunidad de aportar algo y, lo que es más 



grave, le niega la información necesaria para ejercer el papel de control de 
gobierno. 
 
Nos gustaría conocer el por qué de este distanciamiento y ausencia total de 
diálogo entre un equipo de gobierno y la oposición, que en dada contribuye al 
debate democrático y a la colaboración obligada entre distintas fuerzas 
políticas. 
 
Pedimos que se reconduzca una situación que no favorece a nadie, que este 
equipo de gobierno deje de vernos sólo como unos enemigos y que se 
esfuerce en dialogar, en lugar de tomar el pelo a la oposición. 
 
Lo que sí nos preocupa -y creemos que la señora alcaldesa sabrá rectificar- es 
que no entienda o acepte, que la gestión democrática de una corporación 
pública, se basa de manera muy importante en que la oposición le pida cuentas 
sobre las actividades de la corporación y sus costes, y todo ello sea público y 
pueda debatirse. Como es lógico, habrá aciertos y errores, y por supuesto 
donde consideremos que haya una mala gestión o despilfarro, no le quepa la 
menor duda de que lo haremos público. 
 
Es muy probable que esta Alcaldesa no esté acostumbrada a que la oposición 
le pida cuentas, y por tanto rendirlas, pero debería habituarse lo antes posible 
para tranquilidad de todos, puesto que esta va a ser la dinámica de nuestro 
grupo municipal en los tres años que nos quedan de oposición, ante todo 
transparencia. En cualquier caso, la actitud democrática de las autoridades 
públicas debería ser un hábito, sino adquirido, al menos aprendido después de 
treinta años de democracia. 
 
Debido a todo lo expuesto anteriormente y quedándose por formular algunos 
ruegos y preguntas, nuestro Grupo Municipal abandona el Pleno ante la falta 
de respeto e interés del Equipo de Gobierno a las mociones y otros asuntos 
aportados por nuestro Grupo. No solo no escuchan y votan todo en contra por 
sistema, sino que en la mayoría de nuestras intervenciones se refleja en sus 
rostro un menosprecio hacia nuestras aportaciones, mientras que la oposición 
trabaja para los vecinos, para mejorar nuestro municipio. 
 
Y esperemos que estas palabras les hagan reflexionar, y por el bien del 
municipio cambien de manera de actuar. 
 
La Sr. Alcaldessa diu al Sr. Domínguez, que ha de sol·licitar permís per  sortir 
de la sala i, si no espera contestació. 
 
Davant la negativa del Sr. Domínguez, la Sra. Alcaldessa demana que consti 
en acta que no demana permís per abandonar la sala. 
 
Si voldria que constés en acta que a la vista de la postura d’aquest regidor, o 
entenc, del seva agrupació en general, no considero pertinent perdre ni un 
minut del meu temps i de la resta de la meva corporació en aquesta qüestió. Si 
aquesta persona creu que els seus drets estan sent vulnerats d’alguna forma, 



disposa de mitjans per denunciar-ho i prendre mesures, i no fer tanta 
demagògia i faltar-me al respecte d’aquesta manera aquí al Ple. Tot això ho dic 
en català per que se m’entengui bé, res més a dir. 
 
Pregunta 
 
El Sr. Vidal. Al mirar la documentación, observo que este Ayuntamiento no 
tiene dinero para hacer la plataforma para los minusválidos, para subir salarios 
sí, he visto un decreto, yo no se si será verdad o me he equivocado, 700.000 
pesetas se han gastado en cerraduras y llaves para el nuevo Ayuntamiento, 
¿son 700.000 ó 7000 pesetas?  
 
La Sra. Alcaldessa.  Unos cuatro mil y un poquito de euros 
 
El tema de las cerraduras y el maestrazgo de llaves, que es bastante caro, nos 
lo recomendó el arquitecto del edificio, y así lo informó favorablemente el Sr. 
Mercadé, muchas gracias. 
 
El Sr. Pardo.  Jo només volia fer-li un aclariment, en aquest tipus de propostes 
populistes que fa vostè, de dir com s’han pogut gastar quatre mil euros en uns 
panys i no tenen diners, això és totalment diferent, jo si li demanaria que 
s’informés més bé de com funcionen els pressupostos, i si no el senyor 
Secretari, li podrà dir que una cosa és el mobiliari de l’ajuntament pel qual hi ha 
una partida afectada, crec des del 2005, i una altra cosa és el pressupost, que 
en aquest cas estaria dins de la piscina, per fer aquest tipus d’instal·lació, res 
més. 
 
Es pregunta al secretari si hi ha crèdit pressupostari o no pel nou Ajuntament. 
La resposta es que sí.  
 
Pregunta 
 
El Sr. Vidal. La segunda pregunta, o sea que, para la piscina no hay dinero 
pero si es verdad que el presupuesto de ingresos del ayuntamiento son 
5.867.000 euros, no hay dinero, en cambio para la subida de los salarios sí, 
para la plataforma no. ¿Es cierta esa cantidad de cinco millones de euros? 
 
El Sr. Pardo. Senyor Vidal vostè confon el pressupost ordinari amb el 
pressupost d’inversions. La gran majoria d’aquest cinc milions d’euros estan 
destinats a inversions, més de tres milions d’euros, i si no li pot dir una altra 
vegada el senyor secretari, no intenti confondre a la gent, és que des de la 
seva ignorància està intentant confondre a la gent, per favor informi’s, no es 
poden dir aquestes coses d’aquesta manera, vostè s’ha d’informar! Els diners 
de l’ajuntament no funcionen tots en el mateix paquet, no es poden gastar els 
diners d’inversions amb el que nosaltres vulguem, cada partida té una 
afectació, i hi ha dos blocs diferenciats, el pressupost ordinari del qual sí que es 
podrien treure aquests diners per fer aquesta instal·lació que diu a la piscina, el 
qual entenem ara mateix que no hi ha crèdit per que s’ha fet una inversió forta 
amb la piscina, i una altra cosa són, el mobiliari i les inversions, això és en 



aquest ajuntament i en tots els ajuntaments del món, però el que és estrany és 
que vostè no ho sàpiga, o si que ho sap i intenta enganyar a la gent. Doncs si 
ho sap, no diu la veritat, per favor! 
 
El Sr. Vidal. Mostra disconformitat i pregunta ¿No es verdad que se aprueba un 
presupuesto y se pasan cantidades de una partida en otra?  
 
Pregunta 
 
Aquí hay un escrito de Endesa que reclama unas facturas de luz, amenaza que 
si no se pagan, reclama los intereses, incluso inicia los trámites para la 
suspensión del subministro de luz, entonces digo yo: ¿paga las facturas el 
ayuntamiento? Esto es un escrito del 21 de mayo, que dice que debe dinero y 
que si no reclamará los intereses ¿como está eso? Por que nunca había visto 
en el Ayuntamiento. 
 
Se li intenta explicar que els rebuts a Enher es paguen tots entre un mes y dos, 
si n’hi ha algun de pendent deu passar alguna cosa,  s’haurà de comprovar. 
 
Pregunta  
 
El Sr. Vidal. Luego hay un escrito de un señor, que entre los puntos, solicita 
nuevamente la devolución del aval por un importe de 100.468 euros entregados 
según instancias el 15 de diciembre de 2004, correspondiente a la recogida de 
escombros, me parece que es de un constructor, ¿como está eso? 
 
La Sr. Alcaldessa. Me da toda la información de quién pertenece y le contesto 
en el próximo pleno señor Jaime. 
 
Preguntes del Sr. Marcos: 
  
Sra. Alcaldessa, des d’AIP volem comunicar-li que, havent transcorregut ja un 
any des del dia que aquesta Agrupació va donar suport a la seva investidura 
com Alcaldessa dels Pallaresos, i que sent la nostra valoració del seu mandat, 
en línies generals, ha estat considerada suficientment adequada com per dur-
nos a considerar, que allarguem el nostre suport fins a l’elaboració dels propers 
pressupostos, després dels quals prendrem la decisió que creguem més adient.  
 
Preguntes del Sr. Oller: 
 
Como hace ya dos meses les dije que la piscina no se abriría para San Juan, y 
se ha podido constatar que así ha sido, que no se ha podido poner en servicio. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Seis días después 
 
El Sr. Oller. Tengo que decirles que les felicito por la rapidez con que han 
hecho el arreglo del desastre que ocurrió, soy consciente de esto, todos los 
años pasa esta desgracia, y este ha sido más gordo, hay que reconocerlo.  
 



Pero no se trata de eso, se trata que usted nos dijo bien claro que la piscina se 
abriría para el 24, no va de cinco días, pero tenía que decirlo, así fue como se 
dijo, y se abriria con mejores condiciones que las que habia hasta ahora,  
siguen incumpliendo todas las ordenanzas, se pasa a los vestuarios a través 
del vaso, eso es incumplir la ordenanza, se está clorando a mano, no hay 
maquinaria que clore, se estan volcando garrafas. Me gustaría saber de que 
parte se hace la demagogia?. 
 
Los vestuarios siguen estando igual que antes, han tenido desde septiembre 
que se cerró hasta ahora para arreglarlo. El torniquete para poder entrar no 
está instalado, no se ha hecho nada, si que se ha acabado el presupuesto,  
entonces estaba todo el presupuesto de la piscina para lo que se había de 
hacer, ahora entiendo que se haya agotado, pero antes estaba completo, no se 
ha hecho nada. Lo mismo puedo decirle del bar, que de alguna manera tenía 
que dar facilidad para la entrada de la gente, y este torniquete funcionara en 
condiciones, no se ha hecho nada de nada, entonces yo le vuelvo a decir que 
es lamentable que hagamos tanta demagogia cuando al final no se hacen las 
cosas como Dios manda. Ya va siendo hora de que vayamos aprendiendo 
todos, en política no se puede decir que esta fecha será esta fecha, por que 
nunca se sabe lo que puede ocurrir. 
 
Pregunta 
 
Sobre el personal del ayuntamiento, aquí estan ocurriendo cosas muy raras, y 
nadie queremos darnos cuenta, pero han ocurrido tres cosas bastante 
lamentables, y una con muchas repeticiones. 
 
La primera fue cuando tuvimos que acudir de alguna manera a traernos una 
persona que no estaba trabajando, pero que iba con la ropa de trabajo en Sant 
Salvador, y de alguna manera se acabó mandándolo para casa. 
 
La segunda, tuve que llamar al señor Marcos, por lo que estaba ocurriendo 
abajo, y en meses anteriores esa persona ya había hecho actos como este, en 
otros sitios del pueblo, inclusive como bien sabe usted, faltandole al respeto,  
tanto a usted como al concejal de la brigada. 
 
Y, ¿como se arregla esto? Premiándolo, y la prueba la tiene que está en el 
tablón de anuncios, y en el boletín, que se busca una plaza para un oficial de 
2a. para este señor mandarlo para casa, y poner a otra persona a trabajar en 
su sitio, no es que tenga nada con la jubilación anticipada, pero antes de la 
jubilación anticipada, de alguna manera u otra, se tenía que haber hecho 
alguna cosa con esta persona,  y no sentar precente por lo que pueda ocurrir 
con los demás, es premia amb una pre-jubilació i aquí no passa res, tot 
arreglat. 
  
Se me dice: !Es que él se dedica a vigilarnos! Mira yo me dedico a todo lo que 
va bien para mi pueblo, doy vueltas todos los días por todas partes, aunque no 
lo parezca, pero no miento nunca. 
 



En aquest moment es produeix un petit esvalot d’una persona del públic 
assistent a al sala. 
 
La Sra. Alcaldessa demana disculpes a la sala pel que ha succeït. 
 
Pregunta: 
 
Voldria que m’expliqués que ha passat amb un rebut del telèfon, d’on s’ha 
gastat aproximadament un 400% més que en el mes de febrer, d’un telefon de 
la brigada, m’agradaria que m’expliqués per que s’ha gastat, qui el portava i on 
trucava. Li puc assegurar que ho sé, però vull que m’ho expliquin. 
 
La Sra. Alcaldessa.  Ho sé, i sap que no diré noms. Una persona havia fet mal 
ús del telèfon de la brigada, és veritat. 
 
Pregunta: 
 
Com bé saben ha sortit una llei nova, que a partir de tres anys la recollida 
selectiva ha de ser total, llavors preguntaria: Quants contenidors es pensen 
posar al poble i que em diguin ara d’on trauran els cèntims? Per que com que  
abans sortien de la brossa i s’ha demostrat que no eren de la brossa, doncs ara 
que em diguin d’on sortiran, abans no estaven dins del rebut de la brossa,  
espero que vostès tampoc li posin ara. 
 
La Sra. Alcaldessa.  
 
Tema piscina. Sí que se habían hecho actos vandálicos en la piscina, pero 
ninguno tan grave como el que había ocurrido esta vez. Yo y el regidor que 
después hablará, nos habíamos comprometido para el día 24, creo que hemos 
batido todos los récords para abrir el día 1 i en las condiciones que está la 
piscina, recordemos que se quemó tanto los cipreses como la hierba, como el 
sistema de riego. 
 
Tema de personal. A mí nunca se me ha faltado al respeto. Hubo un 
comentario recién entrada yo en el ayuntamiento, en un momento y una 
situación que había gente que estaba todavía descuadrada, y dijéramos que en 
un momento de acaloramiento, se me llamó de una manera pero no se me faltó 
al respeto en ningún momento, quiero que así conste.  
 
Aludiendo a los temas esos raros que ocurren, sabe perfectamente que se 
tomaron medidas en cuanto a la persona que tuvo, llamémoslo el accidente.  
 
Aquí no hubo un hecho grave, hubo una celebración de una jubilación en la 
hora del almuerzo, y no hubo un hecho más grave. 
 
El Sr. Domènech  com responsable de la brigada. 
 
Miraré d’expressar-me el millor que pugui, referent a una persona en concret de 
la brigada. Aquesta persona porta a la brigada aproximadament uns quinze 



anys, aquesta persona en sí, tant els membres que formem l’equip de govern 
com l’oposició, hauríem d’estar agraïts per la infinitat de treballs que ha realitzat 
pel poble, i que es poden demostrar. 
 
Aquest senyor sap vostè perfectament la feina que ha fet, cosa que molts no ho 
han fet, aquest senyor ha dedicat part d’aquests quinze anys pel servei 
municipal de l’Ajuntament dels Pallaresos. Aquest senyor diguem el que 
diguem, sabem que té uns defectes, però te unes grans virtuts, que és un home 
honrat, treballador i responsable de la seva feina, això no pot qüestionar-m’ho 
ningú dels que estan aquí. 
 
En segon lloc vostè sap perfectament, que aquest senyor vostè se l’ha 
emportat moltes vegades amb el seu cotxe a esmorzar i a passejar amb ell 
ensenyant-li les feines que havia de fer, i això tampoc m’ho pot negar, perquè 
jo ho sé. El que si li demano i crec que s’ha de considerar, és que al parlar 
malament d’aquesta persona es fa una gran injustícia, i menys per una cosa 
concreta que era la l’acomiadament d’un senyor de la brigada que es va jubilar, 
que potser en un moment donat va haver-hi una cosa que no corresponia en 
aquell moment, va passar i no es per fer tant de soroll, amb una cosa que  per 
mi i per la resta de l’equip de govern no té importància. El que sí té importància 
és de la manera que vostè s’ha expressat d’aquest senyor, que considero no 
s’ho mereix.  
 
El Sr. Oller per elusions. Una cosa està ben clara, el senyor Marcos pot dir com 
estava aquest senyor, el senyor Batista pot dir com estava aquest senyor, que 
vaig haver de dir que anés a buscar-lo i portar-lo a casa. Jo he fet moltes festes 
en el treball d’acomiadament de gent i de companys, no estic en contra, però 
això es fa a última hora, una mica abans de plegar i no passa res. El que no es 
pot fer a les 9,30 del mati i, el que vaig veure ningú m’ho pot negar i 
simplement vaig dir el que havia passat.  
 
La Sra. Alcaldessa. Perdoni, com era la primera vegada que celebràvem una 
cosa així, per fer-ho en un horari que no corresponia. No em retracto de res, i a 
vostè no li ha fet mai mal beure una mica? 
 
El Sr. Oller. Tinc molta propaganda al poble, però la veritat és que ningú m’ha 
hagut de cridar l’atenció i em penso que en aquest moment el que està fora 
d’òrbita no sóc jo, si no vostè, perdoni. Això no són maneres de preguntar-me 
això!  
 
La Sra. Alcaldessa li diu que no i invita al Sr. Marcos si vol contestar o eludir la 
pregunta. 
 
El Sr. Marcos.  En cap cas vull eludir la pregunta, sempre que quedi constància 
que parlo en aquests moments com a representant o assessors de l’ajuntament 
en temes de seguretat i prevenció de riscos laborals. 
  
És cert que el senyor Oller em va telefonar, vaig baixar, vaig estar parlant amb 
tots els que estaven en aquell moment dintre del magatzem de la brigada, 



inclòs la persona afectada, vaig veure i vaig apreciar l’estat en que es trobava, 
realment era un estat preocupant, vaig notificar a la senyora Alcaldessa i al 
senyor regidor responsable de la brigada del que hi havia. Ens varem reunir, 
vaig donar el meu parer i per escrit a més a més el que creia que s’havia de fer, 
igual que si fos una empresa qualsevol, i a partir d’aquí se’ns va demanar un 
informe i suposo que arrel d’aquest informe també, sortia el decret que hi ha 
sobre prohibició de begudes alcohòliques a l’Ajuntament, com existeix en 
multitud d’empreses, sense anar més lluny dins el polígon petroquímic de 
Tarragona. 
  
A partir d’aquí nosaltres com assessors, i ja ho diu la paraula “assessorem”, el 
que faci l’empresa es decisió dels responsables de l’empresa, crec que està 
contestat. 
 
Es produeix un intercanvi de paraules entre el Sr. Vidaller i el Sr. Oller, que no 
s’escolta pel seu contingut murmuriós. 
 
El Sr. Vidaller contesta sobre el tema de la piscina. Com que veig que intenta 
buscar la més mínima opció per criticar, vostè no té crèdit però bé, per pobre 
de contingut que sigui. Miri jo em vaig comprometre a obrir la piscina el passat 
dia 24, és cert, perquè totes les irregularitats que vostè consentia mentre 
estava desgovernant aquest poble, i li torno a repetir desgovernar aquest poble, 
donarà comptes, la piscina municipal va patir un greu acte vandàlic que va 
afectar a tota la tanca de xipresos, sistema de rec, arbres i gespa. Davant 
d’això, una persona amb cert criteri, no seria tant ximple de recriminar que 
l’obertura de la piscina s’hagi endarrerit tan sols sis dies més del previst, tenint 
en compte el gran esforç que ha fet aquest ajuntament per tal d’oferir el servei 
que requereixen els ciutadans i ciutadanes d’aquest municipi. 
 
Esperava que d’una vegada per totes fos capaç de ser honest amb vostè 
mateix i reconegués que malgrat les greus adversitats, que hem estat capaços 
de solucionar el problema amb solvència.  
 
Voldria també agrair a la brigada, i aquesta persona en concret que vostè 
qüestiona, l’esforç que ha fet en aquestes feines puntuals de la piscina, que ha 
estat treballant tots el dies intensament i no li tolero a vostè que posi en dubte 
la honestedat d’aquest senyor.  
 
També voldria agrair la feina també feta des d’alcaldia, sense l’esforç de 
l’alcaldia no podríem  obrir en sis dies de retard, agrair també al Xavier Marcos 
Tuebols l’aportació dels botiquins que te aquest equipament. 
 
El Sr. Oller. Em penso que no hi ha orelles, el primer que he fet ha estat 
felicitar-la pel treball fet en aquesta casa. 
  
El segon que he de dir-li és una cosa, quan van arribar els bombers jo ja estava 
aquí, i vostè ho sap que va arribar abans que jo. 
 
La Sra. Alcaldessa  Sí, sí. I vostè va ajudar a apagar el foc. 



 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i trenta minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


