
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    6/2008 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes setembre de 2008. 
Data:    4 de setembre 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 
 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Excusa l’assistència el regidor Sr. Francisco Javier Marcos Tuebols. 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Informació econòmica del segon trimestre de 2008. 
3 Acord d’atorgament ajut associació de veïns de Pallaresos Park. 
4 Acord d’aprovació ordenança municipal per a la gestió dels residus de la 
construcció. 
5 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa  
EMATSA 
6 Acord d’atorgament d’ajuts per llibres escolars 2008/2009 i aprovació de les 
bases de la convocatòria. 
7 Aprovació del Projecte executiu i Estudi de seguretat i salut de l’Escola 
bressol municipal dels Pallaresos 
8 Acord d’aprovació sol·licitud canvi de  Projecte al PUOSC 2008-2012. 



9 Acord d’aprovació del Projecte d’adequació de la planta baixa i exteriors de 
l’antic Ajuntament com a llar de jubilats. 
10 Acord d’aprovació de l’expedient i obertura del procediment d’adjudicació de 
les obres de construcció de vestidors al complex esportiu dels Hostalets. 
11 Proposta: Moció dels Grups de CiU, GP i ICV, en relació a la campanya de 
“Catalunya lliure de bosses de plàstic” i alternativa a la mateixa moció 
presentada pel Grup d’ADMC.  
12 Moció referent a l’enllumenat de la via pública presentada pel Grup 
Municipal d’ADMC.  
13 Moció de mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica presentada 
pel Grup Municipal d’ADMC. 
14 Moció del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya dels Pallaresos 
para condenar y reprobar el montaje que aparece en el blog del Sr. Lluís Suñé, 
cabeza de lista de ICV-EUiA en la últimas elecciones generales por Tarragona, 
que hace referencia a Extremadura i a los extremeños. 
15 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
16 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.  
 
Es comunica que el Sr. Marcos, respecte al contingut de l’últim paràgraf de la 
penúltima pagina de l’acta, precs i preguntes, va presentar la següent esmena. 
On diu, 
 
“Ens varem reunir, vaig donar el meu parer....” 
 
Hauria de dir, 
 
“Ens varem reunir aquella mateixa tarda i vaig donar el meu parer...” 
 
On diu, 
 
“Igual que si fos una empresa qualsevol...” 
 
Hauria de dir, 
 
“Com qualsevol d’altre empresa...” 
 
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 amb el vot favorable dels deu membres assistents. 
 
2 INFORMACIÓ ECONÒMICA SEGON TRIMESTRE 2008.  



 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució  pressupost municipal de l’any 2008, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 2n. trimestre de 2008 s’ha executat: 
 
Pressupost inicial                                            5.987.134,26  €       
Modificacions                                                      104.284,04 €                                   
Crèdits definitius                                             6.091.418,30  €  
Obligacions reconegudes                               1.376.586,31  € 
Pagaments realitzats                                      1.239.007,28  € 
Drets reconeguts                                               459.447,85  € 
Drets anul·lats                                                               0,00  € 
Recaptació neta                                                 459.447,85  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial                             1.334.852,40 €   
Cobraments                                                    1.479.370,58 €      
Pagaments                                                     1.912.104,15  €         
Existència final                                                  902.118,83  € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                         902.118,83 € 
Drets pendents de cobrament                              -75.116,18 € 
Obligacions pendents de pagaments               1.502.046,88 € 
Romanent de tresoreria total                              -675.044,23 € 
Saldos de dubtós cobrament                                 71.171,97 €   
Excés de finançament afectat                                         0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals        -746.216,20 € 
 
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
S’informa que s’ha de fer especial referència als drets pendents de cobrament 
(-75.116,18), tot fen constar que el resultat negatiu dels mateixos, be 
determinat pels cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva, que a 
l’estat del Romanent de tresoreria, resta del pendent de cobrament. 
 
Una vegada rebuda de BASE la liquidació definitiva del cobrament dels 
corresponents impostos, feta l’operació comptable, es regularitzarà la situació. 
Aquesta situació comporta que el romanent de tresoreria no sigui el real de -
372.918,10 €. 
 
Pel secretari-interventor s’informa i alerta de la possibilitat/realitat d’arribar a 
final d’any amb un dèficit, per projecció, de sis/set-cents mil euros (això tenint 



en compte els ingressos previstos recaptar), ateses les factures que arriben al 
registre per encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense la 
corresponent fiscalització prèvia,  en el moment del pagament és quan en té 
coneixement aquesta secretaria-intervenció, (l’article 188 de TRLRHL, que 
preveu que el ordenadors de pagament, i en tot cas els interventors, quan no 
facin l’advertiment per escrit seran personalment responsables de la despesa 
que s’autoritzi, reconegui o paguin sense crèdit suficient),  l’actual recaptació  
comporta que els ingressos municipals es puguin considerar del tot per sota 
dels que, en realitat haurien de ser  si existís una gestió equilibrada. 
 
S’ha de tenir en compte la gran davallada en l’atorgament de llicències d’obres, 
que produeix manca d’ingressos, de la qual cosa ja s’informava en els 
respectius informes pressupostària, que agreugen la situació deficitària i que 
haurà d’assumir l’Ajuntament. 
 
Recaptació ICIO any 2001....................         89.881,82 € 
Recaptació ICIO any 2002.....................        86.666,74 € 
Recaptació ICIO any 2003....................       238.554,51 € 
Recaptació ICIO any 2004....................         92.415,75 € 
Recaptació ICIO any 2005....................       603.711,51 € 
Recaptació ICIO any 2006...................        369.027,97 € 
Recaptació ICIO any 2007......................     414.575,84 € 
Recaptació ICIO any 2008,  juny...........        71.231,74 €       
 
Mitjana dels últims 8 anys................... 245.758,00 € 
 
Davant d’aquesta situació d’actual desproporció del volum de despesa corrent 
respecte dels ingressos també de naturalesa ordinària, i fins que aquests 
s’acomodin a través de impostos, taxes i increment en la participació dels 
Tributs de l’Estat, que es pot considerar baixíssima, el que exigirà un termini 
que excedeix de l’exercici pressupostari, la corporació hauria de tenir cura de la 
despesa, adopció de mesures per tal d’evitar la formació d’un dèficit estructural.  
  
També tenir en compte, que aquesta situació comportarà que, una vegada 
esgotat el líquid de tresoreria que comporta la caixa única, quan estiguin 
incorporats els romanents no utilitzats, no es podrà atendre, o comportarà 
dificultats, el pagament regular de factures que és habitual i en el termini que 
sempre s’ha  fet en aquest Ajuntament.  
 
Manifestant tots els assistents restar assabentats  de la situació econòmica de 
l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 
30 de juny de 2008. 
 
3 ACORD ATORGAMENT AJUT ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE PALL ARESOS 
PARK.  
 
Atesa la sol·licitud, de data 6 de maig de 2008, presentada pel Sr. Carmelo 
Vicient Navarro, en representació de l’Associació de veïns de Pallaresos Park, 



per a  la concessió d’un ajut econòmic per despeses d’organització de les 
festes d’estiu a Pallaresos Park, any 2008, sense pressupost. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:    
 
Primer. Concedir a  l’Associació de veïns de Pallaresos Park, un ajut econòmic  
per despeses de l’organització de les festes de Pallaresos Park, any 2008,  per 
import  de 4.000,00 €. 
 
Segon. Ordenar el seu pagament, prèvia justificació de la despesa realitzada. 
 
El Sr. Domínguez diu: Ens pot explicar que vol dir “ajuda sense pressupost” i 
com pot ser que es doni una ajuda sense pressupost i a altres entitats amb 
pressupost. Quedi clar que no estem en contra de l’ajuda,  però entenem que 
s’ha de justificar a què es destina l’esmentada ajuda. 
 
Se li aclareix que sense pressupost vol dir, que l’import de l’atorgament es 
general per despeses de festes, que com és norma, després aportaran les 
corresponents factures, es justificarà la ajuda i es farà el corresponent 
pagament.  
 
El Sr. Vidaller es ratifica en el que s’ha explicat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL SOB RE LA 
GESTIÓ DELS RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ.  
   
Vist l’avantprojecte d’ordenança municipal per a la gestió dels residus de la 
construcció, proporcionada pel Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
Atès allò que disposen els articles 60 i següents del Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords. 
 
1 Aprovar inicialment la proposta d’ordenança  municipal per a la gestió dels 
residus de la construcció. 
 
2 Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte d’ordenança, al tràmit 
d’informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial 
de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans 
de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel 
termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.  
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat.  
 



Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller i 
Domínguez, un (1) en contra, el del Sr. Vidal i cap (0) abstenció, s’aproven en 
tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Vidal, manifesta  que ha votat en contra en disconformitat amb la 
tramitació, en no estar consensuada entre tots la ordenança, que per aprovar 
una ordenança és necessària una comissió d’estudi tal com diu l’informe.  
 
Se li diu que l’ordenança ha estat proporcionada íntegrament pel Consell 
Comarcal del Tarragonès. 
 
El Sr. Domínguez, manifesta que el seu Grup lògicament que està d’acord amb 
que es controlin els residus generats per la construcció, però volem aprofitar 
per recordar-vos que el treball en conjunt sempre dóna més fruits que el treball 
individual. 
 
Dit d’una altra manera, quan el nostre Grup va presentar la moció per la creació 
d’un ROM varem ser cridats per l’equip de govern per mirar de consensuar 
entre totes les forces polítiques un Reglament que reguli el funcionament de 
l’Ajuntament, i el nostre Grup va accedir a retirar la moció i treballar-la entre 
tots. Doncs ara resulta que l’equip de govern crea una ordenança nova i no 
compta amb el parer de totes les forces politiques. Creuen que això es tenir un 
bon criteri? Nosaltres li diem afany de protagonisme. 
 
5 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SE RVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA E.M.A.T.S.A.  
 
Es dóna compte de l’escrit de data 30 de juny de 2008,  acompanyant la relació 
de 49 abonats impagats (el primer, Amoros Miró, Francisco Javier i l’últim 
Redwater SL.), tramesa per l’empresa EMATSA de data 30 de juny de 2008, 
d’abonats pendents de pagament i comunicant que complimentant el que 
disposa l’article 49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, 
publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la suspensió del 
subministrament si l’Ajuntament no s’oposa expressament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan 
estiguin legalment notificats. 
 
6 ACORD D’ATORGAMENT D’AJUTS PER LLIBRES ESCOLARS 2 008/2009 
I APROVACIÓ DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA.  
 
Atesa la proposta de les regidories d’hisenda i ensenyament per l’atorgament 
d’ajuts per a llibres escolars 2008/2009 a estudiants que estan cursant 
educació infantil, primària i ESO, així com les Bases objecte de la convocatòria. 
 



Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:    
 
1r. Aprovar les bases i realitzar la convocatòria que ha de regir la selecció.  
 
2n. Publicar la convocatòria mitjançant ban al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
3r. Aprovar el model de  sol·licitud i documentació a presentar. 
 
4 Dotació de la corresponent partida pressupostària del pressupost de l’exercí 
de 2009 i acordar el pagament pel mes de gener de 2009. 
 
BASES QUE REGEIXEN L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A LLIBR ES 
ESCOLARS 2008/2009 
 
1 Beques per a l’adquisició de llibres escolars dels estudiants que estan cursant 
EDUCACIÓ INFANTIL, EDUCACIÓ PRIMÀRIA I ESO. 
 
Mòdul 1.-  Educació infantil (P-3, P-4, P5)  ------------- 25 € 
Mòdul 2.-  Educació primària --------------------------------30 € 
Mòdul 3.-  ESO ------------------------------------------------- 40 € 
 
2 Beneficiaris: Tots els escolars que realitzin els estudis obligatoris, 
empadronats al municipi des de fa com a mínim un any i que la unitat familiar 
figuri empadronada. 
 
3 Interpretació: L’Ajuntament es reserva el dret de requerir qualsevol tipus de 
dades que consideri oportunes i necessàries per a la possible concessió d’ajut 
per adquisició de llibres escolars i discrecionalment atorgar-la o denegar-la. 
 
4 Documentació a presentar: 
 

• Instància sol·licitant acollir-se a l’ajuda 
• Justificant de matrícula  
• Certificat de convivència 
• Llibre de família 
• El número de compte on s’ha de fer la transferència bancària 

 
L’incompliment de qualsevol requisit establert a les bases del punt 4, suposarà 
la pèrdua automàtica de l’ajuda atorgada. 
 
5 Les beques atorgades seran lliurades durant el mes de gener de 2009 
 
6 El termini per a presentar sol·licituds, serà fins el 15 de novembre de 2008 
 
Els Pallaresos  25 d’agost de 2008. 
 
L’Alcaldessa 
Ana Maria Ramos Castro 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Domínguez, un (1) en 
contra, el del Sr. Vidal i dues (2) abstencions, les dels senyors/es Coronado i   
Oller, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domíguez, El Grup Municipal d’ADMC no pot anar en contra del que sigui 
ajudar als nostres veïns, però entenem que mantenir els preus de les ajudes un 
any després de la seva creació, sembla més una burla que una ajuda. 
 
El primer any, segons vostès van fer un esforç per donar aquesta ajuda, però 
aquest any tenien la partida pressupostària i mantenen aquesta ajuda en lloc 
d’incrementar-la. 
 
És una realitat que els preus pugen, i els llibres també, però les ajudes no. O és 
que els salaris dels regidors no s’han pujat almenys el que puja l’IPC? 
 
El Sr. Pardo li contesta que no té resposta per això. 
 
El Sr. Vidal, manifesta, “que he votado en contra por dos razones: 
 
Primera. No estoy de acuerdo con la nueva condición de empadronamiento de 
como mínimo de un año, entiendo que debería continuar como el año anterior, 
empadronamiento en el momento de la solicitud, i por la crisis económica que 
se pierden puestos de trabajo, el Ayuntamiento debería ser más sensible con 
las familias del municipio. 
 
Segundo. Desacuerdo con el importe económico recordar, que el año pasado 
había una partida de 25.999 € i se quedaron sin dar 12.000 €, recordar que el 
Ayuntamiento se permite gastarse en una noche, el 8 de agosto, en una 
orquesta 24.000 €, estas  ayudas son una limosna, un insulto a la inteligencia 
de las personas del municipio, en un Ayuntamiento con un presupuesto de 
160.000 €, i que acuerde subir los sueldos de los concejales en el IPC que 
antes nunca había pasado i se congela la ayuda a los libros de texto, esto es 
una falta de respeto a la ciudadanía, lo que tendría que hacer es bajar los 
sueldos i subir la ayuda, esto ya lo dije en una moción en agosto i que el 
Ayuntamiento puede asumir, esto son las prioridades del equipo de gobierno.”  
 
El Sr. Vidaller li contesta que, “el que és un insult és que vostè ara vingui aquí a 
donar una mostra de generositat, quan vostè governava no donava ni un sol 
cèntim d’euro per ajut als llibre, que vingui vostè ara a donar lliçons, de què. 
 
Referent a la quantitat dels ajuts, al començar ja se li ha dit que hi havia 
problemes de finançament. No hi ha els ingressos previstos i la quantitat que es 
dóna és la que es pot, és la de l’any passat, però es molt més que la que es 
donava abans.” 
 



El Sr. Oller: “nosaltres ens hem abstingut, per no votar en contra igual que l’any 
passat, per entendre que aquestes coses, les bases s’han de fer amb la 
participació i consens de tots, i no fer demagògia, aquesta és una cosa bastant 
seriosa i delicada i s’hi ha de perdre una mica de temps entre tots.” 
 
7 APROVACIÓ DEL PROJECTE EXECUTIU I ESTUDI DE SEGUR ETAT I 
SALUT DE L’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. 
 
El Sr. Domínguez pregunta quins han estat els motius pel quals es van retirar 
del Ple passat tant aquest punt com el posterior. 
 
Se li explica que són d’execució, de preu i de temps i principalment perquè la 
seva execució esta prevista pel pressupost de l’any 2009. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
8 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 Pla amb el referit pressupost de 
766.981,55 € i subvenció de 146.981,99 € 
 
Atès que en sessió de data d’avui, 4 de setembre 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 de data 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 a la Sra. Alcaldessa per les signatures necessàries per 
l’aconseguiment dels acords. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
9 APROVACIÓ DE PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA PLANTA BA IXA I 
EXTERIORS DE L’ANTIC AJUNTAMENT COM A LLAR DE JUBIL ATS.   
 
Es dóna compte del Projecte d’adequació de la planta baixa i exteriors de l’antic 
Ajuntament com a Llar de jubilats a els Pallaresos,  de data febrer de 2008, 
redactada per l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig i que importa la quantitat de 
vint-i-dos mil dos-cents vint-i-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (22.229,28 €), 
així com de la Memòria explicativa dels béns mobles que comporta, de data 29 
de maig de 2008,  per import dotze mil sis-cents seixanta-dos eoros, amb disset 
cèntims (12.662,17 €). 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el Projecte d’adequació de la planta baixa i exteriors de l’antic 
Ajuntament com a Llar de jubilats a els Pallaresos, de data febrer de 2008, 
redactada per l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig i que importa la quantitat de 
vint-i-dos mil dos-cents vint-i-nou euros amb vint-i-vuit cèntims (22.229,28 €), i 
la Memòria explicativa dels béns mobles que comporta, de data 29 de maig de 
2008, per import dotze mil sis-cents seixanta-dos euros, amb disset cèntims 
(12.662,17 €). 
 
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. 
 
S’informa per secretaria-intervenció que la partida de Cultura (451 22605) del 
vigent pressupost, feta la corresponent reserva de crèdit per l’obra, resta 



esgotada la dotació pressupostària, tot fent ús de la vinculació jurídica pel crèdit 
per import de 7.462,71 €. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
El Sr. Oller pregunta que si el projecte es pot modificar, que es interessant que 
les formes en que s’adequarà la planta baixa per tal que hi així una bona 
distribució i comunicació del local. 
 
La Sra. Alcaldessa li  manifesta que la antiga sala de plens es mirarà si es pot  
deixarà igual com a estat fins ara, que està ben adequada com a sala d’actes.  
 
10 ACORD DEL PLE SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I  
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES  DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS DEL COMPLEX POLIESPORTI U DELS 
HOSTALETS.  
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 3 de juliol de 2008, va aprovar el 
Projecte de Vestidors del complex poliesportiu dels Hostalets, que va publicar 
el BOP núm. 164, de data 15 de juliol de 2008 i el DOGC núm. 5.176 de data 
18 de juliol de 22008, en no presentar-se reclamacions resta aprovat 
definitivament amb data 25 d’agost de 2008, obra ordinària amb un pressupost 
de 341.554,31 euros. 
 
Vist que l’expedient de contractació s’ha tramitat conforme preveu l’article 93 de 
la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, havent-se 
justificat complidament la utilització en l’adjudicació del contracte del 
procediment obert, on l’únic criteri a considerar per seleccionar l’adjudicatari del 
contracte és el del preu. 
 
Vist l’informe favorable unit a l’expedient emès pel Secretari-Interventor.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament 
del contracte d’execució de l’obra de construcció dels Vestidors del complex 
poliesportiu dels Hostalets,  amb un pressupost de 341.554,31 euros. 
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb 
allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 
licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 341.554,31 euros. 
 
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, i l’article 274.1b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.    
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 



 
Primer . Aprovar definitivament el Projecte de vestidors del complex poliesportiu  
dels Hostalets.  
 
Segon.  D’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars  per a la 
contractació de les obres de construcció d’uns vestidors al complex poliesportiu 
dels Hostalets,  incorporat a l’ expedient i pel qual ha d’estar regida la licitació i 
execució del contracte i procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació.  
 
Tercer.  Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 341.554,31  euros, 
amb càrrec a la partida  452 62201 del vigent pressupost de 2008. 
 
Quart.  Publicar l’anunci d’aprovació del Plec de clàusules administratives 
particulars, pel termini de vint dies al  BOP ,  DOGC i tauler d’anuncis per tal de 
que s’hi puguin presentar reclamacions, amb el benentès que si no es 
produeixen reclamacions, el projecte s’entendrà definitivament aprovat a tots 
els efectes. 
 
Cinquè. Aprovar l’expedient de contractació pel procediment obert del 
contracte de serveis de construcció d’uns vestidors pel complex poliesportiu 
dels Hostalets, on l’únic criteri a considerar per seleccionar l’adjudicatari del 
contracte és el del preu. 
 
Sisè.  Delegar tant àmpliament com sigui necessari a Sra. Alcaldessa per a  
l’aprovació definitiva del referit Plec de condicions, en el cas que durant el 
termini d’exposició pública no es presentin reclamacions, així com, de l’obertura 
de la convocatòria de la licitació del contracte al BOP, DOGC i tauler d’anuncis, 
concedint un termini de vint-i-sis dies comptats des de la publicació de l’anunci 
 
Setè.  Publicar la licitació al web municipal.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
11 PROPOSTA DE MOCIÓ EN RELACIÓ A LA CAMPANYA DE 
“CATALUNYA LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC”, QUE PRESEN TEN ELS 
GRUPS DE CiU, GP I ICV. 
 
Que presenta els grups de CiU,GP i ICV al ple d’aquesta corporació. 
 
Les bosses de plàstic d'un sol ús que ens donen a les botigues, es 
converteixen ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament 
com a residus, són responsables d’importants afectacions ambientals, socials i 
econòmiques. 

Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, ja 
que amb una vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat 
d’aigua i energia, a més del cost ambiental de l’explotació del petroli, un recurs 
no renovable, amb l’agreujant de ser un producte no degradable. 



Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, 
doncs són fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables que permetin 
utilitzar-les moltes vegades (bosses de cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, 
carretó, etc). 

Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús: 

● Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovables i molt costós 
● Suposen un 2’32% en pes de la brossa domèstica i unes 14 milions de 

bosses el cap de setmana 
● El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a 

abocadors i incineradores 
● En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur 

d’hidrògen,,,) 
● Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixaria d’emetre 117 tones de 

CO2 a l’atmosfera 
● Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s 
● La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi 

terrestre i aquàtic 
● Son de fàcil substitució per sistemes reutilitzables 

S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, 
alguns Gremis i cadenes comercials catalanes per conscienciar als 
consumidors i els comerços, però la via única dels acords voluntaris és 
insuficient per frenar de forma generalitzada el consum de bosses. Doncs, és 
del tot necessari i urgent el debat, conscienciació i l’acció de canvi en la 
direcció de limitar el consum de les bosses de plàstic entre tots els agents 
socials, econòmics i les administracions per tal d'aplicar solucions normatives i 
restrictives, pedagògiques i efectives. 
 
Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació, i de la 
necessitat d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, el nostre 
Ajuntament també ha de ser sensible a aquesta qüestió, és l’Administració més 
propera al ciutadà i en temes mediambientals com el que acabem de plantejar 
pot fer molt per reorientar la política de consum i de reducció de residus, doncs 
podem tenir un paper cabdal en contribuir a invertir les tendències de 
creixement dels residus, i en promoure un consum responsable, desenvolupant 
accions per conscienciar a la població i als agents econòmics, i coneixedors de 
la campanya d’àmbit nacional que promouen la Fundació per a la Prevenció 
dels residus i el consum responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya i 
altres ens públics i privats. 
 
En relació als antecedents exposats els sotasignats proposem al Ple l’adopció 
dels següents 
 

ACORDS 
 



Primer.-  L’Ajuntament acorda sumar-se a la campanya “Catalunya lliure de 
bosses de plàstic”. 
 
Segon.-  INSTAR I DONAR SUPORT a la Generalitat de Catalunya que 
estableixi les mesures  encaminades a reduir el consum de bosses de plàstic 
en el comerç i a fomentar l’ús de les alternatives a les bosses, així com 
l’assoliment d’acords amb les grans cadenes de distribució alimentària i 
comercial amb la finalitat d’implantar mesures de reducció de bosses de plàstic, 
així com de qualsevol embalatge que generi residus no biodegradables o de 
difícil reciclatge . 
 
Tercer .-   IMPULSAR les següents accions: 

a.   Pla de comunicació adreçat al conjunt de la població de sensibilització 
ciutadana per difondre la problemàtica de les bosses de plàstic i la 
difusió de les alternatives existents. 

b.    Procés de participació ciutadana que permeti recollir propostes, 
suggeriments i alternatives a les bosses de plàstic entre els consumidors 
i els comerciants. 

 

 
Quart:  Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense 
Bosses de Plàstic”.  

Cinquè:  Comunicar l’adopció d’aquests acords al Parlament de Catalunya, al 
Govern de la Generalitat, al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la 
Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a la Federació 
de Municipis de Catalunya i a la Fundació Catalana per a la Prevenció de 
Residus i Consum Responsable (Pl. Catalunya, 22 Entresòl 3a. 08750 Molins 
de Rei (Barcelona)). 

El Sr. Domínguez exposa que la presentació d’una alternativa era la de 
transaccionar els acords i fer una única moció, la intenció, com sempre, és la 
d’arribar a un consens, que el plantejament d’aquesta moció sembla que estigi 
feta de cara a la galeria 
 
El Sr. Pardo li contesta que si el que vol és buscar un acord, aquest no és el 
moment, que se li va proporcionar la moció per avançat, si vostè no la trobava 
bé, haver-ho dit i potser s’hagués retirat i consensuat. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cap (0) en contra, i 
quatre (4) abstencions, les dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez: “ El Grup Municipal d’ADMC està d’acord amb la moció que 
ha presentat l’equip de govern, però trobem que és una proposta de cara a la 



galeria, i no una proposta en la que l’ajuntament és vulgui vincular seriosament 
amb els comerciants locals, ja que si un comerç ha de fer un esforç per canviar 
el tipus de bosses, l’ajuntament també s’ha de implicar i ajudar al comerciant. 
Si només exigim als comerciants al final no tindrem comerç al poble.” 
 
Cal fer un esment a la campanya que ha fet la regidoria de medi ambient, 
regalant unes bosses ecològiques i felicitar-los, però això no ha de ser flor 
d’estiu, i s’ha de potenciar que tingui continuïtat. 
 
Explicació de vot, el Sr. Oller manifesta que la seva abstenció es deu, no per 
estar en contra de la moció, sinó per fer-se tard i quan les bosses ja són al 
carrer.  
 
Moció alternativa, que presenta el grup municipal d’ADMC 
 
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC EN RELAC IÓ A LA 
CAMPANYA DE CATALUNYA LLIURE DE BOSSES DE PLÀSTIC 
 
Les bosses de plàstic d’un sol ús que ens donen a les botigues, es 
converteixen ràpidament en un residu. Tant la fabricació com el seu tractament 
com a residus, son responsables d’importants afectacions ambientals, socials i 
econòmiques. 
 
Ens trobem amb un consum abusiu i sovint injustificat de la bossa de plàstic, ja 
que amb una vida útil curta (12 minuts) es consumeix i malbarata gran quantitat 
d’aigua i energia, a més del costa ambiental de l’explotació del petroli, un 
recurs no renovable, amb l’agreujant de ser un producte no degradable. 
 
A Catalunya creixen els residus i el consum de bosses de plàstic, - les deixalles 
augmenten el 47% en els darrers 10 anys i la causa principal són els envasos i 
bosses d’un sol ús-. S’ha estimat que a Catalunya, s’usen una mitjana de 5,4 
bosses per família i setmana en cadenes comercials (estudi FPRC, 2007), el 
que suposa que només amb un cap de setmana consumim més de 14 milions 
de bosses de plàstic a Catalunya. Les bosses de plàstic representen el 2,32% 
del pes de les deixalles a Catalunya, un consum de 110.000 tn a l’any (font: 
CEPA-EdC, 2006). 
 
Dades que demostren un consum injustificat i perjudicial pel medi ambient, 
doncs són fàcilment substituïbles per sistemes reutilitzables que permetin 
utilitzar-les moltes vegades (bosses de cotó, ràfia, bosses plegables, cabàs, 
carretó, etc). 
 
Raons per rebutjar les bosses de plàstic d’un sol ús: 
 
- Estan fabricades a partir de petroli, un recurs no renovable i molt costós . 
- Suposen un 2,32% en pes de la brossa domèstica i unes 14 milions de 
bosses al cap de setmana. 
- El seu reciclatge és escàs i costós energèticament. La majoria van a 
abocadors i incineradores. 



- En la fabricació i incineració s’emeten gasos contaminants (dioxines, cianur 
d’hidrogen...) 
- Si cada català deixés d’agafar 1 bossa es deixaria d’emetre 117 tones de CO2 
a l’atmosfera. 
- Poden trigar fins 500 anys en descompondre’s. 
- La seva dispersió al medi provoca l’afectació i mortaldat d’animals al medi 
terrestre i aquàtic. 
- Són de fàcil substitució per sistemes reutilitzables. 
 
Arran del seu impacte i les múltiples actuacions i experiències d’arreu del món 
que s’estan desenvolupant respecte a la limitació de la bossa de plàstic, queda 
clar que s’han de prendre mesures urgents per a posar-hi solució. 
 
S’han estat fent esforços des dels ens locals, entitats cíviques i ecologistes, 
alguns Gremis i cadenes comercials catalanes per conscienciar als 
consumidors i els comerços, però la via única dels acords voluntaris és 
insuficient per frenar de forma generalitzada el consum de bosses. Doncs, és 
del tot necessari i urgent el debat, conscienciació i l’acció de canvi en la 
direcció de limitar el consum de les bosses de plàstic entre tots el agents 
socials, econòmics i les administracions per tal d’aplicar solucions normatives i 
restrictives, pedagògiques i efectives. 
 
Conscients de la problemàtica ambiental i social d’aquesta situació, i de la 
necessitat d’aplicar polítiques ambientals de prevenció de residus, el nostre 
Ajuntament també ha de ser sensible a aquesta qüestió, és l’Administració més 
propera al ciutadà i en temes mediambientals com el que acaben de plantejar 
pot ser molt per reorientar la política de consum i de reducció de residus, doncs 
podem tenir un paper cabdal en contribuir a invertir les tendències de creixemnt 
dels residus, i en promoure un consum responsable, desenvolupant accioins 
per conscienciar a la població i als agents econòmics, i coneixedors de la 
campanya d’àmbit nacional que promouen la Fundació per a la Prevenció dels 
residus i els consum responsable i la Federació Ecologistes de Catalunya, 
 
ÉS PER AIXÒ QUE ES PRESENTA LA SEGÜENT PROPOSTA D’A CORD: 
 
Primer.- L’Ajuntament acorda sumar-se a la campanya “Catalunya lliure de 
bosses de plàstic”. 
 
Segon.- Demanar i donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya i 
especialment al Departament de Medi Ambient i Habitatge, la regulació del 
consum indiscriminat i gratuït de bosses de plàstic a Catalunya: aplicació d’un 
impost ecològic de 0,20 €/bossa a partir del gener del 2009. 
 
Tercer.- Desenvolupar una campanya progressiva de comunicació a la població 
(escoles, entitats,...) i al sector comercial del municipi, dels acords d’aquesta 
moció i de la necessitat de limitació de la bossa de plàstic en el context de la 
prevenció de residus d’envasos i embolcalls, i les alternatives més ecològiques 
(bossa de roba, bossa plegable, carretó, cabàs...). 
 



Quart.- Adherir-se i participar en la declaració del 3 de juliol “Dia Català Sense 
Bosses de Plàstic”. 
 
Cinquè.- Engegar dinàmiques amb els comerços com la creació d’una Xarxa de 
comerços respectuosos amb el medi ambient, proposta que fomentarà 
principalment l’acord per a què els comerciants del municipi redueixin 
progressivament l’ús de les bosses de plàstic del comerç. 
 
Sisè.- Preparar un acord amb els comerços locals posar un preu a les bosses 
de plàstic, per desincentivar-ne el consum. Destinar el fons que es generi al 
desenvolupament de campanyes de conscienciació ambiental en l’àmbit de la 
prevenció i el consum. 
 
Setè.- Preparar una proposta de bonificació fiscal a partir de les ordenances 
fiscals als comerços locals que desenvolupin actuacions per a reduir de forma 
efectiva el nombre de bosses d’un sol ús. 
 
Vuitè.- Acordar que es contactarà amb els distribuïdors del municipi per a 
concretar la limitació de les bosses de plàstic de forma específica en els 
proveïments i activitats que desenvolupi l’ajuntament. 
 
Novè.- Acordar regular la distribució de bosses dins el reglament del mercat 
municipal. 
 
Desè.- Comunicar aquest acord al Parlament de Catalunya i al Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, els dels senyors/es 
Coronada, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstenció, No 
s’aprova la moció.   
 
12 MOCIÓ REFERENT A L’ENLLUMENAT DE LA VIA PÚBLICA 
PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC  
 
El Grup Municipal d’ADMC considera evident que l’enllumenat de la via pública 
dels Pallaresos ha quedat obsolet en moltes zones del nostre municipi, per 
aquesta raó sol·licitem que es plantegi la realització d’un estudi tècnic per 
millorar els seu nivell, la seva eficiència i el respecte a les normatives 
mediambientals existents. 
 
Per aquest raó sol·licitem l’aprovació de les següents actuacions: 
 
PRIMER.- Encarregar un estudi de la situació actual que inclogui les propostes 
d’actuació 
 
SEGON.- Convocar a tots els grups polítics, AA.VV. i diferents entitats del 
municipi a fi i efecte de què puguin aportar les seves opinions. 
 



TERCER.- Analitzar i sol·licitar tots els ajuts i subvencions que puguin facilitar 
el finançament d’aquest projecte i preveure les partides econòmiques 
necessàries per fer front a la millora de l’enllumenat públic del Terme Municipal 
dels Pallaresos amb especial atenció als parcs públics. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, els dels senyors/es 
Coronada, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstenció, No 
s’aprova la moció.   
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domènech fa una àmplia explicació del Pla d’estudi lumínic del poble i 
dels punts més importants que comporta, així com, de l’estalvi energètic,  en el 
procés en què es troba, l’estudi està fet pel Consell Comarcal, de les 
subvencions que s’ha acollit i tràmits portats a terme fins ara sobre, educació 
que s’ha de fer, que no contamini, l’estudi general lumínic del municipi consta 
d’uns 1.400 punts de llum amb diferents potències, i l’estudi pressupostari que 
comporta és d’uns sis-cents mil euros, tenim l’expedient amb tots els passos. 
 
I el Sr. Domínguez, del referit expedient en demana poder-lo veure i una còpia. 
 
13 MOCIÓ DE MESURES PER PAL·LIAR ELS EFECTES DE LA CRISI 
ECONÒMICA PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC  
 
És de tots sabut que l’economia està passant un període de crisi que segons va 
manifestar el president de la Generalitat encara durarà almenys fins a finals del 
proper any 2009. 
 
Tant el President del govern com el President de la Generalitat han presentat 
un paquet de mesures per pal·liar els efecte de la crisi econòmica que 
actualment estem patint tots el ciutadans. 
 
L’Ajuntament també ha de col·laborar per mirar de posar-se al costat dels que 
més pateixen els efectes de la crisi, amb els veïns que pateixen o patiran 
situacions d’atur, amb els que han de fer front al cost creixent de les 
hipoteques, amb els que veuen com es redueix la seva capacitat adquisitiva, ja 
que no pot ser que la ciris econòmica la paguin sempre els més 
vulnerables. 
 
Degut a això, el nostre Grup Municipal no entendria el fet que pel proper any 
aquest consistori incrementés els impostos a les famílies. En moments de crisi 
“predicar amb l’exemple”  és la manera més digna d’actuar de qui Governa, i 
es per això que el nostre Grup Municipal vol demanar al Ple,  
 
L’APROVACIÓ DELS SEGÜENTS ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la congelació dels impostos que graven directament amb els 
ciutadans del municipi (IBI, IVTM) per l’any 2009. 



 
SEGON.- Convocar a tots els grup polítics a una Comissió Especial per l’estudi 
de les mesures que puguin ajudar a les famílies dels Pallaresos a pal·liar els 
efectes de la crisi. 
 
El Sr. Domínguez: 
 
És per tots conegut que a tota Europa s’està patint una crisi econòmica que 
almenys segons els experts econòmics sembla que durarà tot el any 2009. 
 
Tant el President del govern com el President de la Generalitat han presentat 
un paquet de mesures per pal·liar els efectes de la crisi econòmica que 
actualment estem patint tots els ciutadans. 
 
L’Ajuntament també ha de col·laborar per mirar de posar-se al costat dels que 
més pateixen els efectes de la crisi, amb els veïns que pateixen o patiran 
situacions d’atur, amb els que han de fer front al cost creixent de les 
hipoteques, amb els que veuen com es redueix la seva capacitat adquisitiva, ja 
que no pot ser que la crisi econòmica la paguin sempre els més vulnerables. 
 
Degut a això, el nostre Grup Municipal no entendria el fet que pel proper any 
aquest consistori no estigués al costat dels seus veïns i plantegi un any 
d’austeritat, a l’espera d’una situació econòmica millor. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, els dels senyors/es 
Coronada, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cap (0) abstenció, No 
s’aprova la moció.   
 
Explicació de vot del Sr. Pardo 
 
El Sr. Pardo cal recordar que el Text refós de la llei de les Hisendes locals no 
preveu la celebració de cap reunió de la Comissió de comptes, previ a 
l’aprovació dels pressupostos, tot i això l’any passat la varem fer i aquest any la 
farem. 
 
Per la congelació d’impostos, per fer una proposta d’aquesta mena tindrà el 
corresponent informe tècnic econòmic pel tècnic competent amb les mesures 
per portar a terme la proposta endavant. 
 
Vostè ha de saber que els impostos són la principal font d’ingressos de 
l’Ajuntament i quan es fa una reducció s’ha de fer sota criteri de responsabilitat i 
seriositat. 
 
Per quadrar el pressupost de l’any 2009, tot el matí he estat amb els serveis 
d’assessorament econòmic de  la Diputació, sense preveure cap congelació 
ens resulta molt difícil arribar a l’equilibri pressupostari. 
 



Si vostè té contemplada aquesta font d’ingressos que ens permetrà l’amnistia 
impositiva el 2009, porti-la a la Comissió de comptes que l’estudiarem, però si 
no la té li agrairia que no intoxiqui al ciudatà amb aquest tipus de propostes 
demagògiques, populistes i poc serioses, amb l’únic objectiu de lluïment 
personal per desacreditar al conjunt de persones que busquem solucions per 
tirar endavant els problemes dels ciutadans del municipi. 
 
El Sr. Domínguez li mostra disconformitat tot dient-li que aquesta 
responsabilitat és de l’equip de govern. 
  
14 MOCIÓN DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA, PARA CONDENAR Y REPROBAR EL MONTAJE QUE 
APARECE EN EL BLOG DEL Sr. LLUIS SUÑÉ, CABEZA DE LI STA DE ICV-
EUiA EN LAS ÚLTIMA ELECCIONES GENERALES POR TARRAGO NA, 
QUE HACE REFERENCIA A EXTREMADURA Y A LOS EXTREMEÑO S. 
 
CONSIDERACIONES 
 
Primera.-  La ciudadanía de Els Pallaresos ha demostrado una gran 
hospitalidad, afecto y acogida a todas las personas y familias que han venido a 
vivir al municipio. 
Se ha sabido compartir y enriquecer el patrimonio social, natural e histórico con 
todas las personas, hayan sido procedentes de otros municipios de Catalunya, 
como de otras regiones del país. 
Els Pallaresos, es un pueblo abierto, acogedor e integrador. 
 
Segunda.-  Pallaresencs, pallaresenques y familias que hemos acudido para 
disfrutar de las ventajas de vivir en este municipio, todos juntos trabajamos 
para mejorar, incrementar y hacer más grande nuestro pueblo. 
 
Tercera.-  Hace unos días el cabeza de lista de ICV-EUiA por Tarragona en las 
últimas elecciones generales, Sr. Lluís Suñé Morales, animó en su blog a 
“apadrinar a un niño extremeño por 1000 euros al mes”. 
 
Cuarta.- Dicho personaje, que también ocupa un cargo público como regidor 
en el Ayuntamiento de Torredembarra, se comporta de manera grosera, 
irrespetuosa e ignorante, difundiendo estos mensajes. 
 
Quinta.- El montaje utiliza la imagen de dos niños de aspecto menesteroso, 
para propalar su desprecio hacia la cooperación entre regiones y comunidades. 
Entiendo que es un signo de intolerancia inadmisible en un cargo público y 
representante democrático. 
 
Sexta.- Esa imagen de dos niños, utilizada por el representante de ICV, 
entiendo que traspasa sin pudor los límites constitucionales y democráticos de 
la libertad de expresión. Estoy convencido que se salta con esa imagen con 
dos niños semidesnudos, cuerpos sucios e imagen tercermundista, con la cara 
desnutrida, el derecho a la protección de la infancia y juventu d. En mi 
opinión, entiendo hay la posibilidad de que dicho representante político y cargo 



público (regidor) haya podido caer en una posible utilización pornográfica 
infantil para fines políticos. 
 
Séptima.- En dicha imagen aparece la bandera de Extremadura, el logotipo del 
Gobierno de España y el logotipo de UNICEF. 
 
Octava.- Dicho llamamiento realizado por el candidato y representante de ICV 
en Tarragona, en la últimas elecciones generales, que llama a apadrinar a 
niños extremeños por 1000 euros, con esas imágenes (adjunto fotocopia de 
dicha imagen y montaje), podría encuadrarse dentro del tipo penal del artículo 
543 del Código Penal , que dice: “Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito 
o de hecho a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos 
emblemas, efectuados con publicidad, se castigarán con la pena...” 
 
En relación a los antecedentes expuestos, propongo para el próximo Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento del mes de septiembre de 2008, la adopción de los 
siguientes 
 
ACUERDOS 
 
PRIMERO.- Condenar y lamentar las declaraciones y montaje, del Sr. Lluís 
Suñé Morales, cabeza de Lista de ICV en las últimas elecciones generales por 
Tarragona y regidor, lo que es un signo de intolerancia inadmisible en un cargo 
público, democrático y de Estado de Derecho. Siendo el respeto a los seres 
humanos, en especial a la infancia, una obligación básica de cualquiera, y más 
en una persona pública. 
 
SEGUNDO.- Trasladar al President de l’Agrupació Local de ICV dels 
Pallaresos, dicha condena y reprobación. 
 
TERCERO.- Trasladar el Presidente de Iniciativa per Catalunya-Verds (ICV), 
Sr. Joan Saura, dicho acuerdo del Ayuntamiento de Els Pallaresos 
 
CUARTO.- Transmitir al Sr. Presidente de la Junta de Extremadura dicho 
acuero de condena y reprobación, y expresar nuestro aprecio y afecto hacia 
Extremadura y el pueblo extremeño. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, els dels senyors/es 
Coronada, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cap (0) abstenció, No 
s’aprova la moció.   
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Vidaller exposa al Sr. Vidal, que es curiós que el representant del PP dels 
Pallaresos demani la reprovació del regidor de l’Alternativa Baix Gaià a 
Torredembarra quan a Torredembarra mateix el representant del PP no ho ha 
fet. Potser s’hauria de posar d’acord amb el seu company de partit a l’hora de 
reprovar els regidors d’altres pobles. Crec que seria més coherent en tot cas, 



que fos el representant del PP de Torredembarra qui demanés la reprovació del 
Sr. Lluís Suñé i no el representant del PP de Pallaresos. Dit això, voldria indicar 
que el nostre partit ICV es va desmarcar públicament d’aquests fets al mateix 
dia que es va fer públic, que el mateix Lluis Suñé va demanar excuses sinó ho 
tinc malentès pels greus insults duts a terme per l’alcalde de Mérida el qual 
també es va haver de disculpar pels insults llençats públicament cap al Sr. Lluís 
Suñé i que també serien susceptibles de delicte de faltes. 
 
Vull que quedi ben clar que ICV dels Pallaresos no valorarà novament el que la 
direcció del nostre partit ja ha fet públic en diverses ocasions. No entrarem al 
drap en una moció oportunista i demagògica que vostè presenta. 
 
Miri de fets lamentables o reprovables vostès en tenen molta d’experiència i vull 
refrescar-li la memòria perquè vostès que representen aquest partit fundat per 
un ministre de Franco sembla que no recorden. 
 
¿Recorda la frase “tengan la certeza que Irak dispone de armas de destrucción 
masiva”? ¿Recorda que aquesta mentida va provocar l’enviament de tropes en 
una guerra il·legal en la qual van morir molts soldats espanyols? Recorda que 
arran de la participació l’Espanya a la guerra d’Iraq els terroristes islàmics van 
situar a Espanya com objectiu dels integristes? 
 
¿Recorda l’atemptat del 11M a Madrid en què van morir gairebé 200 persones? 
Ho recorda tot això?  ¿Per què no presentava una reprovació del seu líder 
espiritual el Sr. José Maria Aznar? ¿Va reprovar el seu partit al Sr. José Maria 
Aznar pel seu greu error afirmant mentides? No entrarem al drap, però no es 
pensi que vostè, representant el que representa i callant el que va consentir el 
seu dia, vindrà ara a donar lliçons de moralitat a ningú. Vostè no té credibilitat. 
 
La seva reprovació, com sempre, arriba tard. Vostè s’instal·la en la demagògia i 
ve a cada plenari a fer el seu show. Li demano Sr. Vidal que maduri, que es faci 
gran i que es doni compte que vostè continua per un camí esgotat. 
 
El Sr. Vidal li contesta: 
 
Sr. Vidaller, yo no quiero entrar, la historia es la historia, personajes espirituales 
los tienen todos los partidos, no voy a entrar en lo que han hecho. 
 
Casi todos los partidos han aprobado la reprobación en Torredembarra. 
 
Referente a Aznar, puede estar o no de acuerdo, pero si le diré que todos los 
partidos tiran para abajo, sus lideres espirituales no se para donde van, 
ustedes representan el mundo fashion.  
 
El Sr. Vidaller, vostè miri la representació que té al municipi, un contra dos. 
 
La Sra. Alcaldessa li diu: 
 



Solo tengo que decir a su moción que con respecto al párrafo “En mí opinión, 
entiendo hay la posibilidad de que dicho representante político y cargo público 
(regidor) haya podido caer en una posible utilización pornográfica infantil para 
fines políticos”, me parece muy retorcido opinar eso de una simple fotografía 
infantil, me cuesta mucho encajar el hecho de que un regidor de mi municipio 
llegue a dicha conclusión  mirando esa foto. 
 
Sr. Alcaldessa usted que es madre, tiene hijos ¿Le gustaría que sacaran niños 
medio desnudos, tercermundistas para manipulaciones políticas. Así 
empezaron la nazis i terminaron como terminaron. 
 
15 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 juliol i agost.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’agost,  3.939,   Altes:  19,  baixes 7,  habitants: 3.951. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 300/08, de data 1 de juliol de 2008, aprovant la sol.licitud i resta de 
documentació per entrar a formar part de la convocatòria de subvencions per al  
tractament de la vegetació en les urbanitzacions afectades per la Llei 5/2003, 
de 22 d’abril, per als anys 2008-2009  
 
Decret 301/08, de data 1 de juliol de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 de juny de 2008, que ascendeixen a la quantitat de 
25.515,37€, les que tenen assignada partida pressupostària, i a 3.099,03€ 
sense partida pressupostària. 
 
Decret 302/08, de data 1 de juliol de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’16 i el 30 de juny de 2008, que ascendeixen a la quantitat 
de 43.348,54€, les que tenen assignada partida pressupostària, i a 2.037,81€ 
sense partida pressupostària. 
 
Decret 303/08, de data 3 de juliol de 2008, atorgant autorització a 7 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 3 de juliol 
 
Decret 304/08, de data 7 de juliol de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a ALMOGAVIA DE OBRAS SL, per la construcció de tretze habitatges 
al carrer Segadors del municipi, segons llicència PO 22/2006  
 



Decret 305/08, de data 7 de juliol de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
dipositat per ALMOGAVIA DE OBRAS SL per respondre de la gestió de residus 
generats a les obres de construcció de tretze habitatges al carrer Segadors, 
segons llicència d’obres 15/2003  
 
Decret 306/08, de data 10 de juliol de 2008, atorgant autorització a 4  
paradistes a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 10 de juliol  
 
Decret 307/08, de data 10 de juliol de 2008, atorgant llicència d’obres a 
FRAGADIS SL, per l’adequació del local destinat a activitat superservei situat al 
carrer Carretera Santes Creus, núm. 6 del municipi, segons expedient 
113/2007  
 
Decret 308/08, de data 14 de juliol de 2008, adjudicant el contracte menor 
administratiu especial del bar al recinte de la pista polisportiva durant els dies 
de la festa major al Sr. Víctor Jove Palau 
 
Decret 309/08, de data 15 de juliol de 2008, accedint a la concessió de la 
col.locació d’una reserva d’aparcament per minusvàlids davant de l’habitatge 
situat a Prolongació Camí dels Plans, 6E a nom de la Sra. Hilarina Bertomeu 
Fabra 
 
Decret 310/08, de data 16 de juliol de 2008, aprovant el pressupost presentat 
per l’empresa CEID SL per la compra de quatre màstils les corresponents 
banderes, per la seva col.locació a l’exterior de l’edifici del nou Ajuntament 
 
 
Decret 311/08, de data 1 de juliol de 2008, aprovant la contractació per 
urgència de la Sra. Glòria Casas Mariné amb la categoria professional d’auxiliar 
administratiu a temps complert. 
 
Decret 312/08, de data 17 de juliol de 2008, atorgant autorització a 3 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 17 de juliol 
 
Decret 313/08, de data 7 de juliol de 2008, aprovant l’inici de l’expedient pel 
subministrament d’una escombradora, pel servei de neteja de carrers. 
 
Decret 314/08, de data 18 de juliol de 2008, aprovant el plec de clàusules 
administratives particulars i de característiques tècniques i específiques per 
l’adquisició d’una màquina escombradora 
 
Decret 315/08, de data 21 de juliol de 2008, anul.lant el rebut de taxes i preus 
públics any 2008, de la Sra. Ma Josefa Tasias Solé, per baixa de l’activitat 
subjecte a pagament. 
 
Decret  316/08, de data 25 de juliol de 2008, aprovant l’atorgament d’un ajut per 
import de 3.000€ al projecte de cooperació internacional portat a terme pel Sr. 
Sydney Possuelo pel subministrament de medicaments al poble indígena de 
Povo Zo’e 



 
Decret 317/08, de data 25 de juliol de 2008, atorgant autorització a l’Associació 
de Veïns de Pallaresos Park per a la celebració de les festes del 25 al 27 de 
juliol de 2008  
 
Decret 318/08, de data 25 de juliol de 2008, iniciant l’expedient de contractació 
de l’obra consistent en la construcció de vestidors del complex poliesportiu dels 
Hostalets. 
 
Decret 319/08, de data 25 de juliol de 2008, anul·lant els rebuts de taxes i preus 
públics any 2008 a nom de Vilella Inmo XXI SL, per enderrocament dels 
habitatges subjectes de pagament 
 
Decret 320/08, de data 28 de juliol de 2008, concedint llicència a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA per portar a terme el projecte d’obra civil línia 
subterrània de baixa tensió a l’Av. Catalunya i Carrer Jujol, expedient d’obres 
91/2007  
 
Decret 321/08, de data 28 de juliol de 2008, concedint llicència a TELEFONICA 
ESPAÑA SAU, per les obres de construcció d’un tram de canalització telefònica 
al recinte de la zona de serveis situat al carrer Jaume d’Urgell, s/n, expedient 
62/2008  
 
Decret 322/08, de data 28 de juliol de 2008, concedint llicència al Sr. Angel 
Bautista Ortiz per la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat situat al 
carrer Clavells, núm. 7, segons expedient 37/2008  
 
Decret 323/08, de data 29 de juliol de 2008, autoritzant a nou paradistes a fi 
d’instal·lar al recinte de la festa major i durant els dies que dura aquesta 
diverses parades i atraccions de fira. 
 
Decret 324/08, de data 25 de juliol de 2008, reconeixent a la treballadora Glòria 
Casas Mariné, l’antiguitat vers els serveis prestats a l’administració des del 3 
d’octubre de 1994 
 
Decret 325/08, de data 25 de juliol de 2008, aplicant el plus reten a diversos 
treballadors de l’Ajuntament per la realització dels mateixos durant el mes de 
juliol de 2008  
 
Decret 326/08, de data 25 de juliol de 2008, autoritzant i atorgant una 
gratificació extraordinària als Srs. Arjona i Petit, treballadors d’aquest 
Ajuntament per les tasques realitzades en la retirada de mobiliari del CEIP 
 
Decret 327/08, de data 25 de juliol de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a diversos treballadors de l’Ajuntament a fi d’incloure-les a les 
nòmines corresponents al mes de juliol 
 



Decret 328/08, de data 27 de juny de 2008, concedint permís per paternitat al 
treballador Jordi Roldan Sordé per naixement d’un fill del 30 de juny al 27 de 
juliol de 2008  
 
Decret 329/08, de data 29 de juliol de 2008, ordenant la devolució dels avals 
dipositats per GS OFIMÀTICA per respondre de les obligacions derivades del 
subministrament del mobiliari general i específic de l’edifici del nou Ajuntament 
 
Decret 330/08, de data 29 de juliol de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a ZONA PARKINSONIAS SL per la construcció de dos habitatges 
aparellats situats al carrer Ribera d’Ebre, 10, segons expedient PO 4/2008  
 
Decret 331/08, de data 29 de juliol de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per ZONA PARKINSONIAS SL per respondre de les obres 
de construcció de dos habitatges unifamiliars parellats al carrer Ribera d’Ebre. 
10, segons expedient 84/2006  
 
Decret 332/08, de data 29 de juliol de 2008, atorgant llicència d’activitats a 
SOCIEDAD ESTATAL DE CORREOS Y TELEGRAFOS SA per l’adaptació del 
local situat al carrer Major, 30b del municipi, com a oficina auxiliar de correus, 
act 7/2007  
 
Decret 333/08, de data 30 de juliol de 2008, concedint llicència al Sr. Juan 
Antonio Pons Díez, per la construcció d’una piscina a l’Av. Corts Catalanes, 
30b, segons expedient 26/2008  
 
Decret 334/08, de data 30 de juliol de 2008, concedint llicència al Sr. Ariel 
Barrio Kur, per la construcció d’una piscina al carrer Prats de Motlló, 13D, 
segons expedient 44/2008  
 
Decret 335/08, de data 30 de juliol de 2008, concedint llicència al Sr. Javier 
Arteaga Lavela per la construcció d’una piscina al carrer Prat de la Riba, 19B, 
segons expedient 40/2008  
 
Decret 336/08, de data 31 de juliol de 2008, atorgant permís a diversos 
paradistes per muntar al recinte del mercat municipal els dies 24 i 31 de juliol 
de 2008  
 
Decret 337/08, de data 19 de maig de 2008, aprovant la sol·licitud i resta de 
documentació a presentar davant del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya per la realització del projecte acondicionament, manteniment i 
millora de carrers, zones esportives i conservació del cementiri municipal, dintre 
del programa de subvencions per a la realització de projectes i accions per a 
l’ocupació amb les entitats locals 
 
Decret 338/08, de data 19 de maig de 2008, aprovant la sol·licitud i resta de 
documentació a presentar davant del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya per la realització del projecte neteja d’espais periurbans, dintre 



del programa de subvencions per a la realització de projectes i accions per a 
l’ocupació amb les entitats locals 
 
Decret 339/08, de data 19 de maig de 2008, aprovant la sol·licitud i resta de 
documentació a presentar davant del Departament de Treball de la Generalitat 
de Catalunya per la realització del projecte neteja de zones i espais públics, 
dintre del programa de subvencions per a la realització de projectes i accions 
per a l’ocupació amb les entitats locals 
 
Decret 340/08, de data 4 d’agost de 2008, declarant l’inici del procediment per 
a la redacció d’una ordenança municipal de residus de la construcció 
 
Decret 341/08, de data 7 d’agost de 2008,  atorgant autorització a 7 paradistes 
a fi de muntar al recinte del mercat municipal en data 7 d’agost 
 
Decret 342/08, de data 25 de juliol de 2008, aprovant l’anul·lació dels rebuts de 
taxes i preus públics corresponents als anys 2006, 2007 i 2008, i el 
corresponent expedient executiu a nom de la Sra. Ma Angeles Liz Yoldi, vers 
l’habitatge situat al carrer  President Tarradellas, 17b per un error en la seva 
emissió 
 
Decret 343/08, de data 28 de juliol de 2008, aprovant l’anul·lació del rebut 
corresponent a Taxes i Preus Públics any 2007, del Sr. José Manuel Rodríguez 
Martínez, així com el corresponent expedient executiu i ordre d’embargament, 
vers l’habitatge situat al carrer Eixerit, 22, per error en la seva emissió.  
 
Decret 344/08, de data 25 de juliol de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
corresponent a taxes i preus públics any 2007 i 2008, a nom de TAMECO SA 
corresponent a l’habitatge situat al carrer Torres, 8A per error en la seva 
emissió 
 
Decret 345/08, de data 25 de juliol de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
corresponent a taxes i preus públics any 2007 i 2008, a nom de TAMECO SA 
corresponent a l’habitatge situat al carrer Torres, 8B per error en la seva 
emissió 
 
Decret 346/08, de data 7 d’agost de 2008, aprovant definitivament el plec de 
clàusules administratives particulars que han de regir la contractació del 
submnistrament d’una màquina d’escombrar carrers, així com obrint 
convocatòria per la presentació de pliques 
 
Decret 347/08, de data 4 d’agost de 2008, aprovant les variacions a incloure a 
les nòmines corresponents al mes d’agost 
 
Decret 348/08, de data 4 d’agost de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries de diversos treballadors de l’Ajuntament a incloure a les 
nòmines corresponents al mes d’agost 
 



Decret 349/08, de data 4 d’agost de 2008, aprovant l’atorgament d’una bestreta 
a la treballadora Montserrat Serrano Reche per import de 1.200€ 
 
Decret 350/08, de data 8 d’agost de 2008, aprovant la contractació per urgència 
de la Sra. Enriqueta Alvarez Pino, per les tasques de neteja del municipi durant 
la festa major d’estiu 
 
Decret 351/08, de data 4 d’agost de 2008, aprovant les contractacions 
aportades vers els actes de la Festa Major any 2008, per import de 65.165,88€ 
 
Decret 352/08, de data 14 d’agost de 2008, acceptant les subvencions que la 
Diputació de Tarragona ha atorgat a aquest Ajuntament dintre de la 
convocatòria any 2008 
 
Decret 353/08, de data 26 d’agost de 2008, accedint a la col·locació d’un gual 
permanent a l’entrada i sortida de vehicles situada al carrer Gaudí, núm. 84, a 
nom de la Sra. Mirjam Neil 
 
Decret 354/08, de data 26 d’agost de 2008, aprovant el llistat d’ admesos i 
exclosos, així com la composició del tribunal i data d’examen per la selecció 
d’una plaça d’arquitecte tècnic laboral interí 
 
Decret 355/08, de data 26 d’agost de 2008, aprovant el llistat d’ admesos i 
exclosos, així com la composició del tribunal i data d’examen per la selecció 
d’una plaça d’auxiliar administratiu laboral interí 
 
Decret 356/08, de data 26 d’agost de 2008, aprovant el llistat d’ admesos i 
exclosos, així com la composició del tribunal i data d’examen per la selecció 
d’una plaça d’oficial de 2a laboral interí 
 
Decret 357/08, de data 15 de juliol de 2008, aprovant la factura presentada per 
PRIOR MUSIC SL corresponent a l’actuació i esmorzar de la festa de la Font 
de la Mina, per import de 5.327,88€ 
 
Decret 358/08, de data 30 de juliol de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa GRIÑO , corresponent a diverses actuacions de retirades i entregues 
de contenidors, per import de 3.733,48€ 
 
Decret 359/08, de data 24 d’agost de 2008, corresponent al reconeixement del 
dotzè trienni al Sr. Josep Ma Palau Estil.les, amb efectes del dia 24 d’agost de 
2008, així com els drets econòmics corresponents 
 
Decret 360/08, de data 30 de juliol de 2008, aprovant la factura presentada per 
l’empresa TOT GRES corresponent a l’adquisició de material divers, per import 
de 5693,00€ 
 
Decret 361/08, de data 30 de juliol de 2008, aprovant la factura presentada per 
PRIOR MUSIC SL corresponent a la festa de Sant Joan, per import de 4.002€ 
 



Decret 362/08, de data 4 de setembre de 2008, ordenant la convocatòria de la 
corporació el dia 4 de setembre de 2008  
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
16  PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Alcaldessa expone que primero dará respuesta a las preguntas  
pendientes del último pleno.  
 
A la pregunta del Sr. Vidal sobre un escrito de ENDESA que reclama unas 
facturas de la luz. ¿Si paga la facturas el Ayuntamento? 
 
Sr. Vidal usted era regidor del Ayuntamiento en enero del 2007?, y en febrero? 
i en marzo, abril i mayo….? Entonces usted nunca ha visto en este 
Ayuntamiento estos escritos, como les llama usted, que cada uno saque sus 
propias conclusiones. Creo que se preocupaba bien poco de revisar el registro 
de entrada cuando usted participaba en la gobernabilidad de este pueblo y 
seguramente que  menos de lo que se preocupa ahora en la oposición, para 
desvirtuar la información y engañar a la gente con palabrería barata. 
 
A la pregunta del Sr. Vidal sobre la devolución del aval por importe de 100.468 
€ entregados el 15 de diciembre de 2004, correspondiente a la recogida de 
escombros de un constructor, que como estaba “eso” 
 
Primeramente indicarle que cuando consulte información la haga con 
tranquilidad y lea bien la documentación, porqué pobre constructor si la fianza 
que le pedimos por gestionar los residuos es de 100.468 €. ¿Cuánto le 
tendríamos que pedir por obras de urbanización?, que es este el importe. 
 
La fianza de residuos por importe de 5.300,97 € ha sido ya devuelta. 
 
La de obras de urbanización aún no ha sido devuelta. 
 
Preguntas presentadas por escrito para que así sean contestadas en este 
pleno. 
 
PREGUNTES:  
 
Al Ple ordinari del mes de Maig li vam preguntar textualment “El Grup Municipal 
d’ADMC vol conèixer quantes hores extres van realitzar el conjunt de 
treballadors de l’Ajuntament durant l’any 2007, i quin va ser el cost d’aquestes 
hores extres. Voldríem les dades per grups de treball.” I vostè al Plenari del 
mes de juliol em va contestar a la totalitat de les hores extres del conjunt dels 
treballadors de l’Ajuntament i no com li vaig demanar per grups de treball, o dit 
d’una altre manera 
 

- Personal administratius 
- Personal de serveis 



- Etc 
-  

També va dir que la setmana posterior al Ple respondria a la meva pregunta, fet 
que no ha succeït, i és per això que torno a repetir la pregunta que li vaig 
efectuar ara fa uns mesos i que diu,  
 
El Grup Municipal d’ADMC vol conèixer quantes hores extres van realitzar el 
conjunt de treballadors de l’Ajuntament durant l’any 2007, i quin va ser el cost 
d’aquestes hores extres. Voldríem les dades per grups de treball. 
 
Voldria recordar-li les seves paraules també dites en el Ple del mes de Maig on 
vostè va dir En primer lugar quisiera hacer una puntualización respecto a las 
preguntas que se realizan en el pleno. El artículo 97 punto 7 del ROF, 
reglamento de organización municipal dice textualmente: 
“La pregunta planteada oralmente en el transcurso de una sesión será 
generalmente constestada por su destinatario en la sesión siguiente, sin 
perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata. 
 
Jaume Domínguez 
Regidor de l’Ajuntament dels Pallaresos 
y President d’ADMC Els Pallaresos 
 
A la pregunta del Grup municipal d’ADMC, que vol conèixer les hores extra i 
l’import de les mateixes durant l’any 2007.: 
 
Total anuals           345,00 h brigada i neteja 
                                 426,50 h oficines 
                                   59,50 h altres 
 
Total anuals          8.807,16 € brigada i neteja 
                             11.982,31 € oficines 
                               1.746,22 € altres 
   
 
Sra. Alcaldessa,  
 
El nostre Grup Municipal ha detectat la mancança d’arbres a diferents carrers 
del nostre municipi, deixant un espai reservat per aquesta finalitat, i voldríem 
preguntar-li,  
 
- Està previst la plantació d’arbres en la totalitat d’espais destinats per aquesta 
finalitat? 
 
- En cas contrari què es pensa fer amb els forats destinats per plantar un arbre 
que no en tenen? 
 
Jaume Domínguez 
Regidor de l’Ajuntament dels Pallaresos 
y President d’ADMC Els Pallaresos 



 
El Sr. Pardo contesta, la previsió de plantar els arbres existeix, varem 
encarregar un pressuposat amb data 25 d’octubre de 2007, per replantació, les 
unitats a replantar són 200 i per l’import no hi ha crèdit pressupostari, això 
s’haurà d’assumir en fases. Hi ha un problema tècnic a l’hora de fer el  forat 
perquè hi ha la soca i es poden danyar els serveis, estem a l’espera, atès que 
si la maquinària que s’utilitza és sofisticada per no tenir errors s’encareix el 
pressupost, de moment està en estudi amb maquinària convencional. 
 
El Sr. Domínguez pregunta quant importa el pressupost 
 
El Sr. Pardo li diu que  14.524,00 € més IVA. 
 
La Sr. Alcaldessa felicita perquè les preguntes es fan per escrit i així es poden 
contestar. 
 
Portaveu del Grup Municipal del PPC: 
 
1 Sra. Alcaldessa 
 
Antecedentes. 
 
PRIMERO.- El Regidor responsable de la piscina, Sr. Carles Vidaller informó en 
el Pleno del día 3 de julio de 2008, que las condiciones de las piscinas 
municipales se ajustaban a la normativa vigente. 
 
SEGUNDO.- En el mismo pleno del dia 3 de julio, un Regidor de la Oposición, 
informaba: 
 
“... se está clorando a mano, no hay maquinaria que clore, se están volcando 
garrafas. Me gustaría saber de que parte se hace demagogia?”. 
 
PREGUNTA. 
 
Sra. Alcaldessa y también en calidad de Regidora de Sanitat, que es.  
 
¿Me puede informar y concretar la situación de las piscinas municipales a 
fecha de 3 de julio de 2008, a este respecto?. 
 
Jaime J. Vidal Guiament 
Portaveu Grup Municipal del PPC 
Els Pallaresos, 18 d’agost de 2008. 
 
El Sr. Vidaller contesta: “Es probable que un o dos s’hagi posat el clor tal i com 
vostès ho feien tota la temporada, això es va subsanar i el classificador 
automàtic ara està instal·lat, abans no hi era, es regula la quantitat de clor i el 
PH de la piscina, incidir que quan varem entrar a governar ens varem trobar 
amb cinc fulls d’irregularitats que vostès consentien, una d’aquestes era el clor 



amb garrafes manuals, una piscina completament deixada, i vostès ho 
consentien.” 
 
2 Antecedentes. 
 
Primero. - En la campaña electoral de las elecciones municipales del año 2007, 
la formación política ICV-EUiA-EPM (a partir de ahora ICV, se comprometió con 
los vecinos y vecinas del pueblo, a la siguiente promesa electoral: 
 
“Donarem el 51% del sou dels nostres regidors per a : activitats per als 
infants, jovent, la gent gran del nostre poble i la seguretat ciudadana”. 
 
Segundo .- En el Pleno Ordinario de noviembre de 2007, en el apartado de 
Ruegos y Preguntas, un Regidor de la Oposición, hacia referencia a este 
compromiso y promesa de ICV con el pueblo. 
 
La Sra. Alcaldessa, contestaba: “y lo están haciendo.” 
 
Tercero .-  El salario de los dos Regidores de ICV es de 18.174,64 euros brutos 
anuales. 
 
La asignación económica anual para el Grupo Municipal ICV es de 4.433,49 
euros. 
 
Al año ascienden los dos conceptos a 22.608,13 euros (3.761.676 pesetas ). 
 
PREGUNTAS 
 
A.- En el primer año de legislatura ¿Qué cantidad económica y porcentaje han 
dado los dos Regidores de ICV-EUiA-EMP para le pueblo? 
 
B.- ¿Qué cantidad han dado para los infantes? 
 
C.- ¿Qué cantidad ha dado para los jóvenes y personas mayores? 
 
D.- ¿Qué cantidad han dado para la” seguretat ciudadana”? 
 
Jaime J. Vidal Guiament 
Portaveu Grup Municipal del PPC 
Els Pallaresos, 19 d’agost de 2008. 
 
A requeriment de la Sra. Alcaldessa contesta el Sr. Vidaller. 
 
El veig molt interessat per saber si els regidors d’ICV fan la donació del 51% 
del seu salari i li haig de dir que sí, que nosaltres estem donant i donarem 
progressivament quantitats per a la gent gran, per als nens i nenes del poble tal 
i com varem dir al nostre programa electoral. 
 



Miri Sr. Vidal, a part dels 30 euros que donem tal com fan els nostres 
companys d’equip de govern al fons de cooperació, i que cap regidor de 
l’oposició ha  destinat ni un cèntim d’euro, hem aportat les nostres 
col·laboracions a  l’AMPA i direccions dels col·legis, fem donat quantitats als 
espectacles infantils de les festes, hem aportat quantitats al compte corrent de 
l’Ajuntament en concepte de col·laboració i ho continuarem fent 
progressivament.  
 
Com veu, nosaltres estem fent el que varem dir, en canvi vostè fa un temps, el 
mes de març,  va presentar una proposta en la qual deia que li semblava molt 
bé la proposta electoral d’ICV i que proposava que tots els regidors ho fessin, 
aquesta proposta la presentava vostè. M’agradaria saber quina quantitat ha 
destinat vostè perquè a data d’avui no ha donat ni un cèntim, oi, que no 
m’equivoco?  
 
El Sr. Vidal mostra la seva disconformitat a les paraules del Sr. Vidaller, en el 
sentit de que el percentatge que es pretén aplicar no es el correcte. 
 
El Sr. Domínguez, també s’expressa amb termes semblans de disconformitat. 
 
PREC QUE EFECTUEN ELS GRUPS MUNICIPALS DELS PSC, PP, AIP I 
ADMC. 
 
Els Grups Municipals abans mencionats volem felicitar a l’alcaldia per les seves 
diligències a l’hora de tractar un fet tant delicat com l’allau de infraccions que 
van patir els veïns del poble pel radar de la carretera TP-2031, on les multes 
van superar les 700 . 
 
Una vegada més s’ha demostrat que si es deixen les picabaralles i és decideix 
treballar pel bé del municipi comptant amb totes les forces polítiques, es pot 
solventar una situació tant complicada com era aquesta, i afavorir els 
interessos dels nostres ciutadans. 
 
Només el fet de la rapida reunió amb vostè dels membres de l’oposició va 
poder accelerar les seves accions per treballar en la correcció d’aquesta 
irregularitat, i després les seves gestions han pogut aconseguir el que els veïns 
dels Pallaresos no veiessin malmesa la seva economia. 
 
Esperem que no sigui un fet casual el que volgués col·laborar amb els 
membres de l’oposició, i sigui l’inici d’una nova etapa dintre del Consistori. 
 
Preguntes del Sr. Vidal. 
 
El Sr. Vidal pregunta per la piscina petita i per l’obertura del Casal dels 
Hostalets i del local de Jardins Imperi, que el mes de gener la Sra. Alcaldessa 
va dir que s’obririen ja. 
  
El Sr. Vidaller li contesta, que és cert, que es va trencar l’aixeta de filtració. 
   



La Sra. Alcaldessa li contesta que manquen petits detalls, que no es preocupi 
que estan ultimats, quan estigui apunt ja se li comunicarà. 
  
A una pregunta del Sr. Vidal sobre una denúncia sobre el mediambient. 
 
El Sr. Pardo contesta que es va tirar endavant les franges perimetrals, quan 
cap mes municipi  ha tirat endavant un projecte d’aquest tipus, perquè tothom 
esta esperant el ajuts del Departament de Mediambient de la Generalitat. 
Nosaltres varem considerar que no podíem esperar el mes de setembre per fer 
les franges esperant el ajuts, passar l’estiu en aquest risc no era lògic, ens 
varem posar en contacte amb els Serveis Territorials per fer la gestió, ens  
varem aconseguir l’autorització i ens faltava una autorització dels medi rural, 
que els divendres el cap dels rurals estava aquí a l’Ajuntament perquè els 
terrenys d’IBERDROLA necessitaven d’una autorització especial, únicament 
aquets terrenys i, la persona que havia de realitzar els treballs va entendre que 
era una formalitat  i va iniciar els treballs els dilluns, pels rurals es va requerir, al 
no tenir-ho es va obrir un expedient, l’autorització va arribar al migdia i el 
dimarts es va iniciar novament els treballs. 
    
El Sr. Vidal insisteix al Sr. Pardo que no tenien autorització del contrari no 
s’hauria parat. 
 
PRECS I PREGUNTES DEL SR. DOMÍNGUEZ: 
  
Aquest prec li vull fer a tot l’equip de govern, esperant que no torni a succeir un 
fet com el que va succeir ara fa prop d’un mes. El nostre grup Municipal vol 
creure que vostès tenen clar quin és el paper que tenim tots dintre del 
Consistori, i estaran d’acord amb nosaltres que l’equip de govern té la 
responsabilitat de governar i la resta dels regidors o com ens anomenem 
col·loquialment els de l’oposició tenim la responsabilitat de controlar i 
supervisar les tasques de qui governa. Almenys suposem que en això estarem 
tots d’acord. 
 
Si volen els faré una relació dels articles de la llei de bases, del ROF , i de tots 
els reglaments, lleis, etc. que diuen que els regidors (siguin de l’equip de 
govern o de l’oposició) tenen dret a rebre la informació per fer les seves 
tasques, i que tenim l’obligació de tenir molta cura de que diem i com utilitzem 
la informació. Suposem que tenen clar que tanta responsabilitat té qui rep la 
informació com qui l’ha donat, fent un mal ús de les dades que s’han demanat. 
 
Doncs bé, aquest regidor en nom del Grup Municipal d’ADMC vol deixar clar 
que el fet que nosaltres demanem qualsevol informació, decret, expedient, o el 
que creiem que necessitem per fer les nostres tasques, no vol dir que estiguem 
perseguint a cap empresa o veí. 
 
Nosaltres tenim l’obligació de vetllar perquè els regidors que governen el 
municipi facin bé la seva feina, i en tot cas si haguéssim d’anar en contra d’algú 
seria en contra de qui permetés que es fes alguna irregularitat. 
 



Esperem que això quedi clar, i així evitar malentesos, ja que intentar generar 
crispació entre veïns i regidors no són ni les atribucions dels regidors de l’equip 
de govern ni de l’oposició. 
 
PREGUNTES 
 
Abans de començar voldria agrair-li públicament que disculpés la meva 
absència a l’acte de RECONEIXEMENT DEL PROJECTE INTERNACIONAL 
DE COOPERACIÓ ELS PALLARESOS 2008, fet que li vaig demanar per escrit 
que fes el passat 18 de juliol. Encara que havent preguntat a alguns assistents 
si això va ser així, fet que em van negar, crec profundament que vostè no es va 
descuidar de disculpar la meva absència, i el que va passar es que els veïns 
preguntats no devien prestar atenció. 

Pot confirmar-me aquest fet Sra. Ramos? 

 

La Sra. Alcaldessa li contesta que va presentar disculpes al Sr. Pozuelo de tots 
els regidors que no hi eren presents. 

 

AL Sr. VIDALLER: Abans de que es posés en funcionament la piscina 
municipal vostè em va assegurar en una conversa que varem mantenir vostè i 
jo que l’aigua de la piscina no s’abocaria al clavegueram, o dit d’un altre 
manera que s’aprofitaria d’alguna manera. Per això voldria preguntar-li, 

 

Quin ús se li ha donat a l’aigua de la piscina? 

 
La Sra. Alcaldessa li contesta:  Me crea o no, hice todo lo imposible  por 
intentar que se reutilizara el agua, me puse en contacto con EMATSA, tenia  
palabra de REPSOL de que vendrían con camiones cisterna a buscar el agua 
para limpieza o para lo que fuese, estuvimos esperando hasta última hora y 
demorando trabajos que necesitaba la piscina para que vinieran, no hubo forma 
y no se pudo esperar más, de lo contrario no se hubiera abierto la piscina, lo 
que quizás hubiera gustado a algunos el que no se hubiera abierto en la fechas 
que se tenia que abrir. 
 
AL SR. VIDALLER: Al butlletí municipal del mes d’Abril que redacta l’equip de 
govern vostè diu “la regidoria d’esports ja ha mantingut una reunió amb AAVV 
de Hostalets i el Club Esportiu dels Pallaresos per presentar-los el projecte. 
Properament, es mantindran més reunions amb la participació de tots els Grups 
Polítics...”. Per això voldria preguntar-li, 

Què entén vostè quan diu “properament”? 



 

S’han mantingut més reunions? 

 

El Sr. Vidaller li contesta que properament. 

 

AL SR. VIDALLER: Un quan mira el pressupost d’aquest any veu que una de 
les partides més fortes és la de festes on si no recordo malament crec que 
parlem de 160.000 € (antigament més de 26 milions de les antigues pessetes). 

 

Sr. Vidaller això dóna per fer una molt bona festa major, així com per fer actes 
durant tot l’any, sense la necessitat de crear el que popularment tothom 
denomina “el nou impost revolucionari”, on trobem escrits en que vostè demana 
ajudes als comerciants del poble, imposant l’import de la ajuda. Per això voldria 
preguntar-li, 

 

No creu que els comerciants del poble paguen suficient per tenir que imposar-li 
una ajuda per la festa major, així com l’import d’aquesta ajuda? 

 
El Sr. Vidaller li contesta, que l’import és de 160.000,00 € el que no li tolero és 
que digui mentides igual que els seu company, que des de l’Ajuntament mai se 
ha imposat res, s’ha sol·licitant un ajut al comerços i persones 
 
Sr. Vidaller vostè abans de posar en funcionament la piscina va assegurar que 
l’aigua no s’abocaria ¿això va ser així? 

La Sra. Alcaldessa li contesta que va fer tot l’impossible per intentar que es 
reutilitzés aquesta aigua, a EMATSA i no va ser possible, i moltes gestions a 
REPSOL per tal de què amb camions cisterna la retiressin per aprofitar-la, es 
van demorar molts treballs a la piscina fins que es va haver d’obrir i no va ser 
possible.  

 

Sra. Ramos, vostè diu en referència al meu prec del Ple passat que faig 
demagògia i li vaig faltar al respecte, i en una conversa posterior amb vostè em 
va dir que entenia que era una falta de respecte cap a la persona i no cap al 
polític. El nostre Grup vol deixar constància en aquest Ple que no té res de 
caire personal amb cap regidor d’aquest consistori, i que les nostres crítiques si 
es fan són només als polítics, mai a les persones. 

 



Dit això li he de confessar que no he trobat en el Prec passat cap demagògia 
en el meu text, o és que no es veritat que no ens donen informació i que no 
compten per res amb els membres de l’oposició. Això sí que és una falta de 
respecte, però cap a els membres de l’oposició i no al revés. 

 

En referència de si ha de perdre un minut del seu temps per les meves 
intervencions voldria recordar-li el càrrec que vostè té, i suposo sabrà les 
responsabilitats que comporta. 

 

Sra. Ramos, vostè diu que he de demanar permís per sortir de la sala, inclús fa 
constar en l’acta aquest fet, i jo voldria preguntar-li ja que alguna vegada vostè 
a fer esment al ROF o RD 2568/1986,  

 

Quin article del ROF és el que diu que un regidor ha de demanar permís per 
abandonar la sala? 

 

No serà Sra. Ramos que no s’ha llegit el Reglament de Funcionament de les 
Entitats Locals? 

 

La Sra. Alcaldessa li contesta que continua diciendo que no perderé un minuto 
de mi tiempo en valorar lo que usted hizo el pleno pasado, a lo que considero 
una falta de respeto, a mi persona i  a todo el pueblo abandonar el pleno de 
esa manera. 

 

He trobat un escrit al registre d’entrada amb nº 2865 del 25/07/2008 un escrit 
d’una veïna que li notifica que va patir un accident, entenem nosaltres que 
degut a la deixadesa que pateix el poble, i li demana una resposta a la seva 
queixa, 

 

Aquesta resposta s’ha efectuat? 

 

Que se li ha contestat? 

 

La Sra. Alcaldessa li diu que ja li contestarà. 



 

El grup municipal d’ADMC li va notificar el passat dia 4 de juliol donant resposta 
a la petició de la Sra. Alcaldessa, petició feta al butlletí municipal en la que 
demanava la col·laboració de tots els ciutadans per tal d’acabar amb els actes 
incívics al municipi. 

 

Voldríem recordar que ja fa més d’un any que varem expressar el nostre 
malestar pel comportament incívic per part d’un grup polític que es va dedicar a 
encolar bona part del mobiliari urbà amb la finalitat de col·locar la seva 
propaganda electoral provocant danys al mateix i embrutant innecessàriament 
el nostre poble, danys que encara a dia d’avui trobem pel nostre municipi. Per 
això voldríem preguntar-li, 

 

Ha estat sancionat o és sancionarà a l’Agrupació Gent de Pallaresos pels seus 
actes incívics efectuats ara fa poc més d’un any? 

 
Aquell fet no està considerat per vostè com un acte incívic? 
 
La Sra. Alcaldessa li diu que ja rebrà notícies. 

 

Sr. Domènech, vostè no pot justificar un acte incívic dient que també és fa en 
altres municipis. El fet que ho facin en altres municipis no vol dir que no sigui un 
acte incívic i tingui que ser sancionat, fet que espero que succeeixi. També 
voldria recordar-li Sr. Domènech que un fet com aquest encara és més greu 
venint de vostè, ja que si no recordo malament vostè va ser alcalde dels 
Pallaresos, i qui millor que l’alcalde per mirar pel mobiliari municipal. No? 

 

El nostre grup li va notificar el passat dia 10 de juliol una anomalia a prop de la 
zona esportiva dels Hostalets on trobem una sèrie de pallets ocupant la vorera, 
zona que entenem que hauria de ser perquè els veïns que vulguin passejar per 
la zona ho puguin fer sense tenir que utilitzar l’espai reservar pels vehicles a 
motor. 

 

Des d’ADMC ja fa temps que hem notificat l’excessiva permissivitat amb les 
empreses constructores, que utilitzen les nostre voreres com a magatzems de 
materials, ocasionant les respectives molèsties als veïns. Per això voldríem 
preguntar-li, 

 

Quina empresa és la responsable de deixar els pallets sobre la vorera? 



 

Quina sanció ha rebut, si la ha rebut? 

 

Voldríem recordar-li unes paraules seves Sra. Ramos recollides a l’acta de la 
sessió Plenària del mes de març on deia “hace un poco más de una semana se 
tuvo una reunión con todos los constructores del municipio, indicándoles que 
no se aceptaría ni una interrupción más, ni un desperfecto más, ni nada que se 
le pareciese” 

 

El nostre grup li va notificar el passat dia 10 de juliol una anomalia amb un 
cable “suposadament telefònic” que penja a poca alçada del terra, en concret al 
començament del carrer Bofarull amb el corresponent perill tant pels veïns del 
edifici en qüestió, com per qualsevol vianant que passi per a prop. Per això 
voldríem preguntar-li, 

 

S’ha fet o es pensa fer quelcom per solventar aquesta situació? 

 

La Sra. Alcaldessa li dona les gràcies per la informació. 

 

El nostre grup li va notificar el passat dia 3 de juliol una anomalia amb una illa 
de contenidors soterrats, en concret a la illa situada al carrer Bofarull, just 
davant del parc infantil. Per això voldríem preguntar-li, 

 

S’ha fet o es pensa fer quelcom per solventar aquesta situació? 

 

No creu que un desperfecte com aquest on diàriament transiten els nostres 
veïns no mereix una intervenció rapida? 

 

El Grup Municipal d’ADMC li va notificar el passat dia 13 d’Agost les queixes 
rebudes de veïnes i veïns del carrer Jaume d’Urgell ( Urb. Jardins Imperi) en 
que ens fan constar la deixadesa existent en referència a la neteja del carrer 
així com amb la neteja i falta de contenidors d’escombraries que donin un bon 
servei als veïns que viuen en aquell carrer. 



 

El nostre grup ha estat comprovant els fets relatats i una vegada comprovada la 
veracitat dels fets denunciats, així com el fet que no es una anomalia puntual, 
ja que és repeteix constantment, li varem posar en el seu coneixement per 
mirar de subsanar una situació com aquesta. Per això voldríem preguntar-li, 

 

Que ha fet o pensa fer per mirar de solventar aquesta situació? 

 

No creu que els veïns dels Pallaresos es mereixen un millor servei de recollida 
d’escombraries? 

 

És que no paguem prou? 

 

La Sra. Alcaldessa li contesta, “lo que podemos en todas la calles del 
municipio, unas que son mas frecuentadas por la gente se intenta limpiar más, 
se intenta llegar a todos los sitios, respecto a contenedores llenos y todo lo que 
se deja por allí, primero tendrían que ser los vecinos los que depositasen bien 
los residuos, i segundo nos hemos puesto muchas veces con el Consell 
Comarcal para que realizase bien el vaciado de los contenedores”. 

 

Sra. Ramos, durant aquestos mesos d’estiu s’han rebut a l’Ajuntament moltes 
queixes de veïns manifestant el descuit que ha patit el poble en matèria de 
neteja. Com ja li vam dir al passat Ple “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 las personas mayores, de adecentar las zonas verdes… En definitiva, cuidar 
nuestro municipio”. 

 

Tenim els contenidors de brossa que fan llàstima amb el perill d’infeccions que 
això comporta, i no hem volgut dir res esperant que l’iniciativa fos de vostès, 
però han passat dos mesos, i mesos de molta calor on encara es noten més les 
olors i la brutícia i degut a la manca de neteja ens veiem obligats a preguntar-li, 

 



És aquest el poble que desitja, o espera que faci vent i que plogui per aprofitar i 
que es netegi? 

 

No era CIU qui deia a la seva propaganda electoral “Netejant, mantenint i 
adequant els carrers del nostre poble en les condicions que ens mereixem” 

 

No va ser ICV qui va dir que “hem de canviar la imatge del nostre poble, i no és 
tant difícil” 

 

Realment pensa vostè Sra. Ramos, que aquestes són les condicions que ens 
mereixem? 

 

La Sra. Alcaldessa li contesta: Puedo asegurar-le que todavía hay personal que 
no ha hecho vacaciones para ayudar en toda esta faena de limpieza i intentar 
adecuar el municipio para que estuviera en condiciones. 

 

También le aseguro que se ha insistido en el Consell Comarcal para que 
presionara a Fomento para que el vaciado i la limpieza fuera la correcta, 
valorando si el servicio que nos presta es el correcto. 

 

Referente al Plan de ocupación, desde el mes de junio que tendrían que estar 
en marcha y así el municipio podría estar mas adecuado, pero hemos tenido la 
mala suerte que este año aun no han salido los planes y no tengo personal. 

  

El Sr. Vidaller li contesta per al·lusions:  Voldria dir-li, que ICV al Consell 
Comarcal té la responsabilitat de Mediambient i com voste ja sap, encara està 
esperant la seva rectificació pública d’aquelles afirmacions que feia en el seu 
primer butlletí, en què afirmava del tractament de residus, rectifiqués demanant 
disculpes aquí, tal com va fer al President del Consell Comarcal per unes 
afirmacions errònies, això la ciutadania ho ha de saber. No es poden fer 
disbarats.  

 

El Sr. Dominguez li diu que al mateix dia que va rebre l’escrit del Consell 
Comarcal, va comunicar-ho a la Sra. Alcadessa, que volia dir-ho al ple, deixant 
ben clar que es volia fer i no se’m va deixar fer. 



 

La Sra. Alcadessa, manifesta que “es verdad que lo entró el mismo día del 
pleno y por esto no se le admitió, podía haberlo entrado en este pleno.” 

 

-Voldria recordar-li que estic pendent de rebre resposta a les peticions 
presentades per ADMC, i entrades per registre ara farà quasi un any demanant, 

-Còpia de la gravació del Plenari municipal de data 8 de novembre de 2007. 
-Un llistat de la plantilla de treballadors de l’Ajuntament dels Pallaresos, amb 
nom  i cognom, lloc de treball, grup professional i tipus de contracte 
-Còpia dels reculls de premsa que facin referència, de qualsevol mena, a Els 
Pallaresos. 
-Còpia dels diaris oficials (DOGC, BOPT, etc.),que facin referència a Els 
Pallaresos. 
-Cal dir que el mes d’abril vaig rebre un escrit per part de vostè on em deia que 
encara no s’ha rebut resposta a les meves peticions. És per això que voldria 
preguntar-li, 
 
Encara no ha rebut resposta a les meves peticions? 
 
Creu que abans de finalitzar la legislatura tindré resposta a les meves 
peticions? 
 
Quin es el veritable motiu per no donar la informació que demano? 

 
Voldria fer un esment a una factura trobada al registre d’entrada amb nº 2326 
del 17/06/2008 per part de l’empresa Micrologic, factura per un import de 352 € 
on diu “ a la Consulta respecto a la solicitud de acceso a la información por un 
concejal del Ayuntamiento dels Pallaresos a datos personales de trabajadores 
de la entidad dado que los concejales tienen atribuido por la legislación 
aplicable un derecho especifico de acceso a la información y por tanto la 
facultad de consultar determinada documentación que dispone el Ayuntamiento 
para el ejercicio de sus funciones, se puede admitir un acceso a favor de los 
concejales del Consistorio a los datos de carácter personal, 
independientemente de su condición de miembros del gobierno o de la 
oposición.” 
 
Sra. Ramos, quan volia fer-me arribar la resposta a les meves peticions? 
 

El Sr. Oller manifesta que el seu grup no farà preguntes mentre no es canviï de 
postura. 

 



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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


