
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    1/2009 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes gener de 2009. 
Data:    15 de gener de  2009 
Horari:  de 21 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Carles Vidaller Espinosa 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Acord d’aprovació de l’expedient per aprovar i comptabilitzar el 
reconeixement extrajudicial de crèdit.  
3 Acord d’aprovació de la modificació del conveni de col·laboració signat el 24 
de gener de 2006 amb el CCT sobre les aportacions econòmiques dels 
contenidors de residus soterrats. 
4 Acord d’aprovació Padró de guals per l’exercici de 2009. 
5 Acord de delegació del servei de recollida, transport i disposició de la fracció 
orgànica de residus municipals (FORM) al Consell Comarcal del Tarragonès. 
6 Acord d’aprovació Estudi de seguretat i salut del Projecte de vestidors al 
complex poliesportiu municipal. 
7 Acord d’adjudicació provisional del contracte d’obres de construcció d’uns 
vestidors al poliesportiu dels Hostalets. 
8 Acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de l’ordenança 
municipal sobre gestió dels residus de la construcció. 



9 Acord d’aprovació de modificacions del Reglament del butlletí municipal, com 
annex 1. 
10 Acord d’aprovació de les bases del concurs públic per crear el logotip de 
marca del poble dels Pallaresos. 
11 Acord sobre l’aprovació de l’expedient i obertura del procediment 
d’adjudicació del projecte de contractació d’una Escola Bressol Municipal. 
12 Acord d’aprovació del Plec de clàusules administratives per a contractació 
de les obres del Projecte del col·lector de pluvials del carrer Prat de La Riba i 
Av. Catalunya. (Obra fiançada amb càrrec al Fons Estatal de inversió Local). 
13 Acord d’assumir el compromís d’executar les obres d’una Llar d’infants si es 
concedeix la subvenció pel Departament d’Educació. 
14 Acord d’aprovació del calendari de pagament d’arbitris en voluntària per 
l’exercici de 2009, de BASE. 
15 Acord d’aprovació provisional del Pla parcial urbanístic, respecte al sector 
SAU-5, de les NN SS.  
16 Acord d’aprovació  d’al·legacions a l’Àrea Residencial Estratègica 
anomenada “Els Pallaresos”. 
17 Acord plenari de nomenament de jutge de pau titular i substitut. 
18 Moció del Grup Municipal d’ADMC per l’aprovació del Reglament Orgànic 
Municipal. 
19 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
20 Precs i preguntes. 
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 

El Sr. Marcos esmena que al punt núm. 4 de l’acord d’aprovació del projecte de 
construcció del col·lector de pluvials del carrer Prat de la Riba, on em pertoca 
parlar, comento: “Hi ha sota el nostre criteri un projecte sobredimensionat 
excessivament costós, etc, etc Doncs segurament no ho haguéssim solventat i 
no ens haguéssim hagut d’abstenir en aquestes temes” 
 
El tema acaba amb un “no”, amb un signe de pregunta, que sobra que ve del 
pàrraf anterior, o sigui, en realitat sobra aquest “no” final. 
 
A l’esmena presentada pel Sr. Domínguez al proppassat ple extraordinari sobre 
el punt 18 PRECS I PREGUNTES del ple del dia 6 de novembre de 2008, a la 
pregunta que parla de la substitució de la barana que uneix la pista 
poliesportiva amb l’Ajuntament, en la resposta de l’alcaldessa on diu, 
 
La baranda que une el Ayuntamiento con la pista polideportiva aún no se ha 
substituido… 
 
I hauria de dir, 
 



La baranda que une el Ayuntamiento con la pista polideportiva no se 
substituirá… 
 
I resposta de la Sra. Alcaldesa, és no estar-hi conforme perquè el que va dir-li 
va ser “de momento no se substituirá”. 
 
Comprovat el contingut de la cinta, el que textualment va dir la Sra. Alcaldessa, 
és el següent: 
 
“La baranda que une el Ayuntamiento con la pista po li esportiva aún no 
se substituirá, he de recordarle nuestra situación económica...........” 
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
2 ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT PER APROVAR I 
COMPTABILITZAR EL RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CR ÈDITS. 
 
ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2009,  es va iniciar l’expedient 
per aprovar i comptabilitzar el reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda ha formulat la proposta raonada corresponent a data 9 de 
gener de 2009. 
 
El secretari-interventor  ha emès el següent informe preceptiu:  
 
INFORME 
 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: presidenta de la Corporació 
 
1.2. Caràcter: preceptiu 
 
1.3. Títol: reconeixement extrajudicial de crèdits 
 
1.4. Número: 1/2009 
 
2. ANTECEDENTS 
 
Pel Decret de l’Alcaldia de data 9 de gener de 2009, s’ha iniciat l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits.  
 
El regidor d’Hisenda formula la proposta corresponent a data 9 de gener de 
2009.  
 
REFERENT A SECRETARIA  
 



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



modificació del pressupost abans de l’aprovació del reconeixement. Aquesta 
modificació pot realitzar-se mitjançant crèdits extraordinaris, ampliacions de 
crèdit, suplements de crèdit, transferències de crèdits, o qualsevol dels 
procediments  regulats pel Text refós de la Llei d’hisendes locals. 
 
4. CONCLUSIONS 
 
Un cop comprovat que s’han complert les disposicions legals aplicables en la 
tramitació d’aquest expedient, emeto un informe favorable sobre l’expedient de 
reconeixement extrajudicial de crèdits. 
 
REFERENT A INTERVENCIÓ 
 
5. ANTECEDENTS 
 
5.1. En l’exercici 2008, s’han realitzat una sèrie de serveis i subministraments 
per diversos proveïdors, sense fiscalitzar prèviament els actes que donen lloc al 
reconeixement de les obligacions derivades d’aquestes prestacions i 
prescindint del procediment legalment establert.  
 
5.2. S’han presentat en aquesta secretaria-Intervenció diverses factures, 
emeses en forma legal, que detallen les prestacions portades a terme per 
diversos proveïdors i que originen l’obligació de pagar-les.   
 
No obstant això, s’han d’exigir les responsabilitats derivades de la no existència 
de crèdit suficient i adequat en el pressupost de l’any 2008 en què es van 
realitzar les prestacions que han de ser objecte de reconeixement i posterior 
pagament.  
 
5.3. En el pressupost vigent de 2009, no s’ha consignat el crèdit suficient i 
adequat per atendre el reconeixement de les obligacions que donen lloc a la 
tramitació d’aquest expedient, això sí, en estar a principis d’any hi ha crèdit 
suficient i adequat, però s’ha de tenir en compte que defalcarà les 
consignacions pressupostaries corresponents a l’exercici de 2009, que de per 
si ja ve defalcat i, el més problemàtic és que aquest any 2009 tornarà a passar 
el mateix.    
 
5.4. En cadascuna de les factures consta la conformitat de l’alcalde o regidor 
encarregat del servei respectiu, que acredita la prestació efectiva del 
subministrament o servei.  
 
6. FONAMENTS DE DRET 
 
6.1. Article 92.3.b) de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de les bases del 
règim local. 
 
6.2. Articles 163, 169.6, 173.5 i 176 a 179 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 



 
6.3. Articles 25.1, 26.1 i 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 
7. CONCLUSIONS 
 
7.1. El reconeixement extrajudicial de crèdits trenca amb el “principi d’anualitat 
pressupostària de la despesa”; no obstant això, les obligacions contretes amb 
l’Ajuntament es troben degudament acreditades i, sens perjudici de l’exigència 
de les responsabilitats que pertoquin, la Corporació resta obligada a 
reconèixer-les.  
 
7.2. No es pot procedir a l’increment de crèdit disponible de partides del 
Pressupost de la Corporació de l’any 2009, a través de l’expedient de 
modificació de crèdit, per fer front a aquest expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdit, per un import total de 182.291,07 €, atès que el 
romanent de tresoreria per despeses generals de la liquidació de 2008 és 
negatiu.   
 
7.3. L’òrgan competent per aprovar el reconeixement és el Ple de la 
Corporació, sense previ dictamen de la Comissió Informativa d’Hisenda, en no 
existir.   
 
7.4. Les factures presentades pels proveïdors han estat degudament 
conformades i hi ha crèdit suficient i adequat en el pressupost en vigor. 
 
En conseqüència, emeto un informe sobre el reconeixement extrajudicial de 
crèdits proposat, per import total de 182.291,07 € a favor dels proveïdors que 
es relacionen a l’annex i amb el detall corresponent. 
 
Factures de la partida 4130 pagades                           146.200,78 € 
Factures de la partida 4130 pendents de pagament      36.090,29 €           
 
Els Pallaresos, 9 de gener de 2009 
 
El secretari-interventor 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Cal tenir en compte els articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Cal considerar els articles 25.1, 26.1, 60.2 del Reial decret 500/1990, de 20 
d’abril. 
 
Per tot això,  es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords:  
 



1 Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits per import de 
cent vuitanta-un mil nou-cents noranta-dos euros, amb cinquanta-set cèntims 
(181.992,57 €). 
 
El detall individualitzat dels crèdit reconeguts és el següent: 
 
Compte:  4130 

  
CREDITORS PER OPERACIONS PENDENTS D'APLICAR A 
PRESSUPOST DESP. CORRENT 

            

Núm. Assent Data Descripció Deure 

002777 
  

01/12/2008 INTERESOS PRESTEC 2954,13 

003369 
  

01/12/2008 PROSER REG 4883 564,52 

003372 
  

01/12/2008 ARTYPLAN REG 5197 225,50 

003373 
  

01/12/2008 ASESOR REG 5280 500,00 

003551 
  

31/12/2008 INFOCAM REG 3934 305,00 

003552 
  

31/12/2008 BUFET IXART REG 3983 2.323,00 

003553 
  

31/12/2008 JARDICAM REG 3984 335,19 

003554 
  

31/12/2008 COM PROPI JI REG 4006 123,46 

003555 
  

31/12/2008 INFOCAM REG 4077 108,26 

003556 
  

31/12/2008 LAVAZZA REG 4105 120,38 

003557 
  

31/12/2008 WURT REG 4150 499,03 

003558 
  

31/12/2008 YELL PUBLI REG 4152 568,40 

003559 
  

31/12/2008 WURTH REG 4154 301,45 

003560 
  

31/12/2008 CORREOS REG 4176 461,29 

003561 
  

31/12/2008 OFISERVEI REG 4198 87,26 

003562 
  

31/12/2008 OFISERVEI REG 4199 4,77 

003563 
  

31/12/2008 UNIMAIL RET 4968 334,08 

003564 
  

31/12/2008 UNIMAIL REG 4969 295,80 

003565 
  

31/12/2008 UNIMAIL REG 4970 139,20 

003566 
  

31/12/2008 UNIMAIL REG 4972 354,96 

003567 
  

31/12/2008 UNIMAIL REG 4972 354,96 

003568 
  

31/12/2008 UNIMAIL REG 4973 295,80 

003570 
  

31/12/2008 APORT GRUP CIU 3R T 1.108,38 

003571 
  

31/12/2008 APORT GRUP CIU 4R T 08 1.108,38 

003572 
  

31/12/2008 MERCADE DESEMBRE 1.848,30 

003573 
  

31/12/2008 SOLANELL GARRETA 1.484,80 

003576 
  

31/12/2008 OFISERVEI REG 4248 98,86 

003577 
  

31/12/2008 SENGAR REG 4261 1.624,00 

003578 
  

31/12/2008 WURTH REG 4390 489,40 

003579 
  

31/12/2008 WURTH REG 4490 552,62 

003600 
  

31/12/2008 CIVIT REG 4589 502,90 

003601 
  

31/12/2008 RICOH REG 4604 87,67 

003602 
  

31/12/2008 ANGELA REG 4652 382,41 



003603 
  

31/12/2008 JARDICAMP REG 4653 93,50 

003604 
  

31/12/2008 BUFET YXART REG 4660 3.070,40 

003605 
  

31/12/2008 INFOCAM REG 4717 146,04 

003606 
  

31/12/2008 INFOCAM REG 4718 107,16 

003607 
  

31/12/2008 RICOH REG 4720 52,27 

003608 
  

31/12/2008 WURT REG 4721 921,94 

003609 
  

31/12/2008 OFISERVEI REG 4726 83,23 

003610 
  

31/12/2008 SALVAT REG 4728 15.950,39 

003611 
  

31/12/2008 AQUA SERV REG 4767 292,11 

003612 
  

31/12/2008 AQUA SERV REG 4768 295,79 

003613 
  

31/12/2008 CORREOS REG 4814 202,20 

003614 
  

31/12/2008 GAMASER REG 4818 962,22 

003615 
  

31/12/2008 DISANMA REG 4819 1.744,26 

003635 
  

31/12/2008 DENIS REG 4884 177,14 

003636 
  

31/12/2008 DENIS REG 4885 378,98 

003637 
  

31/12/2008 ABOGADOS ASS REG 4890 696,00 

003638 
  

31/12/2008 ORBITAL REG 4927 290,00 

003639 
  

31/12/2008 DULECENTRE REG 4951 1.691,07 

003640 
  

31/12/2008 VENDING REG 4977 46,28 

003642 
  

31/12/2008 GERARD VIDALTA REG 4995 4.236,95 

003643 
  

31/12/2008 TELC BAIX CAMP REG 4999 1.712,58 

003644 
  

31/12/2008 IND GRAF GIBERT REG 5071 65,49 

003645 
  

31/12/2008 WURT REG 5075 592,27 

003657 
  

31/12/2008 FECSA REG 5409 8.341,18 

003658 
  

31/12/2008 FECSA REG 5429 390,46 

003659 
  

31/12/2008 FECSA REG 5430 1.003,21 

003660 
  

31/12/2008 FECSA REG 5431 391,16 

003661 
  

31/12/2008 FECSA REG 5432 1.318,66 

003662 
  

31/12/2008 FECSA REG 5433 269,14 

003663 
  

31/12/2008 FECSA REG 5436 263,82 

003664 
  

31/12/2008 FECSA REG 5438 591,64 

003665 
  

31/12/2008 FECSA REG 5441 324,81 

003666 
  

31/12/2008 FECSA REG 5029 14,40 

003667 
  

31/12/2008 FECSA REG 5030 20,02 

003668 
  

31/12/2008 FECSA REG 5031 211,68 

003669 
  

31/12/2008 FECSA REG 5032 1.147,70 

003670 
  

31/12/2008 FECSA REG 5033 415,00 

003671 
  

31/12/2008 FECSA REG 5034 2.440,78 

003672 
  

31/12/2008 FECSA REG 5035 297,38 

003673 
  

31/12/2008 FECSA REG 5037 8.389,68 

003674 
  

31/12/2008 FECSA REG 5057 534,10 



003675 
  

31/12/2008 FECSA REG 5060 274,15 

003676 
  

31/12/2008 FECSA REG 5063 390,47 

003678 
  

31/12/2008 WURT REG 5111 506,43 

003679 
  

31/12/2008 OFISERVEI REG 5123 16,02 

003680 
  

31/12/2008 BUFET YXART REG 5141 2.868,40 

003681 
  

31/12/2008 GRAVI REG 5149 5.682,14 

003682 
  

31/12/2008 GRAVI REG 5150 3.758,40 

003683 
  

31/12/2008 SECE REG 5151 1.553,56 

003684 
  

31/12/2008 SECE REG 5152 1.999,14 

003685 
  

31/12/2008 PROKEM REG 5183 1.620,46 

003686 
  

31/12/2008 JARDICAM REG 5184 101,19 

003687 
  

31/12/2008 INFOCAM REG 5185 72,40 

003688 
  

31/12/2008 INSTAVIR REG 5188 308,53 

003689 
  

31/12/2008 RICOH REG 5194 73,67 

003690 
  

31/12/2008 RICOH REG 5195 68,15 

003691 
  

31/12/2008 OFISERVERI REG 5196 47,50 

003692 
  

31/12/2008 GETION 4 REG 5201 307,40 

003693 
  

31/12/2008 GAMASER REG 5204 1.296,88 

003694 
  

31/12/2008 QUIMINET REG 5245 173,18 

003695 
  

31/12/2008 ZENER REG 5246 209,44 

003696 
  

31/12/2008 TEMAR REG 5247 106,72 

003697 
  

31/12/2008 PRATS OIL REG 5250 322,92 

003698 
  

31/12/2008 WURT REG 5251 507,73 

003699 
  

31/12/2008 DENIS REG 5252 969,61 

003700 
  

31/12/2008 VENDING REG 5254 194,03 

003701 
  

31/12/2008 SISCU MOTORS REG 5265 303,69 

003702 
  

31/12/2008 AYUDA EN ACC REG 5266 327,17 

003703 
  

31/12/2008 UNIMAIL REG 5267 139,20 

003704 
  

31/12/2008 UNIMAIL REG 5268 295,80 

003705 
  

31/12/2008 CONEKTA REG 5287 1.581,82 

003706 
  

31/12/2008 CORREOS REG 5293 239,43 

003707 
  

31/12/2008 WURT REG 5317 175,68 

003716 
  

31/12/2008 DOGC REG 5077 48,04 

003717 
  

31/12/2008 DOGC REG 4887 283,13 

003718 
  

31/12/2008 ENDESA 979978 18-12 190,32 

003726 
  

31/12/2008 SUGRAÑES REG 5308 17,40 

003727 
  

31/12/2008 SUGRAÑES REG 5253 17,40 

003728 
  

31/12/2008 TELEFONICA QUOTA 1.276,00 

003729 
  

31/12/2008 AON GIL RC AJUNT 8.160,69 

003730 
  

31/12/2008 MACH TELCOM 31-12 96,86 

003795 
  

31/12/2008 CUINA COLE REG 3646 24.463,23 



003803 
  

31/12/2008 BUFET YXART IRPF REG 3983 345,00 

003804 
  

31/12/2008 BUFET YXART IRPF REG 4660 456,00 

003806 
  

31/12/2008 G VILALTA IRPF REG 4995 629,25 

003807 
  

31/12/2008 BUFET IXART IRPF REG 5141 426,00 

003808 
  

31/12/2008 MERCADE IRPF REG 5337 274,50 

  
  

  
  

  143892,38 

  
  

  
  

4130 PENDENT PAGAMENT (41991)   

003809 
  

31/12/2008 AGROPIÑAS REG 5346 233,38 

003810 
  

31/12/2008 SECE REG 5347 8.763,19 

003811 
  

31/12/2008 PINTURPOIN REG 5348 552,61 

003812 
  

31/12/2008 PINTURPOINT REG 5349 64,96 

003813 
  

31/12/2008 PINTURPOINT REG 5350 325,16 

003814 
  

31/12/2008 PINTURPOINT REG 5351 75,26 

003815 
  

31/12/2008 CERCA 2 REG 5358 325,19 

003816 
  

31/12/2008 VIDALLER MAÑE REG 5364 90,70 

003817 
  

31/12/2008 LIMONIUM REG 5377 2.600,10 

003818 
  

31/12/2008 CALVO REG 5392 823,09 

003819 
  

31/12/2008 TOT GRES REG 5393 3.210,10 

003820 
  

31/12/2008 WURT REG 5394 172,58 

003821 
  

31/12/2008 MIROTRONICS REG 5400 359,25 

003822 
  

31/12/2008 PRATS OIL REG 5406 1.017,45 

003823 
  

31/12/2008 PRATS OIL REG 5407 289,80 

003824 
  

31/12/2008 TUV REVISIO MARVI REG 5444 194,58 

003825 
  

31/12/2008 CCT VEHICLE REG 5448 1.134,77 

003826 
  

31/12/2008 TECNOBAR REG 5464 232,75 

003827 
  

31/12/2008 JOAN QUIROS REG 5466 7.661,00 

003828 
  

31/12/2008 TIMSA REG 5486 7.964,37 

003839  31/12/2008 BUFET IXART REG 4989 
2009.90 

TOTAL         
38100,19 

 

        4130 PAGADES 143892,38 
        4130 PENDENTS PAGAMENT 38100,19 
        TOTAL 4130 181.992,57 

 
2. Fer els assentaments comptables necessaris per fer efectiva la incorporació 
d’aquestes obligacions al pressupost de l’exercici corrent. 
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez. Abans de votar voldríem preguntar quins són els motius que 
fan que arribem a tenir una sèrie de factures per valor de més de 180.000 € 
sense partida pressupostària, i moltes d’aquestes factures pendents de 
pagament. Si no recordo malament, a principi de la legislatura crec que vostès 
eren els primers que recriminaven als governs d’anteriors legislatures, el fet de 
que es paguessin factures sense partida pressupostària. Vostès deien que això 



amb vostès no passaria, que vostès eren bons gestors i això no tornaria a 
succeir. Llavors no ho entenc i m’agradaria saber, abans de portar-ho a votació, 
quin és el fet que fa que no s’hagi reduït la despesa, per què hi ha moltes 
d’aquestes factures. Si vol li recordo algunes del tercer i quart trimestre del grup 
municipal de CIU, però això és una partida que no és una variable com FECSA 
o com qualsevol altre. Els grups municipals des de principi d’any se sap el que 
cobraran cada mes, i que la partida no tingui pressupost no ho entenc, i no és 
per que sigui CIU, és perquè és la única que hi havia. 
 
El secretari li explica que el fet que no hi hagi partida pressupostària es deu, a 
què d’acord amb la normativa s’ha fet ús de la vinculació jurídica, que 
consisteix en què hi ha unes bosses de vinculació que acullen una sèrie de 
partides, es va gastant i el límit no està en la partida, sinó en la totalitat 
d’aquest grup de partides. Quan s’acaba la vinculació, pot haver-hi partides en 
crèdit, però en el seu conjunt no, aquesta es la raó de l’exposat. 
 
Desprès crec recordar, referent a l’aportació al grup de CiU, que hi ha una 
imputació del tercer i quart trimestre de l’any passat, que per alguna raó no es 
va transferir i s’ha imputat enguany. Enguany passarà el mateix, la qual cosa 
merma el crèdit pressupostari de l’any. 
 
El Sr. Pardo. El que s’hagin acumulat aquestes factures fora del que és el 
pressupost, es deu bàsicament a la posada en marxa de l’Institut. Hem tingut 
una despesa de 144.000 euros fora de la partida d’Ensenyament, uns costos 
que realment s’han hagut de dur a terme perquè era necessari, tant això com 
d’altres inversions que s’han fet al CEIP. Per tant és un desfasament de 35.000 
euros. Eren despeses necessàries i s’han hagut de dur a terme, simplement 
això. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Domínguez, un en 
contra (1) del Sr. Vidal i tres (3) abstencions, les dels senyors/es Coronado, 
Oller i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez. Nosaltres volem recordar que el nostre Grup ha votat que sí 
perquè no volem entorpir el devenir diari de l’Ajuntament i entenem que són 
factures que s’han de pagar perquè el que no farem serà permetre que ens 
tallin la llum per no tenir partida pressupostària, una cosa de sentit comú, no? 
Encara que creiem que no s’ha portat una bona gestió econòmica de la 
despesa de l’Ajuntament, començant per la planificació del pressupost.  
Esperem que no es torni a repetir l’any que ve, però pel que es veu tornarem 
ha arrossegar factures d’aquest any. 
 
El Sr. Vidal. Señora Alcaldesa, en el Pleno del 6 de noviembre de 2008, el voto 
del Grupo Municipal del PPC fue “abstención” en el Acuerdo del Presupuesto 
Municipal para el año 2009. 
 



Ese presupuesto municipal fue aprobado con el apoyo de siete votos. 
 
Ese día, el Grupo Municipal del PPC hizo un esfuerzo político infinito y enorme 
en abstenerse, por que los Presupuestos Municipales del ejercicio 2009 
presentados por la Alcaldía no son creíbles, hacen reír (por no llorar) y todos 
conocemos los antecedentes del actual Equipo de Gobierno en la facilidad de 
gastar el dinero del contribuyente, el dinero que pagamos en impuestos los 
vecinos y vecinas del municipio. 
 
Si repasamos los Decretos de la Sra. Alcaldesa, podemos comprobar la 
existencia de advertencias, avisos y disconformidades que manifiesta y expone 
el Sr. Secretario-Interventor del Ayuntamiento. Facturas de 80 euros que el 
Ayuntamiento no puede pagar, facturas de 40 euros que el Ayuntamiento dels 
Pallaresos no puede pagar. 
 
No hay partida, pero se sigue gastando. En Els Pallaresos no hay crisis 
económica. Es así, en el Pleno celebrado en mayo de 2008 se acordó una 
subida de los sueldos de la Alcaldesa y Regidores para el 2008 del IPC 
catalán, creo que fue un 4,2%. El IPC ha terminado el año con un 1,4%, pero 
nosotros tenemos dinero, tenemos partidas y podemos subirnos el 4,2%. 
 
A pesar de todo quise dar un voto de confianza a los Presupuestos del 2009, 
un voto de apoyo y tranquilidad, con mi abstención. 
 
Ahora bien, en esta ocasión, no puedo dar un voto afirmativo o abstenerme en 
este asunto, que es muy grave y pone la alarma en rojo, en peligro. 
 
El 1 de enero de 2009 empezamos con expediente de reconocimiento de 
crédito para el abono de facturas correspondiente al año 2008, que no se 
pudieron pagar, por un importe, yo tengo, de 182.000 euros, que son menos, 
que viene a ser 30.000.0000 millones de pesetas, que no se han podido pagar, 
pero en facturas que pueden ser de mil euros, cuarenta euros, como de 
ochenta, Pallaresos no puede pagar a los proveedores. 
 
Esa cantidad es una barbaridad, eso es una temeridad, esa cantidad es una 
temeridad, y esta es una burrada, esa cantidad. Me pregunto ¿para que se 
aprueban y acuerdan los presupuestos municipales entonces? 
 
El Ayuntamiento debe hacer una gestión con austeridad, con rigor y con 
seriedad. 
 
El Ayuntamiento no puede ser tan generoso y espléndido en gastarse el dinero 
del contribuyente. 
 
La Alcaldía debe poner freno a esta política de “¡fiesta y olé!” que hay 
implantada en el Equipo de Gobierno. 
 
Estos 30.000.000 de pesetas, que ahora se pagarán en enero de 2009, pero 
que corresponden a facturas del año pasado 2008, no hay problema ahora, 



porque como ha dicho el señor Secretario, estamos a principio de año, pero a 
nadie se le escapa que desfalcará y romperá el Presupuesto Municipal del año 
2009, y entonces otra vez subida de impuestos, para pagar la política de 
escaparate del Equipo de Gobierno. 
 
Para acabar, señores regidores, vecinos y vecinas, hoy aquí, podemos afirmar 
que una de las cosas que hace muy bien el Ayuntamiento es vaciar los bolsillos 
de los ciudadanos. 
 
La Sra. Alcaldessa. Le recuerdo señor Jaime que los salarios de la señora 
Alcaldesa y de los regidores se han congelado, en primer lugar. Y segundo, 
que nuestro Ayuntamiento aún se tiene que sentir orgulloso de salir 
medianamente bien de la situación económica. Hay ayuntamientos que están 
muchísimo peor que nosotros y usted sabe perfectamente el por qué.  
 
El Sr. Pardo. Jo li volia replicar el fet d’aquestes lliçons que sembla que vostè 
ara s’atreveix a donar d’advertiments del Secretari, si vol pot passar per 
l’Ajuntament i jo li ensenyaré la llista d’advertiments del Secretari que hi havia 
en aquest ajuntament quan vostè estava a l’equip de govern. Sembla ara que 
vostè no sàpiga que són els advertiments del Secretari, abans se’n feia un fart 
de veure’n, i molts més que ara, per tant, no ho entenc. 
  
Segon, el tema de què no puguin cobrar els proveïdors, això és fals totalment. 
Tothom pot cobrar, no digui que no podem pagar, perquè tothom cobrarà. No 
creï falses alarmes, per tant, no intenti donar-li la volta a aquest tema, perquè 
això és fals.  
 
3 ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL CONVENI D E 
COL·LABORACIÓ SIGNAT EL 24 DE GENER DE 2006, ENTRE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I EL CONSELL COMARCAL DEL 
TARRAGONÈS, REGULADOR DE LES APORTACIONS ECONÒMIQUE S 
DERIVADES DE LES OBRES NECESSÀRIES PEL SOTERRAMENT DE 
CONTENIDORS DE RESIDUS, I EL SEU SUBMINISTRAMENT.  
 
Atès que el plenari del Consell Comarcal, amb data 24 d’octubre de 2005, va 
aprovar el conveni de col·laboració a establir amb l’Ajuntament, regulador de 
les aportacions econòmiques derivades del subministrament i obra civil 
necessària per a la instal·lació de contenidors soterrats per a la recollida 
selectiva de residus, a partir de l’1 de gener de 2006 i fins els dia 31 de 
desembre de 2015. (Import total del projecte 738.619,01 €, finançament a 10 
anys, a raó de 73.816,90 € cada any). 
 
Atès que mitjançant escrit de data 22 de desembre de 2008, escrit 4369, ha 
estat tramès l’acord del Ple de Consell Comarcal del Tarragonès, de data 15 de 
desembre de 2008, en què s’acorda la següent modificació del referit conveni: 
 
“Modificar el conveni de col·laboració signat entre Ajuntament dels Pallaresos i 
aquest Consell Comarcal, en data 24 de gener de 2006, de tal manera que 
l’import a satisfer per part de l’Ajuntament, per mes i durant 10 anys a comptar 



des del dia 1 de gener de 2008, en concepte d’amortització de les àrees 
soterrades, sigui de 419,26 € per àrea tal i com s’indica en la part expositiva 
d’aquest acord.” 
 
NOTA DE REPARACIÓ DE SECRETARIA-INTERVENCIÓ. 
 
Que formula el secretari Interventor, en l'exercici de les funcions de control i 
fiscalització interna de la gestió econòmicofinancera i pressupostària que li 
competeixen d’acord amb el que preveuen els Articles 214 i següents de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sent l’objecte de disconformitat: 
 
La disposició o compromís de la despesa. 
El reconeixement o liquidació de l'obligació. 
L'ordenació del pagament. 
 
En no haver-hi dotació pressupostaria prevista en el vigent pressupost per l’any 
2009, en tot cas s’haurà de procedir, si és viable, a l’ordenació de la 
corresponent tramitació de l’expedient de suplement de crèdit o de 
transferència. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tots els seus punts la modificació del conveni establert amb 
el Consell Comarcal del Tarragonès, regulador de les aportacions econòmiques 
derivades del subministrament i obra civil necessària per a la instal·lació de 
contenidors soterrats per a la recollida selectiva de residus. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de la modificació del  
referit conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui 
necessària. 
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez. Abans de votar crec que s’ha d’ampliar una mica més 
aquesta informació, perquè si no recordo malament, les dates estan dites, 
aquest conveni es va fer al 2006, els contenidors soterrats a meitat maig de 
2007 es van inaugurar, ha passat tot el 2008, i clar, que ara diguin 31 de 
desembre de 2008, que hi ha una diferència entre lo planificat i lo real, una 
diferència de 12.390 euros, si els meus números no fallen. A mi em sembla una 
burla cap els nostres ciutadans o cap als Ajuntaments en qüestió. Han tingut 
més d’un any, més d’un any per saber que el planificat a l’hora de fer l’obra 
valia tant, o bé això s’ha informat als Ajuntaments i no s’ha explicat a ningú, 
perquè el que no em cap a mi al cap és que el Consell Comarcal pugui fer amb 
els Ajuntaments el que li doni la gana. No pot ser que al maig del 2007 l’obra 
estigui acabada i el 31 de desembre del 2008 ens diguin que val 12.000 euros 
més la part dels Pallaresos. Vés a saber els altres ajuntaments, a mi m’és igual, 
no és el nostre problema, és el problema dels altres ajuntaments. Per això sí 



que se’ns hauria d’explicar quins són aquests motius perquè hi hagi aquesta 
diferència, perquè a mi no em lliga. 
 
La Sra. Alcaldessa. Aquesta diferència, que és de 103 o 113 euros per illa i 
mes, que no és mateix dir això que dir la quantitat que diu vostè. 
 
El Sr. Domínguez. La quantitat que dic jo és el global de totes les illes pels 10 
anys, no estic dient cap disbarat, és la realitat 113 euros per illa per deu anys 
per lo que vostè vulgui, és igual. 
 
La Sra. Alcaldessa. Si és el mateix, però sona millor dir la quantitat més grossa, 
vale?  
 
Va ser un error de càlcul. En tot aquest error de càlcul de les despeses de les 
obres els altres ajuntaments potser no tenen tanta diferència de preu perquè 
tenen menys illes. Nosaltres paguem per totes les illes que tenim i a més va 
haver-hi un error en la forma de comptabilitzar els anys, però això va ser 
perquè nosaltres estàvem negociant que els anys a pagar fossin més per 
baixar la quantitat, llavors va haver-hi una sèrie de discrepàncies i llavors va 
quedar al final el conveni inicial amb la diferència aquesta del que es va invertir 
per àrea. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Vidal, cap (0) en contra  
i quatre (4) abstencions, les dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i 
Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Oller. Anem a veure, una cosa està ben clara, quan se signa un conveni 
sigui per bé o per malament, els convenis estan per complir i els preus són 
tancats, en unes illes podien haver perdut en altres illes van guanyar. Per tant, 
nosaltres no entenem aquest augment. Els problemes que van tenir els 
Pallaresos va ser, com tothom sap, perquè deixaven les illes obertes, després 
venien les aigües i tenien de tornar-ho a fer. Això és un problema d’ells en no 
fer les obres en condicions --forat obert, forat tapat--. No es va fer i això es van 
trobar: les errades que les paguin ells. Creiem que això no és normal, i aquesta 
negociació s’havia d’haver portat en condicions des del Consell Comarcal, i 
explicar les coses com són. Ells tenen els informes conforme que aquí no es 
portava l’obra com s’havia de portar. 
 
4 APROVACIÓ DEL PADRÓ DE GUALS,  L’ANY 2009.  
 
Es dóna compte del padró de guals corresponents a l'exercici de 2009.  
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar el referit padró en el seu contingut. 
 



2. Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies al tauler 
d’anuncis i al BOP, a efectes de possibles reclamacions. 

 
3. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 

aprovat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
5 ACORD DE DELEGACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA, TRANS PORT I 
DISPOSICIÓ DE LA FRACCIÓ ORGÀNICA DE RESIDUS MUNICI PALS 
(FORM) AL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS  
 
Atès el model d’acord rebut del Consell Comarcal, mitjançant escrit núm. 4245, 
de data 22 de desembre de 2008, de delegació del servei de recollida, transport 
i disposició de la fracció orgànica de residus municipals (FORM) al Consell 
Comarcal del Tarragonès. 
 
Atès que es demana la seva aprovació.  
 
Antecedents 
 
L’article 22 de la Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 
15 de juliol, reguladora dels residus, estableix que “amb l’objectiu d’afavorir el 
reciclatge i la valorització del material dels residus municipals, tots els municipis 
han de prestar el servei de recollida selectiva de totes les fraccions de residus.” 
 
Una de les fraccions que obliga la Llei a recollir selectivament és, doncs, la 
fracció orgànica de residus municipals (FORM). Hores d’ara aquest municipi no 
té implantat el servei de recollida, transport i disposició d’aquesta fracció. 
 
El mateix article 22 indica que el “lliurament separat de residus orgànics s’ha de 
dur a terme d’acord amb el pla de desplegament de la recollida selectiva de la 
fracció orgànica de l’àmbit territorial corresponent”, i en la disposició addicional 
indica que “el pla de desplegament de la recollida selectiva de la fracció 
orgànica (...) s’ha de presentar davant l’Agència de Residus de Catalunya en el 
termini d’un any, com a màxim, des de l’entrada en vigor de la present Llei...” 
Aquest termini fineix el proper dia 10 d’agost de 2009. 
 
S’entendrà que el desplegament de la recollida selectiva de la FORM està 
iniciat si abans de l’1 de gener de 2010 al menys un 10% de la població, dels 
grans productors i dels generadors singulars disposen del servei. 
 
Aquest municipi no ha redactat el pla de desplegament, i considera que tant el 
servei de recollida, transport i disposició de la FORM com la redacció del pla el 
dugui a terme el Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
Fonaments de dret 
 



La Llei 9/2008, de 10 de juliol, de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, 
reguladora dels residus. 
 
Article 85 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril que aprova el Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
El capítol 4 del títol 5 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, sobre la delegació i 
conversió de serveis municipals en comarcals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Delegar en el Consell Comarcal del Tarragonès el servei de recollida, transport 
i disposició de la FORM del nostre municipi. 
 
Delegar en el Consell Comarcal del Tarragonès la redacció del pla de 
desplegament de la implantació del servei de la FORM del nostre municipi, i 
que el presenti, per la seva aprovació, davant l’Agència de Residus de 
Catalunya. 
 
Facultar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa i/o Regidor 
en qui delegui, per a signar els documents necessaris per a desenvolupar 
aquesta iniciativa. 
 
La durada d’aquesta delegació de servei serà des del dia d’avui i fins el 31 de 
desembre de 2014. Si en el termini de 3 mesos abans de la seva finalització no 
hi ha denúncia per cap de les parts, aquesta delegació serà prorrogada per 
períodes de dos en dos anys, sense que el còmput màxim sigui de més de 25 
anys. 
 
La resta de característiques i condicions d’aquesta delegació seran les 
mateixes que rauen al conveni de col·laboració signat entre aquest Ajuntament 
i el Consell Comarcal del Tarragonès, en data 29 de juliol de 2004, regulador 
de la gestió i finançament de diferents serveis mediambientals. 
 
Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
Debat: 
 
El Sr. Oller. Quan es van posar els contenidors soterrats, amb el Consell 
Comarcal es va quedar d’acord que se’n posaven quatre, perquè el cinquè no 
se sabia com hauria de ser, que seria més còmode posar-ho damunt del terra, 
en ser un contenidor que s’ha de buidar més seguit. 
 
Jo pregunto, quants contenidors es posaran aquí a Pallaresos? 
 
La Sra. Alcaldessa. La llei obliga a posar-lo, per això ho hem de fer. Estem 
intentant negociar i des del Consell Comarcal se’ns ha dit, que  amb un parell o 
tres contenidors ja complim amb la llei. Sabem perfectament que no podem 



posar més contenidors, el servei de recollida s’encarirà molt, de moment si  
podem passar amb tres com a màxim per complir la llei, així ho farem. 
 
El Sr. Domínguez. Jo anava una mica en la mateixa línia del regidor del PSC. 
He mirat el model d’acord que presenta el Consell Comarcal i trobem que hi ha 
una sèrie de qüestions que queden a l’aire, entre d’altres, el tema de quants 
contenidors s’haurien de posar al municipi. Això em sembla que amb el senyor 
Pardo ho hem parlat, si es fa bé, té un retorn bastant alt i ajuda al municipi. Si 
es fa malament penalitza molt, però des del meu punt de vista creiem que si es 
fa bé, vull dir, que els veïns es molestin a fer la separació de l’orgànica i hagin 
d’anar amb la bosseta pel poble buscant on té la illa, si es fa, s’hauria de posar 
un contenidor a cada illa. 
  
Desprès, si mirem el model del Consell Comarcal, de la qual cosa fa un any 
que varem parlar-ne amb el senyor Pardo, sempre ens queixàvem del mateix, 
no estableix quina pujada tindrà el cost del servei, serà l’IPC o serà el que li 
doni la gana al Consell Comarcal. I hem d’aguantar xantatges de l’empresa que 
fa el servei, perquè si no ens fan una vaga. El que em sobta és que vostès que 
estaven en contra d’aquest model que deien que no podia ser, ara facin el 
mateix, aquest acord no diu el que pujarà, el que val el cost del servei, quants 
contenidors, i això hem d’aprovar? Ens ho poden explicar això, si us plau? 
 
El Sr. Pardo. A veure, no sé si ha escoltat al Secretari quan ha dit que és 
obligatori per Decret de la Generalitat instal·lar aquests contenidors. La voluntat 
de l’equip de govern és no instal·lar contenidors d’orgànica, aquesta és la 
voluntat, el problema és que sinó tenim un cànon de penalització sobre el cost 
de la tona. Ja paguem un cost  prou alt i encara l’encariran més si no instal·lem 
contenidors de matèria orgànica. Per tant, ens veiem obligats, li puc garantir  
que si no tinguéssim aquesta penalització, nosaltres no posaríem contenidors 
d’orgànica, perquè entenem que la població, la ciutadania, no està encara prou 
conscienciada per fer la separació en fraccions del reciclatge, que es demostra 
diàriament, tenim els contenidors plens de bosses fora, per tant, instal·lar un 
altre contenidor que representa fer una altra separació en fracció encara 
dificultarà més el tema del servei, l’orgànica encara serà més problemàtica, 
amb problemes de salubritat, per tant, com ens veiem obligats ho farem en una 
zona controlada i com una provatura per veure si realment funciona o no. 
Creiem que és aviat per fer una instal·lació massiva, així s’ha demostrat amb 
els contenidors que tenim actualment. Varen tenir un cost molt alt per 
l’Ajuntament i no està resultant i per que la gent encara no en fa un ús correcte. 
 
El Sr. Domínguez.  Sr. Pardo permetim, vostè diu que no està bé manipular els 
temes, jo li he preguntat que aquest acord no estableix quins increments tindrà, 
no diu quantes illes tindrà. No em digui que és una aposta arriscada, que si jo 
no he escoltat que ens obliga la Llei. Jo no he dit en cap moment que estigui en 
contra d’aquesta Llei, al contrari, sempre he dit que des del meu punt de vist 
quan es van fer les illes ja es tenia que haver posat la cinquena illa que és la 
d’orgànica. No crec que hagués encarit molt més aquest servei, perquè l’obra 
de fer el forat hagués estat la mateixa. Contesti’m a les preguntes, vostè es 
queixava de què al conveni de recollida de la brossa no deia els increments. 



Aquest tampoc. Aquest equip de govern en el qual hi ha Iniciativa, i no vulgui 
afavorir temes mediambientals i diguin que estan en contra de l’orgànica hem 
sembla molt fort.  
 
El Sr. Pardo. Jo no he dit que no estigui a favor, el que dic és que no es pot 
aplicar al municipi, per una raó evident, perquè els resultats que estem tenint  
són problemàtics. No es fa un ús correcte i tenim un sobre cost, hem de fer un 
repàs dels contenidors per tota la brossa que es deixa fora. Implica també, la 
subvenció d’un 50% del FEDER, i això s’ha d’aprofitar, si volem instal·lar el 
mínim de contenidors per complir amb el mínim legal exigible de la instal·lació 
de contenidors.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, tres (3) en 
contra, el del senyora/es Coronado, Oller i Vidal i una (1) abstenció, del senyor 
Domínguez, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Oller, nosaltres votem no per una simple raó, primer perquè aquí 
s’escolten moltes barbaritats i sempre estem amb el mateix. D’aquí uns anys, 
no trigarà gaire, la selecció s’haurà de fer per nassos. Aquí no es van fer 
bestieses col·locant contenidors, es van intentar col·locar els mínims possibles i  
contentant a tothom. L’equip de govern ha de saber que cert, hi ha uns plànols 
on estan establertes les illes d’acord amb les seves necessitats. 
 
El Sr. Marcos. Nosaltres hem dit que sí i senzillament una explicació ràpida. El 
senyor Domínguez te raó, el senyor Oller te raó, el senyor Pardo te raó, tots 
teniu raó. El que està clar és una cosa, tard o d’hora s’han de ficar, aprofitant 
això del FEDER em sembla correcte que es tiri endavant aquest projecte, però 
esteu donant-li voltes tots al mateix i tots volem el mateix, crec que n’hi ha prou 
amb aquest tema. 
 
El Sr. Domínguez. Jo, el nostre grup, ho portava apuntat, en funció de les 
respostes votaríem que sí o ens abstindríem, no ens abstenim, o sigui, no 
podem votar que sí al fet de donar un xec en blanc al Consell Comarcal, perquè 
entre altres coses entenem que el que no volem i creiem que vostès tampoc ho 
volen és tenir que passar situacions com s’han viscut d’ara fa uns mesos amb 
aquelles empreses que presten el servei. Crec que tot això s’hauria de regular 
bé, tenim l’experiència del que ens ha passat. Quant a vostès, em sembla 
perfecte el tema del FEDER, podria entrar a discutir si posar el 10 o el 20, 
podria discutir aquest tema, no és el tema, no ho faré, però amb l’experiència 
viscuda que torni a cometre els mateixos, les mateixes situacions, no vull dir 
errors per no ferir sensibilitats, no ho podem aprovar i votar que sí. Per això ens 
hem abstingut, no perquè estiguem en contra de que es faci l’orgànica. 
 
El Sr. Pardo. A veure, jo voldria contestar al senyor Oller en la intervenció que 
diu que es va fer una bona previsió de la instal·lació dels contenidors soterrats. 
Una bona previsió però hi manca el 50%, llavors, si instal·lar el 50% dels 



contenidors és fer una bona planificació de la instal·lació de la recollida 
selectiva, ja em dirà vostè, això per un costat.  
 
El servei que es dóna ara és deficient, perquè no tenim prou contenidors, això 
per un costat. Per un altre, vostè va deixar un bony de 90.000 euros anuals que 
es paguen d’aquest contenidors soterrats, i el més fort és que va deixar aquest 
bony sense fer cap previsió de com es costejarien aquests contenidors, perquè 
aquests 90.000 euros s’han de treure del pressupost ordinari de l’Ajuntament. 
S’han de pagar dels ingressos que tenim, no hi ha cap inversió, hi ha un 
refinançament a través del Consell Comarcal que es paga directament del 
pressupost ordinari. 
  
Per tant, ni hi va haver una bona previsió en quant al nombre de contenidors, ni 
hi va haver cap tipus de previsió de com s’afrontaria aquest pagament, o sigui 
que no veig on està l’encert que vostè diu que es va tenir. 
 
El Sr. Oller.  Miri, anem a veure, els errors que tinguin vostès no els vulguin 
acoplar com estan fent fins ara a temps passats. Fins ara no s’han començat a 
pagar els contenidors, fins l’any passat, per tant, no entraven dins dels nostres 
pressupostos, entren en els pressupostos de vostès. Són vostès els que tenen 
que muntar la partida i no nosaltres. 
 
El Sr. Pardo. D’on treurem els diners senyor Oller, d’on van pensar vostès 
treure els diners? 
 
El Sr. Oller diu que de la partida de festes 
 
6 ACORD D’APROVACIÓ ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT DEL  
PROJECTE DE VESTIDORS AL COMPLEX POLIESPORTIU MUNIC IPAL.  
 
Atès que pel tècnic municipal Sr. Joan Mercader Porta, s’ha presentat l’Estudi 
de seguretat i salut del Projecte de vestidors al complex poliesportiu municipal. 
 
Es proposa al Ple municipal, l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar l’Estudi de seguretat i salut del Projecte de vestidors al complex 
poliesportiu municipal dels Hostalets, redactat per l’arquitecte  tècnic Sr. Joan 
Mercader Porta, amb un import de cinc mil set-cents tres euros, amb noranta 
cèntims (5.703,91 €). 
 
2. Sotmetre’l a informació pública per un termini de trenta dies, a l’efecte de 
reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en 
el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat i en el 
Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació, transcorregut el qual sense haver-se 
presentat cap reclamació ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament 
sense necessitat de nou acord. 
 
3. Facultar la Sra. alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per a fer efectius els acords precedents. 



 

Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller,  
Domínguez i Vidal, cap (0) en contra  i una (1) abstenció, del senyor Marcos, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 

7 ACORD DEL PLE D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DEL CONTR ACTE 
D’OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UNS VESTIDORS AL POLIESPOR TIU 
DELS HOSTALETS.  
 
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte d’obra de 
construcció d’uns vestidors al poliesportiu municipals dels Hostalets. 
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 
93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 
126 de la citada Llei.   
 
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació de data 30 de 
desembre de 2008. 
 
Atès l’informe del tècnic municipal Sr. Saül Garreta Puig, de data 9 de gener de 
2009, que textualment diu el següent: 
 
INFORME 

 
ASSUMPTE: Informe tècnic sobre l’adjudicació del projecte dels vestuaris de la 
zona esportiva en la urbanització els Hostalets dels Pallaresos. 
 
Havent estat  Obser Germans Martínez, S.L l’empresa que ha presentat La 
oferta al concurs per la construcció del projecte dels vestuaris, l’ajuntament em 
requereix per a què informi sobre la idoneïtat tècnica d’aquesta oferta. 
 
Obser Germans Martínez ha presentat una oferta de 268.803,25 € (IVA inclòs) 
que representa una baixa del 21,3% del total del pressupost d’execució 
material que consta en el projecte. 
Posteriorment a l’obertura de les pliques es va convocar a Obser Germans 
Martínez per comunicar-lis el resultat del concurs i per a fer una sèrie de 
preguntes i reflexions sobre el projecte. 
 
En l’entrevista ens van comunicar que eren conscients de la baixa econòmica 
que havien ofertat i de les característiques tècniques i constructives que es 
defineixen en el projecte. Ens van manifestar que en cap cas es plantejarien 
canvis que empobrissin la seva materialització. No obstant, van ser poc 
concrets quant a l’adequació del sistema estructural dels prefabricats que en el 



projecte es defineixen del tipus similar al sistema “Eurolar” i que ells 
proposaven que fossin subministrats per prefabricats Pujol. 
 
En data 7 de gener de 2009 Obser Germans Martínez, S.L presenten un escrit 
a aquest ajuntament on justifiquen que la baixa que han ofertat és 
conseqüència dels materials que s’empraran en l’obra provenen de partides 
sobrants que la casa de prefabricats ha pogut oferir a un preu molt competitiu. 
 
De tot l’exposat, entenc que cal convocar una reunió com més aviat possible 
amb Obser Germans Martínez, S.L i si és possible amb algun tècnic de la casa 
dels prefabricats que oferten, per tal que justifiquin tècnicament que els 
prefabricats que s’instal·laran en la construcció de l’obra són d’una qualitat i 
idoneïtat tècnica adequada i no inferior a la prevista en el projecte per mi 
redactat. 
 
Emeto aquet informe per a què tingui els efectes oportuns. 
 
Els Pallaresos, 9 de gener de 2009. 
 
D’acord amb l’article 138.2 de la Llei de contractes del sector públic 
l’adjudicació definitiva del contracte es publicarà al BOP quan la seva quantia 
sigui superior a 100.000 euros.  
 
D’acord amb l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'adjudicació del 
contracte s'ha de publicar en els termes i els supòsits que preveu la legislació 
de contractes de les administracions públiques. Així mateix, s'haurà de notificar 
a tots els participants en la licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la 
forma d'adjudicació emprada. 
 
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a 
allò disposat 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 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, per l’adjudicació del contracte.      
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres 
de construcció d’uns vestidors al poliesportiu dels Hostalets, a la empresa 
OBSER GERMANS MARTÍNEZ, pel preu de dos-cents seixanta-vuit mil vuit-
cents tres euros, amb vint-i-cinc cèntims (268.803,25 €) IVA inclòs, subjecte al 
Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 
Tècniques i especialment al Projecte aprovat, d’acord amb l’article 135 de la 
Llei de contractes del sector públic.  
  

SEGON: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de 
la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de 
l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de què transcorrin quinze 



dies hàbils comptats des del següent a aquell en què es publiqui aquella a un 
diari oficial o al perfil de contractant de l’òrgan de contractació. Les normes 
autonòmiques de desenvolupament d’aquesta Llei podran fixar un termini 
major, sense excedir el d’un mes. 

Durant aquest termini, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació 
justificativa del compliment de les seves obligacions de la seva aptitud per 
contractar o de l’efectiva disposició dels mitjans que s’haguessin compromès a 
dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme l’article 53.2 que li 
reclami l’òrgan de contractació, així com constituir la garantia que, en el seu 
cas, sigui procedent.  

L’adjudicació provisional s’haurà d’elevar a definitiva dins dels deu dies hàbils 
següents a aquell en què expiri el termini assenyalat al paràgraf primer de 
l’article 135.1, sempre que l’adjudicatari hagi presentat la documentació 
assenyalada i constituït la garantia definitiva, xifrada en 11.586,35 € i sense 
perjudici de l’eventual revisió d’aquella en via de recurs especial, conforme a 
allò disposat a l’article 37. 

 
TERCER: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 452 62201 
2212 del pressupost de l’exercici 2008. 
 
QUART: Delegar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa per 
a  elevar a definitiva l’adjudicació provisional, en el cas que durant el termini 
d’exposició pública no es presentin reclamacions, així com, requerir a 
l’adjudicatari per a què el dia i hora que se li indiqui formalitzi el contracte 
administratiu corresponent. 
 
CINQUÈ: Publicar el resultat del concurs al BOP.  
 
SISÈ: Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i la resta de licitadors.  
 
SETÈ: Facultar l’alcaldessa per a què pugui signar qualsevol document que 
calgui per fer efectius els acords precedents. 
 
Debat: 
 
El Sr. Marcos. Pregunta si a dia d’avui s’ha presentat aquest document 
acreditatiu sobre la garantia dels materials que formula l’informe del senyor 
Garreta? 
 
Se li contesta que no, que és un condicionament, que al començar l’obra o a 
l’acta de replanteig que tindrà que signar el referit tècnic, hi haurà de ser-hi o el 
tècnic tindrà que dir el que calgui. 
 
El Sr. Domínguez. Pregunta que en l’hipotètic cas que això no passés, què es 
faria? Com s’ha delegat a la senyora Alcaldessa, pot fer el que vulgui donant-li 
a ells o s’ha de tornar a passar al Ple, tornar a començar una altra vegada? Per 
què... 



 
El Secretari. La delegació de tràmit a la Sra. Alcaldessa s’entén amb 
circumstàncies normals. Si es produeixen al·legacions, la competència per 
resoldre-les es del ple, tal i com especifica el punt de l’acord de delegació. 
Hipotèticament no podem parlar, haurem de parlar sobre els fets reals. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller,  
Domínguez i Marcos, un (1) en contra del Sr. Vidal  i cap (0) abstencions,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Vidal.  Yo también quiero ver el documento, o sea, no puedo votar si o 
no, me abstengo. Yo no puedo votar sin ver el documento. Ese documento es 
importantísimo verlo antes de decidir, o sea, yo lo que no me explico como se 
trata este asunto en el Pleno que falta un documento que dice si ese señor 
cumple esas condiciones. Yo creo que tendría que estar este documento ya en 
la documentación diciendo el arquitecto si es idóneo y si cumple las 
condiciones, no sé que prisas hay. Y después claro, realmente yo no me fío de 
la señora Alcaldesa, o sea, que lo vea ella me parece muy bien, pero yo 
también lo quiero ver, la fe no existe en este Ayuntamiento. 
 
Entonces, he votado contra el acuerdo. En primer lugar yo no soy constructor, 
yo no soy peón de obra, me puedo equivocar, soy enfermero.  
 
Estamos hablando de unos vestidores, que según el presupuesto del proyecto 
del Ayuntamiento es de 341.554,31 euros (IVA incluído). 
 
La adjudicación provisional ha sido concedida a una empresa, entre diez que 
se presentaron al concurso, que presentó una oferta por el valor de 268.803,25 
euros, que representa una rebaja de más del 21% del presupuesto. 
 
En el informe del arquitecto del Ayuntamiento, de fecha de 9 de enero de 2009, 
dice: -Pone el nombre de la empresa- “L’empresa ha presentat una oferta de 
268.803,25 euros (IVA inclòs) que representa una baixa del 21,3% del total del 
pressupost (...). 
 
En l’entrevista – pone el nombre de la empresa- ens van manifestar que en cap 
cas es plantejarien canvis que empobrissin la seva materialització. 
 
No obstant van ser poc concrets en aquesta reunió en quan l’adequació del 
sistema estructural dels prefabricats que en el projecte es defineixen del tipus 
similar al sistema “Eurolar”, i ells proposaven que fossin subministrats per 
prefabricats -de otro tipo, parece ser, yo no entiendo-. 
 
De tot l’exposat –dice el arquitecto-, entenc que cal convocar una reunió com 
més aviat possible amb l’empresa i si és possible algun tècnic de la casa dels 
refabricats que oferten, per tal que justifiquin tècnicament que els prefabricats 



que s’instal·laran en la construcció de l’obra són d’una qualitat i idoneïtat 
tècnica adequada i no inferior a la prevista en el projecte per mi redactat.” 
 
Primero.- Considero que este asunto, como he dicho anteriormente, no se 
debía de tratar en el Pleno de hoy, sin haber este segundo documento del 
arquitecto certificando que lo que esta empresa propone cumple las mismas 
condiciones. No entiendo que si a mí me dicen “usted concurse para hacer 
unas puertas de roble”, yo presento un presupuesto más bajo pero es de 
fullola, ¡no!, oiga usted, yo he dicho esas condiciones, los otros entonces no 
están en las mismas condiciones. 
 
Entiendo una irresponsabilidad votar un asunto en el que falta este segundo 
informe certificado del arquitecto del Ayuntamiento. 
 
Segundo.- Es importante aclarar este punto, porque hay otras nueve empresas, 
que yo creo que han cumplido con las condiciones, y han cumplido con las 
características del material que indicaba el arquitecto del Ayuntamiento. Si 
hubiera cambios de material, si hubiera cambios de calidad, si hubiera cambios 
en el precio del material relacionado con la calidad y la idoneidad, considero 
que el concurso no sería justo. 
 
Por eso es muy importante, a parte que lo vea la señora Alcaldesa..., ¡hombre, 
aquí no hay fe! Yo creo que es importante que lo veamos todos. Este asunto no 
va de dos meses, o se hace un Pleno extraordinario, pero ese documento es 
importante, votarlo sin existir ese documento, y darle todas las delegaciones a 
la señora Alcaldesa sin verlo, bueno, es tener mucha fe. 
 
La Sra. Alcaldessa. Ya se que usted confía mucho en mí, muchísimo, le 
aseguro que no haremos unos vestuarios de fullola, ¿de acuerdo?  
 
¿Y la prisa que corre? Pues pregúntele a la gente que utilizan esos vestuarios y 
sabrá la prisa que corre por hacerse los vestuarios. 
 
El Sr. Vidal.  Yo para presentar alegaciones tengo que votar que no. Pues yo 
quiero verlo y presentar alegaciones, por que así se me rompe ese camino de 
presentar. Y luego la justicia con los otros que se han presentado, que no haya 
allí una desigualdad de condiciones. 
 
8 ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEF INITIVA 
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL SOBRE LA GESTIÓ DELS RESID US DE LA 
CONSTRUCCIÓ. 
 
Aprovada inicialment en sessió de data 4 de setembre de 2008, l’ordenança 
municipal sobre la gestió dels residus de la construcció, la qual va ser 
proporcionada pel Consell Comarcal del Tarragonès, con a òrgan d’ajuda en la 
gestió. 
 



Exposada reglamentàriament al públic al BOP núm. 224, de data 27 de setembre 
de 2008, al DOGC núm. 5226, de data 1 d’octubre de 2008 i al tauler d’anuncis 
de l’Ajuntament. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una al·legació 
signada pel regidor Sr. Jaime Joaquin Vidal i Guiamet, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.  Resoldre no aprovar l’al·legació presenta pel Sr. Jaime Joaquin Vidal 
i Guiamet de data 11 de desembre de 2008, entrada núm. 5274, que 
s’incorpora a l’expedient, en el sentit de desestimar-la en la seva totalitat per no 
fonamentada i necessitat d’atendre’s al redactat proporcionat pel Consell 
Comarcal del Tarragonès con a òrgan en l’ajuda de la gestió. 
 
SEGON.  Aprovar definitivament la referida ordenança, així com la publicació 
d’aprovació definitiva al BOP de les mateixes, per la seva vigència als quinze 
dies de la seva publicació. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de un (1) vot a favor, el del senyor Vidal, set 
(7) en contra, els dels senyors/es Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, 
Sánchez i Marcos, i tres (3) abstencions, les dels senyors/es Coronado, Oller i   
Domínguez, no s’aprova l’al·legació presentada pel Sr. Vidal i resta aprovada 
definitivament  l’ordenances. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Marcos. Estem d’acord amb l’ordenança, però jo voldria fer-li una 
pregunta al senyor Pardo: D’on ha sortit aquesta ordenança? 
 
Vostè sap d’on ha sortit, de la Generalitat de Catalunya, els hi ha facilitat.  
 
L’ordenança que va presentar aquest grup municipal sobre el soroll va sortir del 
mateix lloc, i no va ser un copiar i pegar com vostè mateix va dir. 
 
El Sr. Domínguez. Miri, nosaltres ens hem abstingut, cal fer memòria, i primer 
recordar que quan es va presentar l’ordenança varem votar a favor. Estem a 
favor de què es controli la gestió dels residus, en aquest cas parlem de la 
construcció, m’és igual construcció que dels veïns, el control de residus. Però hi 
ha una part de l’al·legació del regidor del PPC que parla que aquesta 
ordenança s’ha de fer de manera unilateral per part de l’equip de govern i 
sense comptar amb els membres de l’oposició. Ja els vaig dir que votava a 
favor d’aquesta ordenança, però que els recriminava que el treball en conjunt 
sempre dóna més fruits que el treball individual, i entenem com a conjunt la 
totalitat dels grups de l’ajuntament, i no tres grups de l’ajuntament, que és la 
tònica habitual de vostès. 
  



L’abstenció ve des del punt de vista, no de que estigui en contra de 
l’ordenança, vaig votar a favor, mantinc el mateix criteri, però no puc votar en 
contra de l’al·legació del regidor del PPC perquè aniria en contra dels meus 
sentiments, sentiments que tots sumem, no restem. 
 
El Sr. Vidal. No se trata de votar a favor si se está de acuerdo o no de acuerdo 
con la ordenanza, a ver, aquí hay una ley, y si nosotros damos ejemplo 
difícilmente a los vecinos podemos exigirles que cumplan las normas del 
Ayuntamiento. Hay una ley, yo este caso no me lo explico por que hay 
certificado de secretaria del Ayuntamiento, yo lo he consultado y no nos 
podemos de acuerdo, o sea.  
 
No se trata de estar a favor o en contra, se trata de si se hacen las cosas bien 
o se hacen las cosas unilateralmente. Yo estoy convencido que no se cumple 
la normativa y si este ayuntamiento no da ejemplo difícilmente, mañana 
podemos poner dos vigilantes para que recauden 30.000 euros en multas a los 
vecinos por que no cumplen con lo que el ayuntamiento ordena. 
 
He votado a favor de las alegaciones. 
 
Entiendo que en el procedimiento que se ha llevado, se han vulnerado los 
artículos 62.1, 62.2 y 62.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, por el cual se 
aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de los Entes Locales. 
 
Art. 62.1 – Pone: “Acordada la formació o modificació d’una ordenança, s’ha de 
designar una comissió d’estudi encarregada de redactar el text...”  
 
¿Esa comisión cuando se ha acordado, dónde se ha acordado, quién la ha 
acordado? 
 
Art. 62.2 – “L’esmentada comissió ha d’estar integrada per membres de la 
corporació”, dicha comisión ¿qué miembros la componen?. “La comissió pot 
proposar que s’encomanin per a aquesta finalitat estudis, informes” (sobre la 
ordenanza). 
 
La corporación, la corporación es el ayuntamiento, es el Pleno, la corporación 
no es la alcaldesa i un regidor. 
 
Art. 62.3 – “La corporació pot sol.licitar al Consell Comarcal...” 
 
Bueno, ¿en qué momento la corporación ha pedido al Consell Comarcal o a la 
Diputación o a la Generalitat esa ordenanza? 
 
No acabo de entender, y a mi me gustaría conocer como hay un certificado que  
dice que se ha hecho todo el procedimiento, y leyendo el informe pone estos 
pasos, o sea, no lo acabo de entender. Que en una cosa se diga la forma que 
se tiene que hacer y otra ¡claro que estoy de acuerdo con todo! ¡Estoy de 
acuerdo casi con todo, pero no hay un respeto a las normas, esto es el oeste! 
 



No acabo de entender que el informe ponga que hay que hacerlo de esta forma 
y luego no se ha cumplido el procedimiento, no lo acabo de entender. 
 
Se li diu que l’ordenança està proposada i proporcionada pel Consell Comarcal, 
que és a qui es demanarà ajut en el cas d’abocadors que surten pel terme 
municipal i qui ens ajudarà la seva execució i neteja. 
 
El Sr. Vidal. Pero lo tiene que pedir la corporación, tiene que haber una 
comisión, ¡no se ha hecho! ¿Cómo puede ser que un se...? ¡Yo lo siento 
mucho! Porque yo respeto, claro, me sabe muy mal, o sea no, no quiero decirlo 
claro, pero si se da fe de que se ha hecho un procedimiento, lo que no se 
puede decir al final que se ha hecho el procedimiento, algo no, no. ¡Es que no 
quiero hablar claro!  
 
Pues no quiero hablar claro, por que me imagino que la gente, ya se ve claro lo 
que pasa aquí, no comprendo como no se cumple la normativa y se pone una 
cosa en un sitio, se pone otra cosa, y se vota, no lo comprendo. 
 
El Sr. Pardo.  A veure, jo primer senyor Vidal li diré vostè no vol parlar clar, jo si 
que li parlaré clar. Aquesta ordenança veig que vostè està massa preocupat 
per la forma, però a mi el que m’interessa és el contingut, i simplement li 
donaré una explicació de per què s’ha fet. Aquesta ordenança ens la facilita el 
Consell Comarcal, que és la mateixa que facilita a tots els municipis, això en 
primer terme. I després, per què s’aprova? Perquè si no tenim aquesta 
ordenança aprovada no ens donaran cap tipus de subvenció per fer neteges 
d’abocadors incontrolats, per exemple el que teníem a la carretera de Sant 
Salvador, i que ens ho va netejar el Consell Comarcal perquè varem demanar 
un subvenció.  
 
Per tant, jo m’estimo més aprovar aquesta normativa encara que vostè digui 
que no hi ha consens –és la mateixa que s’aprovarà a tots els municipis--, i 
poder demanar aquestes subvencions per fer neteges com la que es va portar 
a terme a la carretera de Sant Salvador. 
 
El Sr. Vidal. Por alusiones, no estoy de acuerdo porque yo en la ordenanza que 
da el Consell Comarcal, como mínimo habría de haber una copia certificada de 
que esa ordenanza no se ha manipulado. 
 
9 ACORD D’APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DEL REGLAM ENT DEL 
BUTLLETÍ MUNICIPAL COM ANNEX 1.  
 
La Llei reguladora de les Bases del Règim Local, norma en la qual es contenen 
les determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, i el Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, han donat contingut precís al dret a 
l’autonomia que l’article 137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa 
a l’àmbit de les nostres competències, en fixar i en reconèixer als Municipis la 
potestat d’autoorganització, com a potestat reglamentària específica. 
 



En ús d’aquesta potestat, l’any 2008, aquest Ajuntament va aprovar el  
Reglament de funcionament del butlletí municipal, que és la norma que ha 
vingut regulant-ho fins al dia d’avui, en què s’ha posat de manifest la necessitat 
d’emprendre unes modificacions. 
 
Vista la proposta del Regidor d’hisenda i encarregat de les tasques del butlletí,  
proposa al Ple de lla corporació l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar inicialment la següent modificació al Reglament del Butlletí 
Municipal de l’ Ajuntament, incorporada com annex 1: 
 
ANNEX 1 
 
- Es permet la inclusió de publicitat dins el contingut del butlletí municipal, 

supeditat al fet del pagament segons els preus fixats en el corresponent 
article de les ordenances fiscals del 2009. 

 
La possibilitat de publicar publicitat restarà restringida als grups politics 
municipals, tenint aquests el seu espai  per aquest fi, definit dins el contingut 
del butlletí. 
 
- Es permetrà l’entrega dels articles dels grups municipals per mitjà de 

medis telemàtics, utilitzant per aquest fi arxius del tipus Word o altres 
processadors de textos estàndards. No s’admetran formats del tipus 
PDF, per la seva complicitat a l’hora de fer la seva conversió a les 
tipografies utilitzades per l’edició del butlletí. 

 
Aquesta iniciativa vol fomentar la reducció de material fungible com el paper 
i col·laborar així en iniciatives d’eficiència mediambiental. 
 
- S’estableix un període de conservació dels articles dels grups d’un 

màxim d’un any per tal de que estiguin en disposició de ser consultats 
per qualsevol representant de grup municipal. 

 
Segon. Sotmetre l’aprovació de l’esmentada modificació del Reglament a 
informació pública per un termini de trenta dies, a l’efecte de reclamacions i 
suggeriments, mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí 
Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de 
major difusió de la Província i en el Tauler d’ Anuncis d’aquesta Corporació, 
transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació ni suggeriment, 
s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer.- Aprovada definitivament l’esmentada modificació del Reglament, es 
publicarà íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en 
vigència un cop transcorreguts quinze dies a partir de la total publicació. 
 
Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la Corporació i s’inserirà el 
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí 



d’Informació Municipal, anunciant la referència del Butlletí Oficial de la 
Província en el qual s’hagi publicat íntegrament el text. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’ Administració de l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya, als efectes previstos en l’article 65.3 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, dins del termini dels quinze dies següents a 
l’aprovació definitiva. 
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez,  M’agradaria preguntar-li al senyor Pardo, que és el pare del 
Reglament, per dir-ho d’alguna manera, abans de res felicitar-li per la iniciativa, 
perquè vostè reconegui que hi ha mancances en el reglament que vostè va fer 
ja és un gran pas, el felicito! Veu que sóc efusiu, eh? Dit això li recrimino a tot 
l’equip de govern el mateix que he dit abans, la falta de comunicació, crec que 
vostès que són els totpoderosos: poden fer i desfer el que vulguin, però se’ls 
passen coses i estaria bé si abans d’arribar a un Ple, ens reuníssim i 
poguéssim parlar perquè podríem fer aportacions, com per exemple, que diu el 
senyor Pardo que ara els e-mails serviran per recepcionar els escrits que fan 
els grups municipals, crec que no diu senyor Pardo que tindran registre 
d’entrada, suposo que això estaria bé deixar-ho clar, perquè qualsevol 
document que entri en un ajuntament hauria de tenir registre d’entrada.  
 
També voldria preguntar-li al senyor Pardo, si això vol dir que a partir d’ara es 
deixaran de rebre documents sense entrar per registre, documents entregats 
en mà, això m’ho va dir vostè que això passava ho tinc aquí en un escrit, vull 
dir, si vol li llegeixo, a mi m’és igual, és per fer-ho més ràpid: “Us informo que 
aquests escrits els han tramés en mà sense entrar per registre”. 
 
Jo no sé si un ajuntament ha de funcionar d’aquesta manera, i senyor Pardo 
parlant de coses que estaria bé corregir, jo sé que li he dit més d’una vegada, 
l’article 6, que a vostè li agrada tant, diu que el butlletí es redactarà en castellà i 
català, ateses les característiques de les realitats socials dels Pallaresos. 
 
Ara és el moment de corregir, vostè em diu que a partir d’ara el butlletí sortirà 
en dos idiomes, o vostè aprofita ara i diu: Escolti’m el farem en català! O el 
farem en castellà!, però mentre aquest reglament digui això, vostè qualsevol 
annex que faci no te cap més sentit. Jo ja li faig dos propostes, un els e-mails 
per registre. Dos, defineixi’s ara que es fa una modificació, en quin idioma es 
farà, en un, en l’altre, perquè els dos són oficials. No estem parlant de fer-ho en 
anglès, en xinès, o en tots dos, tal com està el reglament diu en tots dos, no és 
una qüestió d’interpretació, “el butlletí es redactarà en castellà i català!”, no en 
català o castellà!  
 
Per tant, abans de votar sí que m’agradaria que aquestes dues aportacions que 
el nostre grup li fa quedessin com a mínim contestades. 
 
El Sr. Pardo.  A mi el que em sorprèn es que vostè digui que no hi ha hagut, no 
s’ha permès iniciativa amb el canvi o introducció d’aquest annex en el 



reglament del butlletí, perquè aquí precisament el que es recull és una proposta 
seva, o una inquietud seva, perquè a mi em va transmetre una pregunta, jo li 
vaig contestar, i realment sí que és cert que s’ha permès l’entrega de 
documents, dels articles dels grups en mà.  
 
Simplement per un excés de confiança, perquè si ve una regidora, o un regidor 
d’un altre partit i a la responsable de rebre aquests articles li donava el 
document i no estava entregat, ja veia que era la persona responsable la que li 
portava l’article, doncs bé, es saltava aquest tràmit, no vol dir que en un 
ajuntament no s’entrin les coses de qualsevol manera, sense cap mena de 
control de registre d’entrada, això m’ha semblat entendre que vostè volia, i feia 
aquesta queixa, això que sàpiga, bé no cal que li digui que és fals, en tot cas 
s’ha recollit algun article en mà, sense entrar per registre, això és cert. 
 
Precisament per solucionar aquest problema, i que hi ha d’altres grups que 
presentaven els articles via e-mail, es fa aquesta modificació, simplement això, 
recull un suggeriment entre cometes seva, per tant, vostè ha participat en 
aquest cas que es faci aquesta modificació. 
 
En quant el tema de la redacció del butlletí, ja li he contestat vàries vegades, li 
tornaré a contestar, si no li ha quedat clar, el butlletí es redacta en català i en 
castellà, clar. Si vostè vol entrar un article, presentar un article en castellà se li 
ha publicat en castellà, el senyor Vidal també ha publicat el seu article en  
castellà. No s’ha fet cap tipus de traducció, el que no farem nosaltres és editar 
un butlletí en castellà i un en català perquè ja li vaig explicar que es inviable 
pels costos econòmics. Tant de bo poguéssim editar dos butlletins! Un en 
castellà i un altre en català, o fer un butlletí amb 48 planes, però com no tenim 
pressupost, hem d’escollir una opció, i hem escollit com a llengua per redactar 
majoritàriament des de la redacció del butlletí el català. Si vostè vol entregar un 
document en castellà, com de fet així ha estat, se li ha publicat i no hi ha hagut 
cap problema. 
 
El Sr. Domínguez. Miri, a veure, primer, les coses s’han de dir clares, si a vostè 
li recrimina tant les dobles lectures, i diu que vostè parla clar, el que no pot ser 
és que quan jo li dic que no se’ns deixa participar perquè ens trobem els 
reglaments, les ordenances, els annexes, tot ens ho trobem a l’ordre del dia 
dels Plens, això no és participar. Vostè no pot dir que jo he participat en la 
confecció d’aquest reglament, vostè s’ha aprofitat d’una queixa que li ha fet el 
nostre grup, que li ha reclamat el registre d’entrada de tots els grups municipals 
dues vegades, i dues vegades me’ls ha negat, argumentant que s’han entregat 
en mà, argumentant que una vegada que s’envia el e-mail s’esborra, 
argumentant el que vulgui per no donar la informació, no pot dir que aquesta 
queixa que fem és una aportació que hem fet. Evidentment totes les 
aportacions que li puguin venir d’aquesta manera, benvingudes siguin, però no 
digui que hem participat, digui que s’ha aprofitat d’una queixa que li fa un grup 
de l’oposició, perquè participar és que abans de trobar-nos l’ordre del dia, es 
reunim-nos i parlem del tema, no cal que fem tots el reglament juntets, ens ho 
podeu ensenyar abans d’una reunió i parlem d’això en un parell de reunions, 
una per veure-ho i l’altre per parlar-ho, i moltes d’aquestes discussions 



s’haguessin acabat, i no farem perdre el temps a la gent amb discussions 
estèrils. 
 
Dit això, reitero interpretar la llei, cadascú la interpreta com vol, però només hi 
ha un sentit, el butlletí es redactarà en castellà i català, no diu: “el text que 
presenti un grup municipal es redactarà en castellà o català”, diu: “el butlletí”, i 
el butlletí és la totalitat, senyor Pardo, no una fulla, no un trosset, no diguin que 
vostès fan els dos idiomes, diguin que el butlletí es farà en català, però els 
articles que es presentin en castellà s’introduiran”. Publiqui-ho així, que és el 
que vostè està dient, no té res a veure amb el que posa, el que posa és dos 
idiomes. 
 
El Sr. Pardo.  A veure jo no vull entrar més polèmica en el tema de l’idioma, ho 
no faig polèmica en el tema de l’idioma, i no hi entraré. Simplement dir-li que 
igual que vostè demana aquestes reunions, a mi també m’agradaria que vostè 
em convidés a les reunions abans de presentar les mocions, així també 
podríem discutir si aquestes mocions cal presentar-les o no, hauríem d’establir 
una reciprocitat, perquè jo quan vinc aquí, em trobo a l’ordre del dia una moció 
que vostè demana no sé que, sense que cap membre de l’equip de govern 
se’ns hagi fet cap tipus de consulta de si volíem millorar el tema. 
 
El Sr. Domínguez. La moció que presento, la presento el 10 de desembre, un 
mes han tingut per mirar-se-la, no pot dir que arriba aquí i s’ho troba a l’ordre 
del dia, jo sí que m’ho trobo a l’ordre del dia perquè jo dos dies abans no sé 
que sortirà en el Ple, vostè ha tingut un mes per poder-ne parlar del tema, i de 
les mocions que presento se’m pot convocar i entre tots decidim. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, quatre (4) en contra el 
dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal  i una (1) abstenció, del 
senyor Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez. Evidentment el vot és NO, degut el tarannà del senyor Pardo 
no podem votar que SÍ. Aquest reglament i les seves modificacions no s’ha 
volgut consensuar amb la resta de les forces polítiques creant un text conjunt, i 
no deixa de ser un altre imposició d’aquest equip de govern. 
 
No podem aprovar ni el reglament ni les seves modificacions fins que no sigui 
un reglament democràtic, on tothom es pugui sentir identificat amb aquesta 
publicació, que per nosaltres avui per avui és una eina de propaganda electoral 
de l’equip de govern. Prova d’això que dic, és el fet que els veïns dels 
Pallaresos que són castellanoparlants no puguin tenir una eina d’informació en 
la seva llengua, com així indica l’article 6. 
 
10 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES DEL CONCU RS 
PÚBLIC PER CREAR EL LOGOTIP DE MARCA DEL POBLE DELS  
PALLARESOS.   



 
Atès que el municipi dels Pallaresos es proposa desenvolupar durant els 
pròxims tres anys, un Pla de Desenvolupament del Producte Propi integrat, 
diferenciat i reconegut, mitjançant l’inici d’una sèrie d’actuacions que incidiran 
damunt d’una selecció dels recursos locals de caràcter turístic, natural i 
comercial. 
 
Vist l’expedient d’elaboració i aprovació de les bases del concurs públic per 
crear el logotip de marca del poble dels Pallaresos,  
  
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 les Bases del concurs públic per crear el logotip de marca 
del poble dels Pallaresos.  
 
2 Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb les bases, 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,  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.  
 
3 Delegar tant àmpliament com sigui necessari a Sra. Alcaldessa per a  
l’aprovació definitiva de les  referides Bases, en el cas que durant el termini 
d’exposició pública no es presentin reclamacions, així com, publicar l’anunci de 
convocatòria de licitació del contracte al BOP.   
 
El Sr. Domínguez exposa: 
 
Hem revisat la proposta d’acord i veiem que, bé, hi ha un jurat, etc. 
 
Nosaltres creiem que la creació d’un logotip de la marca del poble, l’hauria 
d’escollir el poble, des d’aquest punt de vista, nosaltres proposem que es faci 
una modificació que s’inclogui dins la proposta d’acord que el jurat, ja m’està bé 
que siguin vostès i no comptin amb nosaltres, però després els veïns puguin 
opinar i expressar quin és el logotip que es decideix que més agrada, vostès 
proposin tres i els veïns durant un temps que puguin venir a votar quin és el 
logotip, sent així votarem que SÍ, perquè és el més democràtic i més just, i serà 
el que la gent ha volgut, i no els polítics. 
 
Per assentiment de tots els assistents s’acorda deixar la proposta damunt la 
taula per una propera sessió. 
 



11 ACORD DEL PLE SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I  
OBERTURA DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE  DE 
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.  
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 6 de novembre de 2008, va 
aprovar inicialment el Projecte executiu escola bressol municipal dels 
Pallaresos, exposat reglamentàriament a exposició publica al BOP núm. 224, 
de data 27 de setembre de 2009, al DOGC núm. 5226, de data 1 d’octubre de 
2009, i al tauler d’anuncis, en no haver-se presentat reclamacions resta 
definitivament aprovat amb data 7 de novembre de 2008.   
 
Vista la memòria del tècnic municipal en què raona la necessitat de 
contractació de les obres del Projecte executiu escola bressol municipal dels 
Pallaresos, pel procediment negociat a fi que puguin presentar-se ofertes per 
qualsevol interessat, recaient l’adjudicació en el licitador justificadament triat 
per l’òrgan de contractació, després d’efectuar consultes amb diversos 
candidats i negociar les condicions del contracte amb un o diversos d’ells. 
 
Atès que de conformitat amb l’article 93.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, la celebració de contractes per part de les 
Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent 
expedient, iniciat per l’Alcaldia amb data 2 de gener de 2009, motivant la 
necessitat del contracte als termes previstos a l’article 22 de la Llei. 
 
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 849.273,62 euros. 
 
Vist l’informe favorable unit a l’expedient emès pel Secretari-Interventor.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre el pagament 
del contracte d’execució de l’obra de construcció d’una llar d’infants, amb un 
pressupost de 849.273,62 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 849.273,62 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 . Ratificar l’aprovació definitiva del Projecte de construcció d’una llar 
d’infants amb data 7 de novembre de 2008, en no haver-se presentat 
reclamacions. 
 
Segon.  D’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars  per a la 
contractació de les obres de construcció d’una llar d’infants, 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 849.273,62  euros, 
amb càrrec a la partida  422 62200 221 del vigent pressupost de 2009. 
 
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 negociat amb 
publicitat, 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, disposar la 
publicació del procediment per a la recepció d’ofertes,  concedint un termini de 
15 dies comptats des de la publicació de l’anunci del contracte,  per  a la 
presentació d’ofertes.  
 
Setè.  Publicar la licitació al web municipal.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
12 APROVACIÓ PLEC CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICU LARS 
PER A LA CONTRACTACIÓ D’UN COL·LECTOR DE PLUVIALS D EL 
CARRER PRAT DE LA RIBA I AV. CATALUNYA.  
 
Vist el Real Decreto- Ley 9/2008, de 28 de novembre, por el que se crea un 
Fondo Estatal de Inversión Local y un Fondo Especial del Estado para la 
dinamización de la economía y el empleo y se aprueban créditos 
extraordinarios para atender a su financiación; que en el artículo 1 regula el 
objeto y en el artículo 3 las obras financiables. 
 
Atès que amb data 18 de desembre de 2008, pel Ple de l’Ajuntament es va 
aprovar el Projecte constructiu del Col·lector de pluvials del carrer Prat de La 
Riba i Av. Catalunya. 
 



Atès que donada la característica del contracte sembla el procediment més 
adequat el procediment negociat amb publicitat. 
 
Atès que per a la contractació es pretén utilitzar el Pliego de cláusulas 
administrativas particulares para contratos de obres de la Junta Consultiva, que 
s’incorporà a l’expedient, i que han de regir l’adjudicació del contracte. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar l’expedient de contractació del col·lector de pluvials del 
carrer Prat de la Riba i Av. Catalunya., mitjançant procediment negociat amb 
publicitat, disposant la publicitat del procediment per recepció d’ofertes. 
 
SEGON. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques que regiran el contracte per procediment negociat amb 
publicitat. 
 
TERCER. 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. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra el dels 
senyors/es Coronado i Oller i tres (3) abstencions, dels senyors Domínguez,  
Marcos i Vidal, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Vidal.  He votado abstención.  
 
Dichas cláusulas administrativas han sido dictadas por el Equipo de Gobierno, 
que no ha consultado con los Grupos Municipales de la oposición y ha faltado 
tiempo para consultar y comprobar dicha documentación. 
 
Quiero recordar y dejar constancia que el proyecto de dicha construcción fue 
aprobado con seis votos a favor, únicamente con el apoyo de los votos del 
equipo de gobierno. 
 
También dejar constancia, como hice en el anterior Pleno extraordinario del 
mes de diciembre, que no estoy de acuerdo con el proyecto técnico, ahí ya hice 
mis consideraciones. También, me parece excesivo el coste económico de la 
obra que es de 578.663,33 euros (casi cien millones de las antiguas pesetas). 
Que aunque lo pague en su totalidad el Estado, entiendo que es excesivo. 
 
Considero y es mi opinión que es un proyecto muy costoso. 
 



13 ACORD ASSUMINT EL COMPROMÍS D’EXECUTAR LES OBRES  DE LA 
LLAR D’INFANTS SI ES CONCEDEIX LA SUBVENCIÓ PEL DEP ARTAMENT 
D’EDUCACIÓ.  
 
Atès l’escrit del Departament d’Educació, núm. 17010, de data 7 de maig de 
2008, que s’adjunta a l’expedient comunicant les mesures correctores 
pertinents i en especial les del conveni de creació del centre i la del compromís 
d’executar les obres si es concedeix la subvenció. 
 
Es proposa el Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Compromís d’adequar el projecte amb les modificacions, 
condicionaments i mesures correctores, atès l’informe de condicions  dels 
tècnics del Departament d’Educació que se’ns ha comunicat i s’incorpora a 
l’expedient.  
 
SEGON.  Compromís d’executar les obres si es concedeix la subvenció 
sol·licitada pel referit departament.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, acorda aprovar en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
14 APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT D’ARBITRIS E N  
VOLUNTÀRIA PER A L’EXERCICI 2009, DE BASE.  
 
Es dóna compte del missatge, rebut de BASE adjuntant la proposta del  
calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2009 dels padrons d’IBI rústica i 
urbana, activitats econòmiques IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries 
i cementiri. I es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
CONCEPTE PERÍODE EN VOLUNTÀRIA 
010 Impost Activitats Econòmiques (IAE1) 30/07/2009-30/09/2009 
500 Impost béns immobles urbana 30/04/2009-30/06/2009 
501 Impost béns immobles rústica 30/04/2009-30/06/2009 
600 Impost sobre vehicles tracció mecànica 27/03/2009-29/05/2009 
840 Taxa conservació cementiri 30/07/2009-30/09/2009 
550 Taxes clavegueram 30/06/2009-31/08/2009 
560 Recollida d’escombraries   1r 60% 30/06/2009-31/08/2009 
560 Recollida d’escombraries   2n 40% 30/09/2009-30/11/2009 
 
1.- Aprovar els referits períodes de cobrament de padrons en voluntària. 
 
2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel seu coneixement i efectes. 
 
3.- Introduir el calendari al programa SIBOA de la Diputació de Tarragona per 
tal de comunicar a BASE els períodes de cobrament establerts pel cobrament 
dels padrons esmentats anteriorment. 
 



4.- Vençuts els terminis assenyalats, s’iniciarà el període executiu per a la 
recaptació dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà així mateix 
per l’Excma. Diputació de Tarragona. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, acorda aprovar en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
15 ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA PARCIAL UR BANÍSTIC 
DEL SECTOR, SAU-5 DE LES NN SS.  
 
Vist el pla parcial del polígon SAU-5, formulat pel Sr. Josep Maria Ballesteros 
Godia en nom i representació de la promotora IBERDROLA INMOBILIARIA 
CATALUNYA SAU, redactada per Arquitectes TDA ARQUITECTURA Y 
URBANISMO, Enginyeria INVALL i Assessoria jurídica PAREJA I ASSOCIATS 
ADVOCATS, Informe Mediambiental, SGM, Informa Inundabilitat, TYPSA, 
Avaluació mobilitat, ALG, de data desembre de 2007, d’acord amb el que 
disposa l’article 76 en relació amb l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2005, de 
26 de juliol, Text refós de la Llei d’urbanisme.  
 
Atès que mitjançant decret de l’alcaldia, núm. 189/08, de data 15 d’abril de 
2008, s’aprova inicialment el Pla Parcial del sector SAU-5 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament Municipal dels Pallaresos.  
 
Exposat reglamentàriament a informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant anunci en el BOP núm. 100, de data 29 d’abril de 2008, en el DOGC 
núm. 5122, de data 30 d’abril de 2008, erròniament com a Pla Parcial urbanístic 
de delimitació i, mitjançant modificació al BOP núm. 115, de data 17 de maig de 
2008 i al DOGC núm. 5136, de data 22 de maig de 2008, i al Diari de 
Tarragona amb data 20 de maig de 2008, Pagina 22 i, correcció d’errades al 
BOP núm. 115, de data 17 de maig de 2008 i al DOGC núm. 5136, de data 22 
de maig de 2008, com a Pla Parcial de planejament derivat, als efectes de 
possibles al·legacions. 
 
Atès els ajuntaments veïns notificats amb data: 
 
Tarragona,  el 25 d’abril de 2008 
La Secuita, el 25 d’abril de 2008 
El Catllar, el 2 de maig de 2008 
Perafort, el 25 d’abril de 2008 
La Pobla de Mafumet, el 30 d’abril de 2008. 
 
Organismes afectats: 
 
Departament d’Educació, 29 d’abril de 2008. 
Departament Medi Ambient, 29 d’abril de 2008. 
Servei Territorial d’Habitatge, 29 d’abril de 2008. 
Agència Catalana de l’Aigua, 29 d’abril de 2008. 
Departament d’Agricultura,  28 d’abril de 2008. 
Servei Territorial de Comerç 29 d’abril de 2008. 



Direcció General de Carreteres, 30 d’abril de 2008. 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria per la 
mobilitat, 28 d’abril de 2008. 
FECSA, distribució elèctrica, 28 d’abril de 2008. 
EMATSA, 25 d’abril de 2008. 
Diputació de Tarragona, el 25 d’abril de 2008. 
Departament de Cultura, 15 de maig de 2008 
Departament d’Economia i Finances, 15 de maig de 2008. 
 
Afectats tramesa correus: 
 
510 Francesc Xavier Climent Sánchez  
509 Núria Mercadé Pelegrí 
511 Jorge Climent Sánchez 
508 Ignacio Climent Sánchez 
507 Ma Bernarda Parejo Cordón 
506 Ramon Gras Vidal 
505 Ma Núria Alomá Canelo 
504 Jaume Redó Barceló 
503 Ma Rosa Piñol Duch 
502 José Pons Català 
501 Rosa Gàlvez Ariño 
500 Ma Teresa Eixart Alegret 
499 IBERDROLA INMOBILIARIA SAU 
489 Antoni Fortuny Piñol 
497 David Capitán Murillo 
496 Vanesa Capitán Murillo 
 
No s’han realitzat, pel que fa al procés d’avaluació ambiental, les consultes a 
les administracions públiques i al públic interessat, ateses les indicacions 
d’innecessitat de l’informe o informes emesos pels Departament de Medi 
Ambient i Habitatges de la Generalitat, de data 29 de juliol de 2008, referència 
PE-060/2008, que determina el document de referència.  
 
Atès que durant el termini legal d’exposició pública s’han presentat onze 
escrits/informes dels organismes oficials i trenta-tres al·legacions: 
 
Escrit rebut amb data 12 de maig de 2008, registre 1770,  del Servei Territorial 
de Carreteres, núm. 068S-1676, expedient CAT20080661 
 
Escrit rebut amb data 21 de maig de 2008, de la Direcció General de Comerç, 
núm. 0242S3790, exp U-78/08 (T/U-14) 
 
Escrit rebut amb data 2 de juny de 2008, del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, Secretaria de Mobilitat, Ref:  I-53/2008 
 
Escrit rebut amb data 2 de juny de 2008, de la Diputació de Tarragona, núm. 
1/2008/5992, Exp. 34/2008. 
 



Escrit rebut amb data 3 de juny de 2008, del Departament d’Agricultura, núm. 
0009S3263, Exp. 091/08. 
 
Escrit rebut amb data 4 de juny de 2008, de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
núm. document 2955709, Exp. UDPH-2008002643. 
 
Escrit rebut en data 17 de juny de 2008, de FECSA ENDESA 
 
Escrit rebut en data 29 de juliol de 2008, dels Serveis Territorials de Medi 
Ambient i Habitatge, núm. 0136S005396, expedient de referència PE-060/2008  
 
Escrit rebut en data 9 de setembre de 2008, dels Serveis Territorials del 
Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació número 0394-S1819, 
expedient de referència 505GT117  
 
Escrit rebut en data 28 d’octubre de 2008, d’EMATSA 
 
Escrit rebut en data 13 de novembre de 2008, de la Direcció General de 
Promoció de l’habitatge, núm. 0708S/1386/2008  
 
Atès que sobre els referits escrits/informes el tècnic redactor del projecte, 
Pareja i Associats. Advocats, en data 23 de desembre de 2008, emet informe 
que s’incorpora a l’expedient, amb la següent conclusió: 
 
Que de conformitat amb l’exposat en el present informe, i condicionaments que 
comporta, amb la següent conclusió: 
 
“Que de conformitat amb l’exposat a l’apartat anterior, i a la vista del contingut 
dels informes emesos pels diferents organismes afectats, es pot prosseguir la 
tramitació del Pla parcial, atès que s’ha donat resposta a les observacions 
contingudes en els informes, i s’ha donat compliment a les condicions 
establertes en els mateixos, restant pendent únicament la formalització del 
Conveni amb l’ACA relatiu al finançament de les estructures de sanejament 
hidràulic, que es troba en tràmit de signatura”. 
 
Atesa la Memòria de la intervenció arqueològica als terrenys del PPU SAU-5 
“La Plana” dels Pallaresos, realitzada el dies 9-11 de desembre de 2008, sota 
la direcció tècnica de l’arqueòloga de CODEX ARQUEOLOGIA I PATRIMONI 
Sra. Míriam Garcia Fornós. 
 
Al·legacions 
 
1 Al·legació presentada pel Sr. Luís Ramírez Sánchez, núm. entrada 1720, de 
data 8 de maig de 2008  
 
2 Al·legació presentada pel Sr. Antonio Sola Martínez, registre d’entrada 1722, 
de data 8 de maig de 2008  
 



3 Al·legació presentada pel Sr. Antonio Capitán Rosales, registre d’entrada 
1891, de data 22 de maig de 2008 
 
4 Al·legació presentada pel Sr. David Capitán Murillo, núm. entrada 1970, de 
data 27 de maig de 2008  
 
5 Al·legació presentada per la Sra. Manuela Toharia Peñuela, núm. entrada 
1994, de data 28 de maig de 2008  
 
6 Al·legació presentada pel Sr. Rafel García Pizarro, núm. entrada 1995, de 
data 28 de maig de 2008  
 
7 Al·legació presentada pel Sr. Pascual Villuendas Martín, núm. entrada 1996, 
de data 8 de maig de 2008  

 
8 Al·legació presentada per la Sra. Josefa Ortiz Rubio, núm. entrada 1997, de 
data 28 de maig de 2008  

 
9 Al·legació presentada pel Sr. José Manuel Navarro Salmerón, núm. entrada 
1998, de data 28 de maig de 2008  

 
10 Al·legació presentada pel Sr. Anastasio de Diego Gómez, núm. entrada 
1999, de data 28 de maig de 2008  

 
11 Al·legació presentada per la Sra. Noemí Aluja Llort, núm. entrada 2000, de 
data 28 de maig de 2008  

 
12 Al·legació presentada pel Sr. Francesc Moncunill Serra, núm. entrada 2001, 
de data 28 de maig de 2008  

 
13 Al·legació presentada pel Sr. Jordi Fabregat Sanjuan, núm. entrada 2002, 
de data 28 de maig de 2008  
 
14 Al·legació presentada pel Sr. Juan Caballero Espejo, núm. entrada 2003, de 
data 28 de maig de 2008  
 
15 Al·legació presentada pel Sr. Juan Benítez, núm. entrada 2004, de data 28 
de maig de 2008  
 
16 Al·legació presentada pel Sr. Joan Plazas Riera, núm. entrada 2005, de data 
28 de maig de 2008  
 
17 Al·legació presentada per la Sra. Ma Carmen Borrás Calvo, núm. entrada 
2006, de data 28 de maig de 2008  
 
18 Al·legació presentada per la Sra. Guillermina Rubio de la Osa, núm. entrada 
2007, de data 28 de maig de 2008  
 



19 Al·legació presentada pel Sr. Pedro García Pujaldon, núm. entrada 2008, de 
data 28 de maig de 2008  
 
20 Al·legació presentada per la Sra. Consuelo Muns Cencerrado, núm. entrada 
2034, de data 29 de maig de 2008  
 
21 Al·legació presentada pel Sr. José Sabalete Alos, núm. entrada 2035, de 
data 29 de maig de 2008  
 
22 Al·legació presentada per la Sra. Ma Magdalena Magdalena Lorca, núm. 
entrada 2036, de data 29 de maig de 2008  
 
23 Al·legació presentada pel Sr. José Alarcón Cintas, núm. entrada 2037, de 
data 29 de maig de 2008  
 
24 Al.legació presentada pel Sr. José de la Plaza Aloma, núm. entrada 2038, 
de data 29 de maig de 2008  
 
25 Al·legació presentada per la Sra. Julia Martín Munillo, núm. entrada 2039, de 
data 29 de maig de 2008  
 
26 Al·legació presentada pel Sr. Luís Martínez Sánchez, núm. entrada 2040, de 
data 29 de maig de 2008  
 
27 Al·legació presentada pel Sr. Antonio Sola Martínez, núm. entrada 2052, de 
data 30 de maig de 2008  
 
28 Al·legació presentada per la Sra. Encarnación Pons Lucas, núm. entrada 
2168, de data 5 de juny de 2008  
 
29 Al·legació presentada per la Sra. Mónica Forn Gelabert, núm. entrada 2217, 
de data 10 de juny de 2008  
 
30 Al·legació presentada per la Sra. Ma Olga Gálvez Marco, núm. entrada 
2229, de data 10 de juny de 2008  
 
30 Al·legació presentada per la Sra. Ma Bernarda Parejo Cordón, núm. entrada 
2235, de data 11 de juny de 2008  
 
32 Al·legació presentada pel Sr. Xavier Climent Sánchez, núm. entrada 2252, 
de data 13 de juny de 2008  
 
33 Al·legació presentada pel Sr. Xavier Climent Sánchez, núm. entrada 2253, 
de data 13 de juny de 2008  
 
Atès que sobre els informes i al·legacions presentades el tècnic redactor del 
projecte, en data 26 de setembre de 2008, emet informe que s’incorpora a 
l’expedient, amb la següent conclusió: 
 



Que de conformitat amb l’exposat en el present informe, es proposa resoldre 
les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació pública posterior a 
l’aprovació inicial del Pla parcial del Sector SAU-5 en el següent sentit: 
 
-Estimar les al·legacions núms 1, 2 (apartat b), 5 a 26 (apartats a i b), 28,29 i 
30. 
 
- Estimar parcialment les al·legacions núms 2 (apartat a), 3 i 4. 
 
- Desestimar les al·legacions núms 2 (apartat b), 5 a 26 (apartat c), 31, 32 i 33. 
 
Així com la necessitat d’ajustar el document del Pal parcial en tràmit 
incorporant una sèrie de canvis. 
 
Atès que sobre els mateixos i corresponents informes el tècnic municipal, 
l’arquitecte Sr. Rafel Ruana Gironès, amb data desembre de 2008, informa el 
següent: 
 
Rafael Ruana Gironès, arquitecte col·legiat 7344-1 en el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, requerit per l’Ajuntament de Els Pallaresos per fer 
un informe sobre les al·legacions presentades en el període d’informació 
pública del Pla Parcial del Sector SAU 5, 
 
INFORMA 
 
1.- Examinades les al·legacions presentades al Pla Parcial del Sector SAU 5, 
aquestes contemplen aspectes jurídics i tècnics que queden resolts en la 
resposta a les al·legacions formulada per Pareja i Associats, Advocats; TDA 
Arquitectura i Urbanisme; INVALL Enginyeria i Consultoria; i Advanced Logistic 
Group; conseqüentment es proposa acceptar la proposta de resolució de les 
al·legacions presentades. 
 
2.- Com sigui que s’ha emès informe desfavorable per part de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, cal remetre la documentació complementària requerida per 
aquesta, per a nou informe 
 
3.- Examinat el Text Refós presentat, i havent-se incorporat el contingut de les 
al·legacions resoltes favorablement, i la documentació complementària a 
requeriment dels informes dels organismes afectats, s’informa favorablement 
per l’aprovació provisional, en el benentès que cal informe favorable de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
Alhora, cal donar compliment al que dictamina l’informe del Departament de 
Cultura de la Generalitat, pel que fa a l’existència o no de restes 
arqueològiques. 
 
3.- En el projecte d’urbanització cal fer la corresponent previsió de contenidors 
de residus soterrats. 
 



Conseqüentment s’informa favorablement a efectes de continuar la tramitació 
de l’expedient davant de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona. 
 
Informant-se pel seu coneixement i efectes, a Els Pallaresos, 23 de desembre 
de 2008. 
 
L’Arquitecte 
PLA PARCIAL DEL SECTOR SAU 5 
TEXT REFÓS PER A L’APROVACIÓ PROVISIONAL 
 
D’acord amb el que disposa l’article 76 en relació amb l’article 96 i 83 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la 
Llei d’Urbanisme. 
 
D’acord amb la disposició addicional novena de la Llei 8/2007, de 28 de maig, 
del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de bases de règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació provisional del Pla 
Parcial és el Ple municipal.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
Primer.  Estimar les al·legacions núms 1, 2 (apartat b), 5 a 26 (apartats a i b), 
28, 29 i 30, partint dels informes tècnics que consten en l'expedient i que es 
donen per reproduïts en aquest acord.  
 
Segon. Estimar parcialment les al·legacions núms 2 (apartat a), 3 i 4, partint 
dels informes tècnics que consten en l'expedient i que es donen per reproduïts 
en aquest acord.  
 
Tercer. Desestimar les al·legacions núms 2 (apartat b), 5 a 26 (apartat c), 31, 
32 i 33, partint dels informes tècnics que consten en l'expedient i que es donen 
per reproduïts en aquest acord.  
 
Quart. Condicionar l’acord a la necessitat d’incorporació d’un informe favorable 
de l’ACA, després de la signatura del conveni entre el promotor, Ajuntament i 
ACA i, abans de l’aprovació definitiva, per tal de que, s’ha d’afrontar el cost 
econòmic de la part proporcional d’inversió per totes les infraestructures del 
sistema de sanejament, així com, tenir en compte i respectar el conveni 
d’abocaments amb l’Ajuntament de Tarragona, respecte els cabals i transit per 
la urbanització Sant Ramon. 
 
Cinquè. Condicionar l’acord al compliment de totes i cadascuna de les 
exigències i conclusions dels informes emesos pels organismes oficials, 
extensives al corresponent projecte d’urbanització, amb la incorporació de les 
mesures correctores proposades en l’informe ambiental del Pla i, especialment 
les referides a l’informe del Sr. Ruana, que cal nou informe de l’ACA, 
Departament de Cultura respecte l’existència o no de restes arqueològiques i 
soterrament de contenidors de residus. 
 



Sisè.  Aprovar provisionalment el Pla parcial de planejament derivat del SAU-5, 
ajustat el document incorporant els canvis descrits a l’informe tècnic que consta 
a l'expedient.  
 
Setè. Condicionar aquesta aprovació a l’aprovació definitiva de la Modificació 
puntual núm. 8 de les NNSS, per part de la Comissió d’Urbanisme de 
Tarragona. 
 
Vuitè. Trametre el pla parcial a la Comissió Territorial d'urbanisme a fi 
d’aprovar-lo definitivament.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cinc (5) en contra, el 
dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal i cap (0) 
abstenció,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Marcos. Hem votat que no, i els nostres raonaments, evidentment, són 
els nostres raonaments i els hem exposat en altres ocasions, però també 
escoltem d’altres, d’altra gent, per la seva experiència, els seus coneixements i 
el seu prestigi, es mereixen com a mínim un respecte, i una atenció que vostès, 
igual que fan amb els membres de l’oposició d’aquest poble, no ho fan. 
 
En primer lloc prenem com exemple l’informe: “La noble política territorial  de 
Catalunya”, emès pel senyor Oriol Nel·lo, aleshores secretari de la planificació 
territorial de la Generalitat de Catalunya i membre destacat de CIU, senyora 
alcaldessa. El senyor Nel·lo entre altres raonaments ens diu: “Ara bé, en les 
últimes dècades s’han afirmat així mateix algunes dinàmiques territorials, que si 
perduren en el temps, podrien arribar a comprometre aquest balanç i posar en 
risc les potencialitats a les quals en referim.  
 
La primera d’aquestes tendències preocupants és sens dubte la de la dispersió 
de la urbanització sobre el territori, el resultat de les urbanitzacions ha estat una 
ocupació galopant del sòl, amb el conseqüent empobriment dels valors 
paisatgístics, la fragmentació dels espais naturals, l’increment del cost dels 
serveis i el creixement del consum energètic. Tot això ha comportat una pèrdua 
acusadíssima de la capacitat dels municipis de retenir en el seu interior la 
mobilitat que generen, un increment de les necessitats del desplaçament de la 
població, i la sobre càrrega de les xarxes de comunicació, i no en pocs casos, 
l’empobriment de la vida urbana i la banalització, per pèrdua de la diversitat, del 
paisatge. 
 
Així en front de la dispersió de la urbanització sobre el territori, el govern de la 
Generalitat, propugna la virtut del creixement de continuïtat de la densitat 
raonablement elevada, en la distensió clara entre el espai construït i l’espai 
obert, i de la preservació del paisatge, és a dir, davant de la dispersió, 
compacitat.” 
 



Tot això, dit per gent de CIU, senyora alcaldessa, vostè no en fa cas, nosaltres 
hi estem d’acord. Per una altra part, tenim un partit tant seriós, com sembla ser 
Iniciativa-Verds, i amb això no vull faltar a ningú, però si que he de dir que no 
comprenc l’actitud dels seus representants envers la defensa de la part verda.  
 
Aquesta formació a la seva declaració de Sabadell, ja parlava de “polítiques de 
proximitat”, deu ser en el nostre cas una proximitat llunyana, així mateix, ahir el 
Diari de Tarragona, i en grans titulars es podia llegir: “Iniciativa Verds contrario 
a la gran densidad de viviendas que proyecta el ARE”, si és clar, parlaven de 
Reus, però Déu n’hi do la densitat que té el SAU-5. 
 
Per un altre costat, tenim una agrupació política com Gent dels Pallaresos, dels 
quals jo personalment encara desconec ben bé, però respecto, els seus idearis 
polítics, però el que sí que em consta i a l’hora em sobta, és que una persona 
com vostè senyor Pardo, amant dels animals, tant com a persona que li 
agraden els animals, cosa que em consta que és certa, tant com a impulsor de 
“Pallaresos poble amic dels animals”, permeti que es destrueixin hàbitats 
naturals del nostre poble. Pot ser que si en comptes de destruir hàbitats de 
conills, esquirols, senglars, etc...haguessin estat bous segurament no hagués 
votat a favor del SAU-5. 
 
Quan tothom parla de terrenys d’interès natural, projectes naturals com “El parc 
natural de les terres del Gaià”, “L’anella verda de Tarragona”, espais que volen 
crear un connector biològic amb la vall del Francolí i les muntanyes de Prades, 
a vostès no se’ls acut una altra cosa que fer malbé els boscos.  
 
En definitiva, no entenem quin és el motiu que els mou a promoure aquesta 
actuació, tot i anant en contra dels postulats dels seus partits, i el que és pitjor, 
dels seus veïns, el seu poble. 
 
Des d’AIP apostem per protegir el territori, i no trinxar-lo més del que ja ho està, 
i reclamem més protecció dels boscos del nostre entorn i apostem per 
promocionar promocions d’habitatges que neixin a partir del nucli urbà. 
 
La Sra. Alcaldessa. Voldria dir-li senyor Marcos, que el senyor Oriol Nel·lo, 
persona que jo conec i he parlat amb ell personalment, resulta que recolza la 
creació de l’ARE, i les vivendes no van al costat del poble. Aquesta conversa 
amb ell va ser personal, no per publicacions a la premsa ni res d’això. 
 
Contra la dispersió compacitat, vostè ho ha dit compacitat, s’ha de créixer a l’alt 
no a l’ample.  
 
I voldria recordar-li, com ja li hem recordat, encara que s’enfadi algunes 
vegades, que vostè va votar a favor en l’aprovació inicial de la modificació 
puntual de les NNSS, desprès va votar en contra de la moció del grup 
municipal del PP per anular l’acord d’aquesta modificació, en la moció li 
recordo, por si ho ha oblidat, el senyor Jaime Vidal només demanava: 
 



Primero – Anular y dejar sin efectos el acuerdo 15 del Pleno municipal 
ordinario. 
 
Segundo – Convocar a las vecinas y vecinos del municipio para informar y 
favorecer la participación ciudadana, con unas jornadas, conferencias o 
debates para tratar este asunto. Con la participación de todos los Grupos 
Municipales de la Corporación. 
 
Tercero – Convocar una consulta popular para conocer la opinión de la 
ciudadania del municipio dels Pallaresos 
 
¿Es verdad o no es verdad señor Vidal que usted presentó esta moción? 
Desprès de l’afirmació, !Gracias señor Vidal! 
 
Bueno, recordarle todo esto, dice usted que rectificar es de sabios, usted ha 
rectificado, pero bueno le recuerdo que usted antes estaba de acuerdo, no se 
lo que ha cambiado, pero usted antes estaba de acuerdo.  
 
El Sr. Marcos. Por alusiones, usted misma lo ha dicho, rectificar es de sabios, 
evidentemente hubo una votación, una primera votación en la cual nosotros 
votamos a favor, hubo otras votaciones en las cuales reconocimos nuestro 
error, que reconocer los errores es de sabios, de acuerdo, y ustedes estan  
todavía a tiempo de hacerlo.  
 
En segundo lugar, ¿el informe del señor Nel·lo está aquí? Si ha cambiado de 
opinión a lo mejor es que también ha rectificado, ¿de acuerdo? Pero el informe 
del señor Nel·lo está aquí, y usted puede consultar todo lo que yo acabo de 
mencionar, dicho por el señor Nel·lo, ¿de acuerdo? Y simple y llanamente es 
esto. Vamos a ver, tiene mucha gente aquí que les está pidiendo que 
rectifiquen, usted misma lo ha dicho, rectificar es de sabios, ¿qué compromiso 
hay? ¿qué problema tan grande hay para que no podamos rectificar en este 
tema? ¡Écheme a mi la culpa, pero escuche a esta gente!  Gracias. 
 
El Sr. Vidaller. Estem treballant per polítiques urbanístiques sostenibles 
guanyant densitat i no polítiques de creixent urbanístic amb forma extensiva, 
necessitem habitatges socials i vostès en principi hi estaven d’acord en aquesta 
manera d’urbanització. Per això al seu dia hi varen votar a favor i ara han 
canviat de pensament, respecte al que ha dit de l’Ajuntament de Reus es fals, 
llegeixi l’article i ho podrà comprovar. 
 
El Sr. Marcos. Miri senyor Vidaller, li torno a repetir, em poden donar les culpes 
a mi, cap problema si escolten a aquesta gent. Que nosaltres varem votar la 
primera vegada SÍ, ja ho hem reconegut, varem cometre un error i varem 
rectificar al seu dia. 
 
Que no tenim un programa? Escolti’m, tenim una pàgina web, que es diu Amics 
Internautes dels Pallaresos d’acord, i allí està reflexat el nostre programa, 
consulti’l i punt. 
 



Quant a l’article, escolti’m! Ho ha llegit tothom, no cal entretenir més a la gent, i 
torno a dir-li a Iniciativa-Verds, la part verda em sobta de vostès, que no 
defensin aquesta part verda, a partir d’aquí cap problema més. És evident tot el 
demés que hi ha. 
 
El Sr. Vidaller. La seva pàgina web la visito de tant en tant, és cert, vostè 
reconeix que abans deia una cosa i ara diu una altra, abans s’equivocava ara 
no, l’altre dia anomenava el barri de Sant Salvador “El Bronx”, després va haver 
de demanar disculpes, vull dir, jo el que li demano és que tingui una mica de 
rigor polític, vull dir, siguem seriosos, anem a treballar, anem a fer allò que els 
nostres votants ens han demanat, anem a fer una política clara, i no en funció 
del moments puntuals que puguin sorgir, anem a treballar per polítiques 
urbanístiques sostenibles guanyant densitat i no polítiques de creixent 
urbanístic amb forma extensiva, i anem a treballar sobretot per poder donar-li 
forma a aquest poble, donant cobertura també als nostres joves per que puguin 
tenir habitatges a preus raonables a casa seva, aquí als Pallaresos. Potser les 
seves filles el dia de demà utilitzaran aquests habitatges que ara nosaltres 
estem proposant. 
 
El Sr. Marcos. Senyor Vidaller, em sobta que vostè tiri d’aquest tema que ha 
portat enrenou. Paraules mal interpretades, s’han donat les explicacions que 
s’havien de donar, si no te cap altre argument més, d’acord! Faci’l servir, no tinc 
cap problema. 
 
Vostè em parla de sostenibilitat, el que pretenen fer no té res a veure amb la 
sostenibilitat. 
  
Vostè parla de que necessitem habitatges socials, jo sempre hi he estat 
d’acord! Habitatges sí!  No a un quilòmetre del poble!  
 
Amb això sempre hem estat d’acord i recordo que ho hem parlat més de quatre 
vegades, no faci servir altres temes que no són agradables per ningú, perquè 
també hi ha material per treure. 
 
El Sr. Domínguez. Abans de l’explicació de vot, i per al·lusions ja que ha dit que 
tant ADMC com AIP han votat en inici que sí, i desprès que no. Jo crec que en 
aquell moment vaig votar que sí, pensant que tothom estava d’acord que seria 
el que vostès sempre havien dit de que crearien una comissió d’urbanisme en 
la qual totes les parts estiguessin integrades i s’arribés a un consens, pensava 
que les parts hi estaven d’acord. 
 
I crec recordar que en aquell Ple vaig demanar el compromís que l’empresa 
constructora deixés alguna cosa de benefici en el municipi, és veritat això 
senyora alcaldessa, no? 
 
Però rectificar és de savis, vostè diu que no tinc una política definida, crec que 
vinc portant la mateixa línia de treball tot el temps, dit això, amb política definida 
o no senyor Vidaller, el nostre grup mantenim el que hem dit sempre, estem en 
contra de les macro-urbanitzacions ja que ens estem carregant l’esperit de 



poble. Creiem que hem de créixer, però de manera més pausada i amb un 
criteri ben definit, sense descuidar els serveis. No podem entendre 
manifestacions fetes abans de les eleccions pels regidors, vostè mateix, on ens 
catalogaven de constructors que nomes fèiem macro-urbanitzacions, i ara 
resulta que nosaltres no som constructors, no fem macro-urbanitzacions, però 
vostès sí, si això és tenir criteri. 
 
Dit això, reiterem que un govern no pot donar l’esquena a la ciutadania i voler 
imposar el criteri de sis persones, ho va dir el senyor Vidal, per què no es fa un 
referèndum per veure si el poble vol això o no? No, és el criteri de sis, com s’ha 
fet en tot. 
 
En un moment econòmic com aquest, quin sentit té la construcció de tants 
pisos? Aquests i l’ARE. 
 
Que vol dir, a veure si vostès m’ho poden dir, senyor Vidaller que vol dir un 
creixement sostingut, equilibrat, mantenint l’esperit de poble i respectant 
l’entorn natural? Això ho deia vostè al seu programa electoral! Es crearà una 
comissió urbanística integrada per persones de diferents sectors socials del 
poble, perquè l’urbanisme deixi de ser patrimoni dels polítics? Ho deia el senyor 
Pardo i el senyor Domènech en el seu programa electoral, Agrupació de Gent 
de Pallaresos. 
 
O regular el creixement urbanístic per tal de què sigui harmònic amb el nostre 
entorn! Manifestacions fetes per CIU. 
 
No digui vostè que no tenim un criteri definit, si tot el que deia per sortir, és el 
que ara no fa! 
 
El Sr. Vidaller. Senyor Domínguez vostè ha vist el projecte, se l’ha mirat una 
mica?  
 
No veu que el 70% de la superfície construïda és zona verda? S’han donat 
compte? Ho han vist? No han vist que la densitat dels habitatges estan 
pràcticament agrupats en una petita zona? Ho han vist això? 
 
El Sr. Domínguez. Sí, ho hem vist.  
 
El Sr. Vidaller. Vostè parla de creixem sostenible, vostè parla de sobreeiximent 
sostenible, i vostè no té dades, vostè no sap que aquí Pallaresos som uns dels 
pobles del Tarragonès que té la taxa de creixement de població infantil de les 
més elevades del Tarragonès? 
 
No ho saben no? S’han de fer polítiques de futur, hem de començar a preparar 
ja habitatges per tots aquests joves que el dia de demà hagin de gaudir 
d’habitatge a preu raonable, volem que els nostres joves es quedin al municipi, 
prop de les seves famílies. 
 



I la vertebració del municipi no la decideixen sis persones, recordi que en 
aquestes sis persones que estan aquí els han votat una quantitat de ciutadans 
del municipi, tenim suficient suport de la ciutadania per tirar endavant les 
polítiques que nosaltres des de l’inici hem proposat als nostres ciutadans, no 
canviem de la nit al dia! Fem la mateixa política. 
 
El Sr. Vidal.  He votado en contra del acuerdo, como hice hace casi un año. 
 
En el Pleno del día 13 de marzo de 2008, y eso es una realidad, y es un error 
muy grave, y no puede uno limpiarse las manos, se acordó con 8 votos a favor 
la aprobación inicial de la Modificación Puntual núm. 8 de las NNSS del 
Planejament Municipal, SAU-5. 
 
Y allí està el problema, y allí está el grave problema, pero no es grave para el 
equipo de gobierno, el equipo de gobierno hace su política, está bien, es grave 
para otros que ahí pasó algo. 
 
En ese Pleno, manifesté yo mismo lo siguiente, aquí delante, y había gente en 
ese Pleno que la estoy viendo ahora y dije. “...en mi opinión es el inicio del fin 
dels Pallaresos como lo conocemos y queremos vivir...” 
 
Y esa es la realidad, Els Pallaresos quedará dividido en dos zonas, una será la 
barriada de Tarragona, y la otra zona será la barriada de la Estación del AVE. 
 
No hay quien lo pare, no hay quien lo pare, o sea, llevamos un año y los plazos 
se estan cumpliendo, no hay quien lo pare. Solamente hay una cosa que lo 
puede parar, la protesta, la reivindicación de los vecinos puede frenar este 
proceso. No hay nada más que lo pueda parar este proceso. 
 
Algún día, yo aun no lo veo, la ciudadanía se dejará oir y ese día, si llega, es 
cuando las cosas se podrán corregir, con diálogo y consenso, nunca con 
soberbia, nunca con imposiciones y nunca con despotismo de los responsables 
políticos, pues los responsables políticos debemos estar al servicio de los 
intereses de nuestros vecinos y vecinas. 
 
La señora alcaldesa firma el Decreto 189/08, de fecha de abril de 2008, estoy 
hablando de abril de 2008, aprobando inicialmente el pla parcial urbanístic del 
Sector SAU-5, y eso sigue la marcha, no sirven lamentaciones. 
 
Eso si, sale publicado en la prensa, sale publicado en el BOP, sale publicado 
en el DOGC, se informa a cinco ayuntamientos, se informa a doce organismos 
o Entidades, y a aquellas personas afectadas. 
 
Pero mi pregunta es: ¿Por qué no se informa a las AAVV del municipio dels 
Pallaresos? Y, ¿por qué en especial no se informa a la AAVV de Pallaresos 
Park? ¿Por qué? No se informa a la Asociación de Pallaresos Park, y se 
informa a otras entidades y se informa a otros ayuntamientos, ¿o es que no 
conocían que existía allí una asociación que representa los intereses de un 
determinado número de vecinos? 



 
El artículo 8 del Decreto Legislativo 1/2005, de 26 de julio, por el cual se 
aprueba el Texto refundido de la Ley Urbanística, dice: Publicidad y 
participación. Publicidad la ha habido, una notita chiquitina en el diario, la ha 
habido, y todo el mundo lee el DOGC y todo el mundo lee cada día el BOP, 
publicidad la ha habido. Y participación, allí está el problema, ¡participación! 
  
En las elecciones, en la propaganda todos los partidos daban, ¡bueno! 
¡participación, los vecinos! Y ahora nos hemos olvidado. 
 
Participación en los procesos de planeamiento y de gestión urbanísticos. Uno, 
se garantiza y se tiene que fomentar los derechos de iniciativa, de información 
y de participación de la ciudadanía en los procesos urbanísticos de 
planeamiento y de gestión. 
 
Vuelvo a preguntar, ¿por qué no se informa a la AAVV de Pallaresos Park en 
febrero o marzo del año 2008 sobre este asunto urbanístico? 
 
¿Quién aconseja esta actuación a la alcaldía? ¿quién es el que aconseja esta 
actitud a la alcaldía? Ya nada más. 
 
La Sra. Alcaldessa.  A mi no me “aconseja”, como usted dice, nadie. Me refiero 
al tono de sus palabras, ¿vale?. Y a mí no me puede negar la AAVV de que no 
vió el proyecto en la maqueta y de que no se habló de este tema, ¿de acuerdo? 
No, no tenemos participación ciudadana. 
 
Es produeix un barbull a la sala del públic assistent. 
 
El Sr. Oller. Vamos a ver, nosotros ya votamos desde el primer momento que 
no, por que no nos ha gustado nunca este proyecto, es un proyecto que amplía 
en demasía las casas que allí tenían que ir, además ya lo estuvimos 
explicando, con el agravante de que todas estan pegaditas a la línea de alta 
tensión, lo más cerca posible, cuando antes estaban más alejadas, estaban 
más arriba.  
 
Por descontado que la obra aquella era faraónica y ahora es mucho más 
barata, pero el contratista puede hacer algo más,  la zona verde que nos deja, 
no es aprovechable para nada, la cantidad de dinero que cuesta para arreglar 
un poco aquello, es lamentable, nosotros creemos que no es momento de 
ampliar tanto con viviendas, sabemos lo que está pasando y lo lamentable es 
que ya vemos que en el presupuesto de este año ya van incluidas las licencias 
que se pueden dar en este sector, con lo cual creemos que la aberración és 
más grande, esto no es un proyecto que esté implicado Iberdrola, que sea de 
Iberdrola, esto es un proyecto que a la larga, es un proyecto del Ayuntamiento, 
que es el que da el visto bueno, y que después aprueba urbanismo, pero si de 
aquí no sale, urbanismo no lo apueba y se puede parar.  
 



Había un proyecto desde un principio, que estábamos de acuerdo, que se 
podía hacer, no simplemente nosotros, si no el ayuntamiento que había antes 
de nosotros que también estaba de acuerdo, ¡y que ahora se ha ido en orris!  
 
Creemos que todavía estamos a tiempo de pararlo, y que Iberdrola haga un 
proyecto de acuerdo con lo que se puede hacer allí, que ahora no nos damos 
cuenta, pero ya que hablamos de salud y todas estas cosas, dentro de cuatro 
días tendremos a esas familias aquí diciéndonos que esa línea tiene que ir 
fuera, por que estaran debajo. 
 
16 AL·LEGACIONS A L’ÀREA RESIDENCIAL ESTRATÈGICA AN OMENADA 
“ELS PALLARESOS”.  
 

Vist que el DOGC núm. 5231, de data 8 d’octubre de 2008, va fer pública la 
resolució de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona de data 18 de setembre de 
2008, per la qual s’aprova inicialment el Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques, afectant entre d’altres el terme municipal de Els 
Pallaresos 

Atès que  l’Ajuntament ja té planificat de fa temps el creixement que considera 
adequat i necessari pels interessos del municipi, per la qual cosa ja es va 
formular la corresponent al·legació al Pla territorial parcial del Camp de 
Tarragona. 
 
Quan ens varen fer la proposta dels ARES, i entenent que el creixement s’ha 
de decidir des del territori varem fer una sèrie de consideracions les quals s’han 
reproduït tècnicament i degudament especificades pels serveis tècnics 
municipals, segons informes de data desembre de 2008, de l’arquitecte Sr. 
Rafel Ruana Gironès i de l’Enginyer de camins, canals i ports Sr. Ramon Gras 
Vidal, incorporats a l’expedient, amb la descripció exacta de les zones previstes 
desenvolupar com a recolzament de la implantació de l’ARE. 
 
AL·LEGACIONS 
 
Atesos els referits informes que recullen la manera que l’equip de govern creu 
necessari el desenvolupament urbanístic i en especial el que ha de suposar la 
implantació de l’ARE,  que son els següents: 
 
“Rafael Ruana Gironès, Arquitecte col·legiat número 7344-1 en el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya; requerit per l’Ajuntament de Els Pallaresos 
per informe del l’Àrea Residencial Estratègica anomenada “Els Pallaresos”, 
actualment en tràmit d’informació pública: 
 
INFORMA: 

 
En l’al·legació formulada al Pla Territorial del Camp de Tarragona, i com a 
condició del recolzament de la implantació de l’ARE al terme municipal de Els 
Pallaresos, es va proposar deixar oberta la possibilitat de noves 
implantacions residencials, industrials o de serveis en futures revisions de 



planejament general aprofitant la proximitat de la Urbanització de Sant 
Salvador – Sant Ramon i el ARE, pel que fa a implantacions de serveis;  la 
implantació de noves àrees de serveis al llarg de la carretera C-240 de 
Tarragona a Lleida amb un gran potencial de mobilitat als sistemes generals 
de comunicació; la dinamització d’actuacions de transformació urbana de la 
Urbanització anomenada “Els Hostalets”; la ampliació de la urbanització 
“Pallaresos Parc”; i la millor ubicació d’un petit sector industrial en la cruïlla de 
la carretera de Els Pallaresos a Sant Salvador i la carretera a Perafort. 
 
Per tant s’entén que la implantació de l’ARE no ha de suposar un canvi de 
criteri en la possibilitat de nous desenvolupaments en el municipi, tant 
residencials com de Serveis i Indústria. 
 
De l’anàlisi del document aprovat inicialment, es creu convenient manifestar 
les següents particularitats: 
 
a) A fi i efectes de fer possible el desenvolupament del sector destinat a 

Serveis entre el Sector de l’ARE, Sant Salvador i la carretera a Els 
Pallaresos, en els terrenys situats dintre del terme municipal de Els 
Pallaresos, es proposa ampliar l’àmbit incorporant aquests terrenys en la 
prolongació del vial projectat (s’adjunta proposta gràfica) 

 
b) Alhora caldria regularitzar la Zona a aplicar al municipi de Els Pallaresos    

pel que fa als Habitatges de Protecció Oficial tant pel que fa als terrenys 
inclosos en l’ARE, com en la resta del municipi, assimilant-la al tipus A3, 
ja que actualment té la tipificació més baixa. 

 
c) En el sostre assignat a locals en planta baixa, possibilitar altres usos  que 

segons la descripció fan difícil la interpretació, entre d’altres caldria 
admetre en planta baixa i entresòl comunicat amb la planta baixa: taller 
confecció, tallers artesanals, taller de reparació d’electrodomèstics, taller 
manteniment d’instal·lacions, agències de transport, magatzems vinculats 
a activitats permeses, etc.. 

 
d) Previsió de constituir una Junta de Conservació pel que fa a les obres 

d’urbanització durant el termini previst per la legislació urbanística. 
 

e) Als equipaments situats llindant al nucli urbà de Els Pallaresos no 
assignar-los-hi ús concret, a fi i efectes de tenir més flexibilitat en la 
necessitat i conveniència d’implantar el més idoni. 

 
f) En el projecte d’urbanització dimensionar les xarxes de subministrament 

d’aigua, desguàs, tant d’aigües residuals com de pluvials, 
subministrament d’electricitat, gas, telefonia i d’altres per la connexió en 
xarxa amb el sector llindant a desenvolupar per Serveis i Indústria no 
contaminant. 

 
 S’adjunta annexe justificatiu proposta per tenir en compte en el 
dimensionat: 



 
Nous Sector de Serveis entre el ARE i la Cra. a Els  Pallaresos: 
 
 Superfície 22 Has 
 Edificabilitat bruta: 0,40 m2st/m2sl. 
  
 Previsió subministrament aigua al nou sector de serveis: 400 m3/dia. 
  
 Previsió subministrament electricitat al nou sector de serveis: 10.000   
 Kw/hora de previsió de consum. 
 
Informant se pel seu coneixement i efectes a Els Pallaresos, desembre de 
2008. 
 
L’Arquitecte 

 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
COMARCA DE EL TARRAGONES. 
 
RAMON GRAS VIDAL, enginyer de Camins, Canals i Ports a requeriment de 
l’Ajuntament dels Pallaresos i referent a les previsions per la implantació d’un 
sector destinat a serveis entre el sector on s’ubica l’ARE i la carretera de Sant 
Salvador al municipi dels Pallaresos, que inclou el SAU-6 de les vigents 
Normes Subsidiàries.  

INFORMA 
1 Referent a l’abastament d’aigua de l’esmentat sector de serveis, cal dir, que 
un cop anul·lada la potabilitzadora d’EMATSA a la N-240, aquest es farà amb 
sortida directa des del dipòsit situat al llindar de les naus al terme dels 
Pallaresos però aquest dipòsit està situat en el terme de Perafort essent el que 
abasteix a Sant Salvador i Sant Ramon. 

 

La canonada des del dipòsit recorreria uns set metres dins el terme de 

Perafort, i entre les naus i la TV-2236, dels Pallaresos a Perafort se 

situaria  dintre de l’àmbit considerat amb una longitud de uns 

setanta metres. Aquesta canonada hauria d’abastir uns 90.000m2 

edificables previstos inicialment i per tant fins que no es 

desenvolupi urbanísticament l’àmbit no es pot definir ni diàmetres ni 

càlculs adients. 

2 Aigües pluvials. La superfície de l’àmbit considerat és d’unes 22 Ha i té una 
pendent important en sentit est-oest a tot l’àmbit que faria que totes les aigües 
es pugin recollir al barranc de Mas de Garrot, tal i com ho fa l’ARE veí 
mitjançant dos dipòsits laminadors que també desguassen al mateix barranc. 
Totes aquestes aigües, tal i com es veu a la topografia, és fàcil conduir-les al 
barranc amb la laminació i la dispersió d’energies adients.  



3 Pel que fa a l’escomesa i subministrament de la xarxa elèctrica per la baixa 
tensió i l’enllumenat públic, la companyia subministradora és FECSA ENDESA  

Tal i com s’ha fet esment es preveuen 90.000m2 d’edificació de tipus comercial 
i industrial que amb l’estàndard que considera el reglament d’aquesta 
companyia, de 125w. d’escomesa per metre quadrat construït, fa que el total 
aportat sigui de 11Gw.  

L’àmbit queda creuat per tres línies d’alta tensió, una de 220kV, una altra de 
110kV, i una de 66kV, ara bé el fet de que no es prevegi a curt termini una sub-
estació amb escomesa des d’aquesta línia fa que les sub-estacions més 
properes per donar el subministrament necessari siguin les de Perafort o 
Constantí, i la proposta del mateix la farà la pròpia companyia. A l’ARE es 
contemplen 10 ET, algunes de dobles, i en el nostre cas s’haurien de preveure 
18 a tot l’àmbit.  

Es el que informo, als Pallaresos el dia 9 de desembre de 2008 
Ramon Gras Vidal 
Enginyer de Camins, Canals i Ports 
 
SOL·LICITA 
 
Que sigui tingut el contingut de l’exposat als referits informes objecte de 
l’al·legació, dels del tècnics municipals Sr. Ruana i Sr. Gras. 
 
Per l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Aprovar en tots els seus punts el contingut dels informes emesos per 
l’arquitecte Sr. Rafel Ruana Gironès i per l’Enginyer de camins, canals i ports 
Sr. Ramon Gras Vidal, per tal de presentar-lo com al·legació a l’Àrea 
Residencial Estratègica anomenada “Els Pallaresos”. 
 
2 Traslladar aquest acord i el contingut dels referits informes com al·legació al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Secretaria per a la 
Planificació Territorial). 
 
4 Facultar a la Sra. Alcaldessa per signar qualsevol document que sigui 
necessari per a fer efectius els acords precedents. 
 
Debat. 
 
El Sr. Oller. Jo demanaria que es deixés damunt la taula aquest punt, és una 
cosa molt important, és una cosa per tenir reunions, i passar-ho al següent Ple, 
i si és necessari  un extraordinari, però que sapiguem tots ben bé el que volem, 
crec que val la pena una cosa com aquesta deixar-la i estudiar-la, crec que val 
la pena tirar un pas enrere i deixar-ho damunt la taula. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra, el 



dels Srs. Domínguez i Vidal, i tres (3) abstencions, les dels senyors/es 
Coronado, Oller i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez. Molt breument, és el mateix criteri que en el punt anterior, 
estem en contra de les macro-urbanitzacións, per entendre que el volum gran 
del VPO dels ARES, no es que estem en contra de l’habitatge de protecció 
oficial, com he dit en anteriors Plens, estem en contra de tants habitatges, 
creiem que s’ha d’ajustar a les necessitats reals.  
 
El Sr. Oller. Jo lamento molt que aquestes coses, la veritat és que m’hagués 
agradat compartir-ho, pel que he pogut veure del totxo, són coses que s’han de 
mirar amb lupa, he vist que l’àrea que vol ser com unes petites Gavarres, es 
pot doblar als dos costats de la carretera, hem vist coses que ens han agradat, 
que és positiu, però també hi ha coses que s’han de mirar una miqueta més 
amb profunditat, compromisos que varem agafar nosaltres que no estan 
reflectits. 
 
Nosaltres varem agafar compromisos quan es va parlar d’aquest tema en el 
seu dia, d’unes coses que havien de fer al poble, i aquests compromisos 
estaven parlats amb el Sr. Santacana, i ell aprovava tot el que s’estava 
demanant, per tant, és una qüestió de mirar-s’ho i si falta alguna cosa poder-ho 
dir i reflectir.  El que no m’agrada, i ho dic sincerament, és que hagi un canvi en 
uns terrenys, a l’onze de setembre, que és un altre zona inundable, per molt 
col·lector que es faci, per moltes històries que es facin, per que totes les aigües 
aquest col·lector no les agafa, jo m’ho he estat mirant més tranquil, i totes les 
aigües no les agafa el col·lector.  
 
El Sr. Vidal.  Aclarar esto, había un termino de un mes, a partir de l’endemà de 
la recepción del escrito, y se recibió en el ayuntamiento el 23 de diciembre. 
 
He votado en contra. 
 
No he participado en la elaboración de las alegaciones, no se ha pedido mi 
opinión, y se trata de votar y se acabó, nada más. 
 
Dichas alegaciones son el resultado del proyecto urbanístico que tiene la Sra. 
Alcaldesa y sus regidores del equipo de gobierno, para el municipio dels 
Pallaresos y para nosotros, sus vecinos y vecinas. 
 
Ellos deciden nuestro futuro. Los demás regidores no contamos. 
 
Así es. Podemos comprobarlo en la documentación de alegaciones que hay un 
párrafo que dice: “Atesos els referits informes que recullen la manera que 
l’equip de govern, ¡equip de govern!, creu necessari el desenvolupament 
urbanístic i en especial el que ha de suposar la implantació de l’ARE...”. 
 



¡Ojo! Equip de govern, no la corporació, ja passem de la corporació!, no 
l’ajuntament, no. Equip de govern! 
 
Respeto el modelo, pero no lo comparto. 
 
Y protagonismo y despotismo, son malos acompañantes de viaje, ya está. 
 
La Sra. Alcaldessa. Le recuerdo que esto es una iniciativa de la Generalitat, i 
que la primera propuesta hablaba de 2000 viviendas, que es una cantidad muy 
importante de vivendas, y ahora estamos alrededor de las 600 y pico. 
 
17 ACORD PLENARI DE NOMENAMENT DE JUTGE DE PAU TITU LAR I 
SUBSTITUT 
 
Atès l’escrit de data 5 de novembre de 2008, entrada 4952, en data 20 de 
novembre de 2008, rebut del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya amb 
tramesa del certificat de l’acord que ha adoptat la Comissió de la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en data 4 de novembre 
de 2008, per a la renovació al finalitzar pròximament el termini de quatre anys i 
nomenament del Jutge/essa de Pau Titular i/o Substitut, d’acord amb el que 
preveu el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
Vist l’expedient instruït per al nomenament de Jutge de pau, titular i suplent, 
d’aquest municipi per haver-se exhaurit el termini de quatre anys pel qual fou 
nomenat l’anterior Jutge de pau.  
 
Atès que per a l’elecció d’interessats s’ha obert la convocatòria per termini de 
vint dies, mitjançant anunci publicat en el BOP, núm. 285, de data 11 de 
desembre de 2008, al DOGC núm. 5277, de data 12 de desembre de 2008 i     
al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament.  
 
Atès que durant el referit termini s’han presentat els següents candidats: 
 
José Antonio Guzmán Pineda 
 
Atès que només s’ha presentat un candidat i en són necessaris dos, s’acorda 
per assentiment deixar l’assumpte per una propera sessió, tornant a fer  
exposició pública per a la presentació de possibles candidats. 
 
18 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER L’APROVACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL  
 

MOCIÓ 
 

El Grup Municipal d’ADMC (Agrupació Democràtica Municipal) a l’Ajuntament 
dels Pallaresos, fent-se ressò de la necessitat de crear un Reglament 
organitzatiu i de funcionament, per millorar el funcionament dels òrgans 
municipals d’aquest Ajuntament i en coherència amb el seu propi programa 



electoral, proposa al Ple Municipal la creació del Reglament Orgànic Municipal, 
atenent als següents, 
 
ANTECEDENTS: 
 
Atès que ADMC va proposar en el seu programa electoral la creació del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) dels Pallaresos. 
 
Atès que la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL), a l’empara dels articles 4.1.a), 20,24,62,69 i 72, reconeix de la 
potestat auto-organitzativa de les Corporacions Locals. 
 
Atès que la Llei 2/2003, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), a l’empara dels articles 
8.1.a), 51 i 169, reconeix de la potestat auto organitzativa de les Corporacions 
Locals. 
 
Atès la necessitat de fer un Reglament organitzatiu i de funcionament, per 
millorar el funcionament dels òrgans municipals d’aquest Ajuntament, així com 
també, articular els drets i deures del membres de la Corporació i els drets 
d’informació i participació dels veïns i entitats del municipi. 
 
Atès que ADMC va presentar per registre el dia 22 de novembre de 2007 la 
moció per l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, i davant de la petició 
de l’equip de govern de no presentar al següent Plenari i tractar en comissió 
aquest reglament, per arribar a un consens entre totes les forces polítiques, 
petició que ADMC va acceptar. 
 
Atès que després de vàries reunions, i sense cap motiu aparent no varem ser 
convocats a més reunions, i després de les nostres peticions de fixar una data 
per acabar de consensuar aquest reglament, peticions fetes per registre els 
dies 22 de juliol de 2008 i 13 d’agost del mateix any, sense cap resposta al 
respecte. 
 
Atès que el consens entre totes les forces polítiques que van participar en les 
comissions de treball per la redacció del ROM era pràcticament total, a 
excepció del apartat de la participació ciutadana, apartat que es pot incloure a 
posteriori. 
 
Atès que l’equip de govern va aprovar en el Plenari de novembre de 2007, 
incoar expedient per l’elaboració del Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana que reguli, entre d’altres el dret a la participació; el dret a la 
informació; el dret de petició; el dret d’audiència; el dret a la iniciativa ciutadana; 
el dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments; el dret a realitzar 
preguntes en les sessions públiques municipals, i el dret de reunió, reglament 
que encara no està ni presentat ni aprovat per sessió plenària. 
 
Per tot l’exposat, proposa al Ple Municipal que 
 



ACORDI: 
 
Iniciar l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) del Pallaresos, i que 
ha d’adoptar com a mínim les següents: 
 

- La regulació del funcionament i règim jurídic dels òrgans municipals, tant 
els necessaris com els òrgans complementaris. 

- Desenvolupar i concretar les disposicions legals de configuració dels 
òrgans municipals obligatoris, així com el règim jurídic de la 
responsabilitat política dels mateixos. 

- Precisar i concretar les normes de funcionament dels òrgans municipals 
en l’administració municipal. 

 
Jaume Domínguez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos 
 
Debat. 
 
El Sr. Domínguez. Jo si volen aquesta vegada ho faré d’una manera diferent, 
en comptes de llegir tot el que posa a la moció, que vostès ho tenen, llegiré què 
és el que demano, i faré una exposició que poc més o menys vindrà a ser tot 
això sense tenir que entrar en tots els antecedents, serà més curt i podrem fer 
més via. 
 
Pel secretari se li aclareix que a la votació hi passarà el text íntegre de 
l’ordenança presentada. 
 
El Sr. Domínguez. Sí, sí correcte. El que demano és iniciar l’aprovació del 
Reglament Orgànic Municipal dels Pallaresos, que s’ha d’adoptar com a mínim 
els següents: 
 

- La regulació del funcionament i règim jurídic dels òrgans municipals, tant 
els necessaris com els òrgans complementaris. 

- Desenvolupar i concretar les disposicions legals de configuració dels 
òrgans municipals obligatoris, així com el règim jurídic de la 
responsabilitat política dels mateixos. 

- Precisar i concretar les normes de funcionament dels òrgans municipals 
en l’administració municipal. 

 
I el reglament és el que he presentat annexat al darrera, això és el que demana 
el grup d’ADMC. 
 
Dit això, el Reglament Orgànic Municipal, el ROM sigui una des les normes 
municipals més desconegudes, la qual cosa està en contradicció amb la seva 
importància, que efectivament la té i molta. El ROM, regula el funcionament 
dels òrgans municipals i la seva relació amb la ciutadania.  
 



ADMC va presentar per registre el dia 22 de desembre de 2007, la moció per 
l’aprovació del ROM i davant la petició de l’equip de govern de no presentar al 
següent plenari i tractar en comissió aquest reglament, per arribar a un consens 
entre totes les forces polítiques, petició que ADMC va acceptar. Després de 
vàries reunions i sense cap motiu aparent no varem ser convocats a més 
reunions, i després de les nostres peticions de fixar una data per acabar de 
consensuar aquest reglament, peticions fetes per registre els dies 22 de juliol 
de 2008, i 13 d’agost del mateix any, sense cap resposta al respecte. 
 
Donat que en aquest ajuntament tenim la necessitat de crear un reglament 
organitzatiu i de funcionament per millorar el funcionament dels òrgans 
municipals de l’ajuntament, així com també, articular els drets i els deures dels 
membres de la corporació, i els drets de participació dels veïns i entitats del 
municipi, ens hem vist forçats a tornar a presentar aquesta moció i així forçar a 
prendre una decisió en aquest tema. 
 
He presentat dues mocions, aquesta i la de participació, perquè aquesta estava 
pràcticament consensuada entre les forces polítiques, i no hi ha cap normativa 
que digui que no es pugui annexar després el Reglament de Participació. 
 
Atès que el consens entre totes les forces polítiques en la participació de les 
comissions de treball per la redacció del ROM era pràcticament total, a 
excepció de l’apartat de la participació ciutadana, apartat que es pot incloure a 
posterior, el nostre grup presenta la consideració del Ple el ROM que varem 
consensuar entre totes les forces polítiques per mirar de començar el 2009 amb 
un reglament que tothom conegui, i evitar possibles males interpretacions. 
 
Dit això, dit tot això, ADMC no té cap afany de protagonisme de que es porti a 
votació el Reglament que presenta ADMC, des d’aquest punt de vista, estem 
disposats en aquest moment de retirar d’aquest  Ple aquest reglament, aquesta 
moció perdó, si tenim el compromís per part de l’equip de govern de reprendre 
aquestes reunions i continuar d’una manera periòdica fins arribar a un consens, 
tant en aquest com amb el de participació. Lògicament el que no és dir: ho 
farem! i d’aquí un any se’ns convoca. Escolti’m, vostè es compromet en això? 
Fixem que la propera reunió sigui en dos, tres setmanes, i a partir d’aquesta 
primera reunió, que és continuar la feina que ja portem feta, i vostès saben que 
està pràcticament acabat, la part del reglament organitzatiu, continuar i acabar 
la de participació, que seria màxim dos reunions més. Amb voluntat de les 
parts, en el proper Ple es pot presentar un text conjunt de tots el grups 
municipals, i com no tenim cap interès en generar cap tipus de confrontació 
amb un reglament, que ha de ser el reglament de tots i no el reglament que 
presenta una força política, o un equip de govern, estem disposat a retirar-ho, 
si vostès es comprometen a reprendre aquestes reunions, aquestes reunions 
que li repeteixo li he demanat dues vegades, que fixés una data o em digués 
perquè no es feia. 
 
El Sr. Vidaller. Senyor Domínguez, com vostè sap el ROM, és un dels 
compromisos que té ICV per campanya electoral, i com vostè també sap, 
pràcticament la totalitat del ROM ha estat consensuat entre tots, estic d’acord 



amb vostè, que al ROM han de formar part i han de decidir totes les forces 
polítiques del municipi. És cert, i li dono tota la raó, de que en aquesta petita 
part que queda per consensuar del reglament està aturada, és cert, té tota la 
raó, i des d’aquest ajuntament, des d’aquest equip de govern, li diem que a 
partir del mes de febrer, vostè deia que volia un compromís, a partir del mes de 
febrer reprendrem una altra vegada les comissions per acabar de definir quin 
serà el ROM que ha de gestionar aquest municipi. Compromís ja li dono ara, 
públicament, a partir del mes de febrer acabarem ja el ROM. 
 
La Sra. Alcaldessa. I jo li voldria dir, que vostè estava a l’última reunió que 
varem tenir, i si pensa una mica recordarà el que jo vaig dir en aquesta reunió.  
Si pensa una miqueta, es recordarà. No? 
 
El Sr. Domínguez. Fa molts mesos senyora alcaldessa, hem tingut reunions,  
no vull entrar en temes personals, però crec que s’ha d’estar per sobre de tot 
això, si vostè vol tenir algun tipus. 
 
No se si va ser en aquella reunió, vostè ha tingut en vàries reunions algun 
comentari que jo crec que si vostè s’ha de trobar incòmode en aquesta situació, 
podria delegar en l’altre representant de CIU i tirar-ho endavant. Paralitzar un 
reglament que jo crec que tots estem d’acord, és importantíssim que el 
tinguem, perquè es pugui sentir en una situació no agradable, diguem-ho així, 
si vol definir-ho, ho defineix vostè, com a mínim això es podia donar la 
resposta, li he demanat dues vegades, vull dir, no presento això perquè tinc un 
afany de protagonisme, sinó per forçar parlar d’aquest tema. 
 
Aprofito, perquè sinó després no em deixarà perquè miri, quan em refusi una 
moció, vostè que li agrada que quan parla se li miri, perquè sembla una falta 
d’educació, que no ho és, una falta d’educació és quan no s’escolta quan 
t’estan parlant, i no cal mirar a la cara perquè et d’allò. Per mi considero que és 
una falta de respecte i una falta d’educació molt gran, que un regidor presenti 
una moció i sense cap explicació es retiri del Ple. M’he de trobar quan vinc al 
Ple un decret que és perquè és una còpia literal de la presentada en el 2008, 
que és mentida que va ser en el 2007! Però és igual. De còpia literal res, l’únic 
l’encapçalament pot ser sí que és literal, però el que demano en la moció, la 
primera, la de 2007 de novembre, era aprovar que els veïns puguin parlar al 
Ple, i crear una comissió mixta entre tècnics i polítics, no es sembla en res a la 
que he presentat de participació aquesta vegada. Vull dir, si això m’ho diu 
abans del Ple, li explico i vostè decidirà el que vol fer, si el que vol és un pols 
per dir: Per nassos no presento! A veure, per nassos podem fer-ho tots. Jo 
crec, no s’ho prengui malament, perquè no hi ha mala fe en aquest tema, jo 
crec que el més correcte potser hagués estat presentar-la al Ple i refusar-la si 
no l’interessa, presentar-la i refusar-la, jo segueixo els procediments que tinc, 
no en tinc uns altres, però si vostè em diu que és per que és una còpia literal, 
de literal no té res! És que no s’assembla en res! Demanar una comissió a 
presentar un reglament no és el mateix! Crec jo! Amb això no vull generar cap 
polèmica, és un comentari que li vull fer aprofitant que hi ha compromís per part 
de l’equip de govern a reprendre aquestes reunions, reunions que de tota 
manera vull agrair-li que reprenguin, i no vulguin fer-ho de forma unilateral. 



 
A proposta del Sr. Domínguez es retira la Moció i amb l’assentiment de tots es  
deixa l’assumpte per una propera sessió. 
 
19 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORME S 
ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos novembre i desembre.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes de desembre  3.987,   Altes:  21,  baixes 5,  habitants: 4.003. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 435/08, de data 4 de novembre de 2008, aixecant la suspensió 
provisional de les obres que la Sra. Francisca Bayla Calvo porta a terme a la 
Plaça de l’Església, 2bis, així com atorgar llicència per la reforma interior de 
l’habitatge, segons expedient d’obres 55/2008 
 
Decret 436/08, de data 4 de novembre de 2008, ordenant l’arxiu de l’expedient 
d’obres a nom de la Sra. Francisca Bayla Calvo, on sol.licitava la segregació 
d’un habitatge situat a Plaça de l’Església, 2bis, segon expedient 43/2008  
 
Decret 437/08, de data 3 de novembre de 2008, ordenant la devolució de part 
de la inscripció del nen Eloy Cacho Aguilà a les escoles esportives realitzades 
al mes de juliol  
 
Decret 438/08, de data 25 de juliol de 2008, aprovant la reducció d’un terç de la 
jornada de treball del treballador Jordi Roldan Sorde per tenir cura del seu fill, 
amb la percepció del 100% de les retribucions 
 
Decret 439/08, de data 3 de novembre de 2008, ordenant la devolució de part 
de la inscripció del nen Adrià Dalmau López a les escoles esportives 
realitzades al mes de juliol 
 
Decret 440/08, de data 6 de novembre de 2008, donant resposta a l’al.legació 
presentada pel Sr. Josep Ma Fortuny Miró vers obres de Plaça de l’Església, 
2bis, expedient 55/2008 
 
Decret 441/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 37, 
segons expedient PO 18/2007  
 



Decret 442/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 39, 
segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 443/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a INICIATIVAS Y PROMOCIONES BAIX CAMP GARCIA SANCHEZ 
SL, per l’habitatge situat al carrer Gregal, 41, segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 444/08, de data 6 de novembre de 2008 concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 43, 
segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 445/08, de data 6 de novembre de 2008, de data 6 de novembre de 
2008, concedint llicència de primera ocupació al Sr. Juan Ramon Boxados 
Ferrer per l’habitatge situat al carrer Gregal, 45, segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 446/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 47, 
segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 447/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Elisabeth Vargas Valencia per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 38, segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 448/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
40, segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 449/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
46, segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 450/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
48, segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 451/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Josep A. Pedrola González per l’habitatge situat al carrer 
Gregal, 21, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 452/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 23, 
segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 453/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 25, 
segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 454/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 



ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 27, 
segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 455/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 31, 
segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 456/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 33, 
segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 457/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 35, 
segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 458/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Jorge Luis Rodríguez Rivas per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 22, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 459/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
24, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 460/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Juan Manuel Hurtado Velasco per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 28, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 461/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
32, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 462/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Oscar Javier Martin de la Torre per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 36, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 463/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Cristina Zapata Avellaneda per l’habitatge situat al carrer 
Gregal, 1, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 464/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Jordi Marín Avià per l’habitatge situat al carrer Gregal, 3, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 465/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Ma Mar Aguilar Fandos per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
5, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 466/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 7, 



segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 467/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Manuel Cabezas Montero per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
9, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 468/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 11, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 469/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Antonio Fernández Prada per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
13, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 470/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 15, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 471/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 17, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 472/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Josep Ma Armora Casadó per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
19, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 473/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. José Abalo Alvarez per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
2, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 474/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Carmen Girona Viso per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 6, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 475/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. José Mercado Castillo per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 8, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 476/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Mario Martín Domingo per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 10, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 477/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
12, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 478/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. José Manuel Pariente Parraga per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 14, segons expedient PO 24/2007 



 
Decret 479/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. David Arévalo Bertomeu per l’habitatge situat al carrer 
Tramuntana, 16, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 480/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Javier Grima Poveda per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
18, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 481/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Xavier Sabater Ibarz per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
20, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 482/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Ana Ma Solé Sans per l’habitatge situat al carrer Garbí, 27, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 483/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Xavier Piñol Boronat per l’habitatge situat al carrer Garbí, 29, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 484/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Rafael Muñoz Melgar per l’habitatge situat al carrer Garbí, 31, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 485/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Manuel Andres Hidalgo Montoro per l’habitatge situat al carrer 
Garbí, 33, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 486/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Diego Boss Ruiz per l’habitatge situat al carrer Garbí, 35, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 487/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Fermín Hurtado Troyano per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
26, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 488/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Susana Gómez Luri per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
26, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 489/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al GRUP REDWATER SL per l’habitatge situat al carrer Gregal, 32, 
segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 490/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. María Martí Carnicer per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
34, segons expedient PO 24/2007  
 



Decret 491/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Maribel Curiel Carmona per l’habitatge situat al carrer 
Gregal, 36, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 492/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Carmen Hernández Hernández per l’habitatge situat al carrer 
Garbí, 13, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 493/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Lorena Pato Martín per l’habitatge situat al carrer Garbí, 15, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 494/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Alejandro Barberan Garrido per l’habitatge situat al carrer Garbí, 
19, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 495/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Ma José Valle Benavides per l’habitatge situat al carrer 
Gregal, 14, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 496/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Isabel Font Jiménez per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
16, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 497/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. José Manuel Carrillo González per l’habitatge situat al carrer 
Gregal, 18, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 498/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Enric Zapater Rodríguez per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
22, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 499/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Pedro Valderrama Galeote per l’habitatge situat al carrer Garbí, 
1, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 500/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Montserrat Jiménez Mur per l’habitatge situat al carrer Garbí, 
3, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 501/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Javier Beguer Siscart per l’habitatge situat al carrer Garbí, 5, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 502/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Daniel Vilagrasa Baeza per l’habitatge situat al carrer Garbí, 7, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 503/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 



ocupació al Sr. Albert Balaguer Puigfel per l’habitatge situat al carrer Garbí, 11, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 504/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Xavier Mateos Ferré per l’habitatge situat al carrer Gregal, 2, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 505/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Jacinto Moreno Macías per l’habitatge situat al carrer Gregal, 4, 
segons expedient PO 2/2007 
 
Decret 506/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Oscar Ruíz Ibars per l’habitatge situat al carrer Gregal, 6, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 507/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a la Sra. Antonia Sánchez Jové per l’habitatge situat al carrer Gregal, 
8, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 508/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Martin Pilar Giménez per l’habitatge situat al carrer Gregal, 10, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 509/08, de data 6 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Daniel Vera Roldán per l’habitatge situat al carrer Gregal, 12, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 510/08, de data 7 de novembre de 2008, aprovant la presentació davant 
la Generalitat de Catalunya de la subvenció per promoure la sostenivilitat local 
a fi d’adquirir vehicles elèctrics per la flota municipal 
 
Decret 511/08, de data 6 de novembre de 2008, aprovant definitivament el plec 
de clàusules particulars per a les obres de construcció d’uns vestidors per al 
complex polisportiu de Els Pallaresos 
 
Decret 512/08, de data 11 de novembre de 2008, aprovant les certificacions 
corresponents a primer i segon trimestre 2008 vers les despeses d’explotació 
de les estacions de bombament a fi de ser presentades davant l’ACA 
 
Decret 513/08, de data 11 de novembre de 2008, ordenant la devolució de 
l’aval presentat per l’empresa INMOFIT per respondre de les obres 
d’urbanització del Pla Parcial 4, acceptant en garantia de l’arranjament i 
finalització de les obres d’urbanització un nou aval per import de 11.382,14€ 
 
Decret 514/08, de data 11 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. José Cendrós Durán per l’habitatge situat al carrer Tramuntana, 
4, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 515/08, de data 11 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 



ocupació al Sr. Ferran Martín Virgili per l’habitatge situat al carrer Garbí, 23, 
segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 516/08, de data 20 d’octubre de 2008, aprovant la contractació de dos 
peons per portar a terme el projecte de neteja d’espais periurbans, durant un 
període de sis mesos, d’acord amb la subvenció atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya  
 
Decret 517/08, de data 20 d’octubre de 2008, aprovant la contractació de dos 
peons per portar a terme el projecte d’acondicionament, manteniment i millora 
de carrers, zones esportives i cementiri local, durant un període de sis mesos, 
d’acord amb la subvenció atorgada pel Servei d’Ocupació de Catalunya  
 
Decret 518/08, de data 20 d’octubre de 2008, aprovant la contractació de dos 
peons per portar a terme el projecte de neteja de zones públiques, durant un 
període de sis mesos, d’acord amb la subvenció atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya  
 
Decret 519/08, de data 3 de novembre de 2008, aplicant a la treballadora 
Virgina Porras Navarro un salari de 24.000€ bruts anuals, i amb un complement 
de destí nivell 16. 
 
Decret 520/08, de data 11 de novembre de 2008, aprovant la inscripció dels 
senyors Antonio Delgado Romero i Immaculada Aparicio Lara en el registre 
municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet amb el número 17  
 
Decret 521/08, de dta 11 de novembre de 2008, aprovant la contractació de la 
Sra. Dolores Egea Sánchez per cobrir la baixa de maternitat de la treballadora 
Mireia Rué Tasias, i per un període de tres mesos 
 
Decret 522/08, de data 11 de novembre de 2008, aprovant l’adquisició d’una 
maquina fotocopiadora RICOH AFICIO MPC per ser instal.lada al CEIP ELS 
PALLARESOS, mitjançant una operació de renting de seixanta quotes de 
95,69€ (més IVA) 
 
Decret 523/08, de data 13 de novembre de 2008, aprovant la devolució de la 
fiança dipositada pel Sr. Cándido Santiago Delgado per respondre de la 
correcta execució de les obres sota l’expedient 16/20008  
 
Decret 524/08, de data 13 de novembre de 2008, aprovant la devolució de la 
fiança dipositada per la Sra. Mónica Ramos López per respondre de la correcta 
execució de les obres sota expedient 21/2008  
 
Decret 525/08, de data 13 de novembre de 2008, aprovant la devolució de les 
fiances dipositades per la Sra. Montserrat Nogués Serrano per respondre de la 
correcta execució de les obres sota expedient 17/2008  
 
Decret 526/08, de data 13 de novembre de 2008, aprovant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Domingo Leoz Corés per respondre de les obres 



executades sota expedient 15/2008  
 
Decret 527/08, de data 13 de setembre de 2008, atorgant llicència de primera 
ocupació PO11/2008 al Sr. Domingo Leóz Cortés vers l’ampliació de l’habitatge 
situat a l’Av. Onze de Setembre, 2B, segons expedient 15/2008  
 
Decret 528/08, de data 13 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació PO 6/2008 al Sr. Josep Rué Muntañola per la construcció de 
l’habitatge situat al carrer Gaudí, núm. 1, expedient d’obres 23/1990  
 
Decret 529/08, de data 13 de novembre de 2008, aprovant la relació de 
parades a muntar al mercat setmanal del dia 13 de novembre 
 
Decret 530/08, de data 13 de novembre de 2008, aprovant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Daniel Poblet Sobrino per respondre de l’execució 
de les obres expedient 34/2007  
 
Decret 531/08, de data 14 de novembre de 2008, aprovant la sol.licitud i resta 
de documentacióa presentar davant del Consell Comarcal del Tarragonès per a 
l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari i secundari 
obligat per al curs 2008-2009 
 
Decret 532/08, de data 11 de novembre de 2008, aprovant un augment del 
complment de productivitat de la Sra. Lídia Boronat Prades per imort de 
287,09€ 
 
Decret 533/08, de data 13 de novembre de 2008, eximint al Sr. Francesc Xavier 
Domingo Cantón, del dipòsit de fiances establertes al decret de llicència 
d’obres expedient 116/2007  
 
Decret 534/08, de data 13 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Francesc Xavier Domingo Canton PO 10/2008, vers l’ampliació 
de garatge realitzada a la finca situada al carrer Geranis, 3B, expeident 
116/2007  
 
Decret 535/08, de data 18 de novembre de 2008, ordenant la devolució de 
fiances dipositades per GESKATRIM per respondre de l’execució de les obres 
expedient 112/2005  
 
Decret 536/08, de data 17 de novembre de 2008, aprovant la relació de 
factures presentades entre l’1 al 15 de setembre de 2008, que importen la 
quantitat de 44.430,31€ les que consten de partida pressupostària, i de 17.085€ 
les que no tenen partida. 
 
Decret 537/08, de data 18 de novembre de 2008, aprovant l’arxiu per 
desestiment de l’expedient PO 1/2008 de llicència de primera ocupació 
presentada per GICSA PALLARESOS SL vers l’habitatge adossat situat a l’Av. 
Catalunya, 1B, expedient 118/05  
 



Decret 538/08, de data 18 de novembre de 2008, aprovant l’arxiu per 
desestiment de l’expedient PO 22/2007, de llicència de primera ocupació 
presentada per GICSA PALLARESOS SL ver l’edifici situat al carrer Clotes, 
números 5-7 i 9, segons expedient 118/05  
 
Decret 539/08, de data 20 de novembre de 2008, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal del dia 20 de novembre 
 
Decret 540/08, de data 20 de novembre de 2008, aprovant inicialment el 
projecte de reparcel.lació de la unitat d’actuació UA-4 presentat pel Sr. Rafel 
Sanromà en representació de la Junta de Compensació  
 
Decret 541/08, de data 20 de novembre de 2008, acceptar la subvenció 
concedida pel Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya 
per import de 18.900€ corresponent a l’adequació de la il.luminació exterior del 
municipi (1a fase) 
 
Decret 542/08, de data 20 de novembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Manuel Jurado Moreno PO 3/2008, vers la construcció d’un 
habitatge al carrer Mas del Frare, 18, expedient 38/2002  
 
Decret 543/08, de data 20 de novembre de 2008, autoritzant un avançament de 
sou a la Sra. Dolores Marroquino Fernández 
 
Decret 544/08, de data 20 de novembre de 2008, autoritzant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines corresponents al mes de novembre 
 
Decret 545/08, de data 20 de novembre de 2008, aprovant les modificacions a 
incloure a les nòmines del personal del mes de novembre 
 
Decret 546/08, de data 18 de novembre de 2008, autoritzant un avançament de 
sou a la Sra. Mónica Romero Moreno 
 
Decret 547/08, de data 21 de novembre de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA per l’estesa de cable soterrat i línia aèria de mitja tensió afectant la 
carretera TV-2236, expedient d’obres 107/2008  
 
Decret 548/08, de data 21 de novembre de 2008, concedint llicència a F10 
ENGINYERIA SLU per portar a terme el projecte d’obra civil de cable soterrani 
d’alta tensió i CT  a construir afectant la carretera TP 2031, expedient 36/2008  
 
Decret 549/08, de data 21 de novembre de 2008, aprovant la devolució de la 
fiança mitjançant aval, dipositada per FECSA ENDESA vers l’expedient d’obres 
132/2005  
 
Decret 550/08, de data 21 de novembre de 2008, aprovant la concessió d’un 
gual a nom de la Sra. Esperanza Villa Sánchez a la sortida de vehicles situada 
a l’Av. Catalunya, núm. 1 i corresponent a l’habitatge del carrer Clotes, 14 
 



Decret 551/08, de data 21 de novembre de 2008, aprovant la concessió d’un 
gual a nom de la Sra. Esperanza García Caballé a la sortida de vehicles 
situada al carrer del Sol i corresponent a l’habitatge de Plaça de l’Església, 
núm. 4 
 
Decret 552/08, de data 21 de novembre de 2008, aprovant la concessió d’un 
gual a nom de la Comunitat de Propietaris del carrer Segadors a l’entrada i 
sortida de vehicles situada al carrer Segadors, s/n 
 
Decret 553/08, de data 25 de novembre de 2008, atorgant llicència a la Sra 
Anna Ma Talavera Durán per les obres de tancament de terrassa en planta pis 
a l’habitatge situat al Passatge Ramon Llull, 1A, segons expedient 87/2008  
 
Decret 554/08, de data 25 de novembre de 2008, atorgant llicència al a Sra. 
Sònia Tortosa de la Torre pel tancament de la terrassa en planta baixa i planta 
pis a l’Av. Corts Catalanes, 22B, segons expedient 88/2008  
 
Decret 555/08, de data 25 de novembre de 2008, atorgant llicència al Sr. 
Francisco Lozano Rubio pel tancament de la terrassa en planta pis a l’habitatge 
del carrer Països Catalans, 30B, segons expedient 83/2008  
 
Decret 556/08, de data 25 de novembre de 2008, atorgant llicència a la Sra. 
Ana MA Solé Bru per la reforma de la cambra de bany i tancament de terrassa 
en planta baixa a l’habitatge situat a l’Av. Onze de Setembre, 16A, expedient 
92/2008  
 
Decret 557/08, de data 24 de novembre de 2008, aprovant l’anul·lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom del Sr. Jorge Sebastià Iglesias  
 
Decret 558/08, de data 24 de novembre de 2008, aprovant l’iniciï d’expedient 
per a la contractació d’adquisició d’una trituradora 
 
Decret 559/08, de data 24 de novembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom del Sr. David Teruel Tomás 
 
Decret 560/08, de data 24 de novembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom de la Sra. Purificación Matarán Pérez 
 
Decret 561/08, de data 24 de novembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom del Sr. David Francés Montalvo 
 
Decret 562/08, de data 24 de novembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2005 a nom del Sr. Remigio Labaila Montseh 
 
Decret 563/08, de data 27 de novembre de 2008, atorgant llicència d’activitat al 
Sr. Pedro Ruíz Roldan per l’obertura d’un bar al carrer Alt Penedès, núm. 11, 
segons expedient ACT- 3/2006  
 
Decret 564/08, de data 27 de novembre de 2008, acceptant la subvenció 



atorgada per la Diputació de Tarragona per import de 480€ vers l’actuació 
realitzada per la Companyia La Cadira 
 
Decret 565/08, de data 27 de novembre de 2008, aprovant la concessió d’un 
gual a nom de la Sra. Sara Moreno Serrano a l’entrada i sortida de vehicles 
situada a l’habitatge de l’Av. Bofarull, 76 
 
Decret 566/08, de data 25 de novembre de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Francisco Roch Anguera per respondre de la 
correcta execució de les obres sota expedient 147/2006 
 
Decret 567/08, de data 28 de novembre de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per FUNDACIÓ SOCIOSANITARIA I SOCIAL SANTA 
TECLA per respondre de la correcta execució de les obres sota expedient 
41/2008  
 
Decret 568/08, de data 28 de novembre de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per l’ESCOLA BRESSOL ELS TABALETS per respondre 
de la correcta execució de les obres sota expedient 24/2006  
 
Decret 569/08, de data 28 de novembre de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per DE PINTUR POINT SL per respondre de la correcta 
execució de les obres sota expedient 11/2008 
 
Decret 570/08, de data 2 de desembre de 2008, anul.lant l’expedient de 
llicència d’obres a nom de GRUP REDWATER SL per la construcció de quinze 
habitatges unifamiliars aïllats situats a les illes 11 – 12 i 13 del PP-4, segons 
expedient 83/2007  
 
Decret 571/08, de data 18 de novembre de 2008, atorgant llicència a la Sra. 
Matilde Domènech Segura per les obres de reforma i ampliació d’un habitatge 
situat al carrer Pau Clarís, 5B, segons expedient 82/2008  
 
Decret 572/08, de data 28 de novembre de 2008, aprovant la concessió d’un 
ajut per import de 1250€ a l’Associació de Jubilats del municipi 
 
Decret 573/08, de data 4 de desembre de 2008, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal del dia 4 de desembre 
 
Decret 574/08, de data 25 de novembre de 2008, aprovant la recepció definitiva 
de les obres d’urbanització de la unitat d’actuació UA-1, promoguda per 
ALMOGAVIA DE OBRAS SL 
 
Decret 575/08, de data 25 de novembre de 2008, aprovant la devolució de 
l’aval dipositat per ALMOGAVIA D’OBRES SL, per respondre de les obres 
d’urbanització de la UA-1 del municipi 
 
Decret 576/08, de data 26 de novembre de 2008, obrint el període de 
convocatòria pública per al nomenament de jutge de pau titular i substitut del 



municipi 
 
Decret 577/08, de data 28 de novembre de 2008, ordenant el trasllat de dos 
dies festius inclosos al calendari laboral de l’any 2009, al seu gaudir com a dies 
personals 
 
Decret 578/08, de data 28 de novembre de 2008, aprovant la factura 
presentada per l’empresa EMATSA per import de 8899,43€ corresponent a les 
obres de connexió a la xarxa d’aigua del centre CEIP ELS PALLARESOS i de 
l’IES PALLARESOS 
 
Decret 579/08, de data 28 de novembre de 2008, aprovant la factura 
presentada per Manuel Montesinos Duran per import de 4.161,90€, 
corresponent a la redacció del manual d’actuació química 
 
Decret 580/08, de data 28 de novembre de 2008, aprovant la factura 
presentada per l’empresa ACO RODONYA SL per import de 3.550,57€ per la 
realització de les obres necessàries per realitzar les connexions telefòniques 
del nou CEIP I IES 
 
Decret 581/08, de data 2 de desembre de 2008, aprovant el pagament de la 
factura presentada per SALVAT JOVE SL per import de 24.463,23€, per la 
realització dels treballs de reforma de cuina al CEIP SANT SEBASTIÀ 
 
Decret 582/08, de data 24 de novembre de 2008, aprovant l’expedient de 
contractació pel subministrament d’un camió per la brigada municipal 
 
Decret 583/08, de data 24 de novembre de 2008, incoant expedient de 
contractació per l’adjudicació del contracte de subministrament d’un camió per 
la brigada municipal 
 
Decret 584/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA per l’estesa de cable soterrat de baixa tensió afectant l’Av. Catalunya 
a fi de donar subministre al CEIP ELS PALLARESOS 
 
Decret 585/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA per l’estesa de cable soterrat de baixa tensió afectant l’Av. Catalunya 
a fi de donar subministre a l’IES ELS PALLARESOS 
 
Decret 586/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA per l’estesa de cable soterrat de baixa tensió afectant el carrer Priorat 
a fi de donar subministre a l’Escola Bressol Els Tabalets 
 
Decret 587/08, de data 10 de desembre de 2008, accedint a la col.locació d’un 
gual a nom del Sr. Francisco Roch Anguera a la nau situada a Ctra. Santes 
Creus, núm. 6, nau 3 del muncipi 
 
Decret 588/08, de data 11 de desembre de 2008, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal del municipi de data 11 de desembre 



 
Decret 589/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. 
Antonio Sola Martínez per les obres de construcció d’una tanca de separació 
veïnal a la finca del carrer Recó, núm. 1, segons expedient 93/2008  
 
Decret 590/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. Xavier 
de Sande Pros pel sanejament i modificació de la tanca exterior de l’habitatge 
situat al carrer Gaudí, núm. 8, segons expedient 81/2008  
 
Decret 591/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. 
Alfonso Martínez Garnés per les obres de sanejament i reconstrucció de tanca 
exterior a l’habitatge situat al carrer Guimerà, 4b, segons expedient 80/2008  
 
Decret 592/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. 
Miguel Amores Cortés per obres menors diverses a l’habitatge situat a l’Av. 
Onze de Setembre, 31A, segons expedient 78/2008 
 
Decret 593/08, de data 10 de desembre de 2008, atorgant llicència al SR. Juan 
Carlos Reyero Araez, per les obres de pavimentació exterior de la finca situada 
al carrer Noguera, 3, segons expedient d’obres 68/2008  
 
Decret 594/08, de data 9 de desembre de 2008, aprovant el retorn de 54,44€ a 
la Sra. Josefa Estil.les Queralt vers unes diferències en l’aplicació dels rebuts 
d’escombreries anys 2005, 2006 i 2007  
 
Decret 595/08, de data 9 de desembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2006 a nom de la Sra. Yolanda Monclus Moreno 
 
Decret 596/08, de data 9 de desembre de 2008, aprovant l’anul.lació dels rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom del Sr. Jordi Descàrrega i Marisol 
Sánchez, per duplicitat 
 
Decret 597/08, de data 9 de desembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom de la Sra. Natalia Carrillo Hidalgo 
 
Decret 598/08, de data 10 de desembre de 2008, aprovant l’anul.lació de 
l’expedient executiu a nom de Carrillo Marín corresponent a un deute de taxes i 
preus públics any 2007 i 2008  
 
Decret 599/08, de data 10 de desembre de 2008, aprovant el canvi de tarifa en 
el rebut de taxes i preus públics any 2008, generat sobre el solar del carrer 
Bofarull, 13 a nom de VILELLA INMO XXI SA 
 
Decret 600/08, de data 15 de desembre de 2008, sol.licitant informe de 
secretaria intervenció per la tramitació del projecte presentat per l’enginyer 
Ramon Gras Vidal, vers la construcció d’un col.lector de pluvials del carrer Prat 
de la Riba i Av. Generalitat 
 
Decret 601/08, de data 15 de desembre de 2008, aprovant la convocatòria de 



sessió extraordinària en data 18 de desembre de 2008 
 
Decret 602/08, de data 3 de desembre de 2008, autoritzant la concessió d’un 
Ajut a la societat de Caçadors dels Pallaresos, per import de 1.800,00€  en 
concepte de la neteja de camins 
 
Decret 603/08, de data 17 de desembre de 2008, atorgant llicència d’obres al 
Sr. Enrique Izquierdo vila per les obres d’ampliació d’habitatge situat al carrer 
Vallés, núm. 3, segons expedient 72/2008  
 
Decret 604/08, de data 17 de desembre de 2008, atorgant llicència a la Sra. Ma 
Pau Bachiller Rivera, per l’arranjament de la cambra de bany a l’habitatge situat 
al carrer President Macià, 3A, segons expedient 86/2008  
 
Decret 605/08, de data 17 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. Rafael 
Sebastià Balfegó per la construcció d’una barra de bar a l’edifici dels vestidors 
de la piscina situada a l’Av. Catalunya, núm. 10, segons expedient 84/2008  
 
Decret 606/08, de data 17 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. 
Antonio Prada Gutiérrez, per les obres de reforma de cuina i bany a l’haibtatge 
situat al carrer Príncep de Viana, 3D, segons expedient 90/2008  
 
 Decret 607/08, de data 17 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. 
Javier Araujo Cano per la realització de diverses obres menors a l’habitatge 
situat a l’Av. Parlament, 2A, segons expedient 85/2008  
 
Decret 608/08, de data 17 de desembre de 2008, atorgant llicència al Sr. Javier 
Pueyo Ciprés per la divisió horitzontal del terreny situat al carrer Priorat, núm. 
12, segons expedient 79/2008  
 
Decret 609/08, de data 18 de desembre de 2008, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal realitzat el 18 de desembre 
 
Decret 610/08, de data 12 de desembre de 2008, aprovant el pagament dels 
ajuts atorgats a diversos treballadors i funcionaris d’aquest Ajuntament en 
concepte d’ajuts especials.  
 
Decret 611/08, de data 12 de desembre de 2008, aprovant les modificacions a 
incloure a les nòmines corresponents al mes de desembre 
 
Decret 612/08, de data 12 de desembre de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines corresponents al mes de desembre 
 
Decret 613/08, de data 16 de desembre de 2008, aprovant el projecte 
d’adequació de l’enllumenat públic exterior de la urbanització Pallaresos Park 
redactat per l’enginyer Julio Cadena Gutiérrez, per import de 47491,71€ 
 
Decret 614/08, de data 29 de desembre de 2008, anul.lant diversos decrets a 
nom de propietaris particulars d’habitatges de la illa 5 del pla parcial 4 i 



concedint-les a nom del GRUP REDWATER SL, segons expedient PO 18/2007  
 
Decret 615/08, de data 29 de desembre de 2008, anul.lant diversos decrets a 
nom de propietaris particulars d’habitatges de la illa 6 del pla parcial 4 i 
concedint-les a nom del GRUP REDWATER SL, segons expedient PO 17/2007  
 
Decret 616/08, de data 29 de desembre de 2008, anul.lant diversos decrets a 
nom de propietaris particulars d’habitatges de les illes 7 i 8 del pla parcial 4 i 
concedint-les a nom del GRUP REDWATER SL, segons expedient PO 24/2007  
 
Decret 617/08, de data 29 de desembre de 2008, anul.lant diversos decrets a 
nom de propietaris particulars d’habitatges de les illes 9 i 10 del pla parcial 4 i 
concedint-les a nom del GRUP REDWATER SL, segons expedient PO 2/2007  
 
Decret 618/08, de data 16 de desembre de 2008, aprovant la relació de 
factures presentades entre l’1 al 15 d’octubre de 2008, que importen la 
quantitat de 36.396,09€ les que consten de partida pressupostària, i de 
14.580,98€ les que no tenen partida. 
 
Decret 619/08, de data 17 de desembre de 2008, aprovant la relació de 
factures presentades entre el 16 i el 31 d’octubre de 2008, que importen la 
quantitat de 19.344,17€ les que consten de partida pressupostària, i de 
8.894,93€ les que no tenen partida. 
 
Decret 620/08, de data 17 de desembre de 2008, aprovant la factura de 
l’empresa BLACHERE per import de 3.600,45€ corresponent a lloguer 
d’enllumenat nadalenc 
 
Decret 621/08, de data 17 de desembre de 2008, aprovant la factura de 
l’empresa IZBAL SA per import de 3.581,80€, corresponent a les obres per la 
instal·lació de xarxa d’aigua a l’edifici dels vestidors de la piscina municipal. 
 
Decret 622/08, de data 17 de desembre de 2008,  aprovant el pagament de 
diverses factures per import de 2.764,88€ 
 
Decret 623/08, de data 16 de desembre de 2008, aprovant el pagament de 
diverses factures que no tenen partida pressupostària per import de 5.237,49€ 
 
Decret 624/08, de data 30 de desembre de 2008, aprovant la devolució de 
fiances a ZONA PARKINSONIAS SL dipositades per garantir l’execució de les 
obres sota expedient 27/2007  
 
Decret 625/08, de data 30 de desembre de 2008, aprovant la devolució de 
fiances a la senyora Antonia Massoni Guivernau dipositades per garantir 
l’execució de les obres sota expedient 49/2006  
 
Decret 626/08, de data 30 de desembre de 2008, atorgant llicència de primera 
ocupació PO 13/2008 a la senyora Antonia Massoni per l’ampliació de 
l’habitatge situat al carrer President Tarradellas, 22b, expedient d’obres 



49/2006  
 
Decret 627/08, de data 18 de desembre de 2008, aprovant la realització d’un 
canvi de tarifa vers el rebut de taxes i preus públics any 2008, a nom del Sr. 
Josep Roldan Mora 
 
Decret 628/08, de data 18 de desembre de 2008, anul.lant el rebut de taxes i 
preus públics any 2008 a nom de Josep Roldan Mora  
 
Decret 629/08, de data 29 de desembre de 2008, ordenant l’anul.lació de 
l’expedient executiu a nom de ZONA PARKINSONIAS SL vers els rebuts 
cobrats indegudament de taxes i preus públics any 2008 
 
Decret 630/08, de data 30 de desembre de 2008, ordenant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom de la Sra. Ma Luisa Urbano Gornals 
 
Decret 631/08, de data 15 de desembre de 2008, aprovant l’anul·lació de 
l’expedient executiu corresponent als rebuts de taxes i preus públics anys 2005 
– 2007 a nom del senyor Manuel Nieto Soriano 
 
Decret 632/08, de data 15 de desembre de 2008, anul.lant els rebuts de taxes i 
preus públics anys 2007 i 2008 a nom de la Sra. Rosa Ma Pàmies  per 
duplicitat 
 
Decret 633/08, de data 15 de desembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008 a nom del senyor Abel Martínez Fernández 
 
Decret 634/08, de data 15 de desembre de 2008, anul.lant els rebuts de taxes i 
preus públics a nom del senyor Manuel Valiño Caballero anys 2006 i 2007  
 
Decret 635/08, de data 17 de desembre de 2008, ordenant la baixa dels rebuts 
de taxes i preus públics any 2008 per figurar a nom de l’Ajuntament dels 
Pallaresos 
 
Decret 636/08, de data 18 de desembre de 2008, ordenant l’anul.lació dels 
rebuts de taxes i preus públics any 2007 i 2008 a nom del Sr. Marcelino 
Manzano Alfonso 
 
Decret 637/08, de data 29 de desembre de 2008, aprovant l’anul.lació del rebut 
de taxes i preus públics any 2008, a nom de Tarragona Mediterranea 
Construcciones  
 
Decret 638/08, de data 31 de desembre de 2008, aprovant el pagament de 
factures presentades entre els mesos de novembre i desembre per import de 
149.825,44€ 
 
Decret 639/08, de data 31 de desembre de 2008, aprovant la relació de 
factures presentades entre l’1 de novembre i el 31 de desembre que 
ascendeixen a la quantitat de 182.169,06e, les que tenen partida 



pressupostària, i 24.302,62e les que no consten de partida 
 
Decret 640/08, de data 31 de desembre de 2008, aprovant la relació de 
factures presentades entre el 16 i el 30 de setembre de 2008, que ascendeixen 
a la quantitat de 32.849,71e les que tenen partida pressupostària, i 19.240,72€ 
les que no tenen partida 
 
Decret 641/08, de data 15 de desembre de 2008, vers l’adjudicació provisional 
a TARRACO CENTER SA del contracte per l’adquisició d’un camió per la 
brigada municipal. 
 
Decret 1/09, de data 8 de gener de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 8 de gener 
 
Decret 2/09, de data 2 de gener de 2009, iniciant l’expedient per la contractació 
de les obres de construcció d’una escola bressol municipal  
 
Decret 3/09, de data 2 de gener de 2009, adjudicant el contracte menor per 
suministra de la festa de cap d’any al Sr. Juan M. Quiros Soler pel preu total de 
8.435€ 
 
Decret 4/09, de data 5 de gener de 2009, iniciant l’expedient de liquidació del 
pressupost exercici 2008  
 
Decret 5/09, de data 9 de gener de 2009, aprovant la no inclussió a la ordre del 
dia de la moció presentada pel grup municipal ADMC per l’aprovació de 
l’ordenança municipal de participació ciutadana. 
 
Decret 6/09, de data 9 de gener de 2009, aprovant la inscripció dels senyors 
Manuel Angel Arias Mora i Pilar García Rubio al registre voluntari de parelles 
de fet amb el número 18 
 
Decret 7/09, de data  iniciant l’expedient de reconeixement extrajudicial de 
crèdits 
 

Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
20  PRECS I PREGUNTES. 
 
El Sr. Domínguez.  Hi havia una pregunta que varem fer, que era el tema de les 
emissions de soroll de la recollida de contenidors, va dir que faria l’emissió i 
diria el què, s’ha fet això?. És una pregunta pendent del Ple passat. 
 
La Sra. Alcaldessa.  No estan fetes, varem parlar amb la Marta, la tècnica, per 
fer-ho quan tingui el mesurador. 
 
El Sr. Domínguez. Els grups municipals del PSC, ADMC, AIP i PP, volem 
manifestar el nostre malestar pel tracte rebut per part de l’Alcaldessa Ana María 
Ramos, així com de la resta de regidors de l’equip de govern envers la tasca 



que realitzem el regidors del grup municipal de l’oposició, impossibilitant-nos el 
poden realitzar les nostres tasques com a regidors de l’ajuntament, i així poder 
vetllar pels interessos dels nostres veïns. Per aquests motius en aquest Ple els 
nostres grups municipals, com a queixa per aquesta actitud, no farem cap prec, 
ni cap pregunta. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i vint minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
 
 


