
  
  
  
 ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
  
  
 Identificació de la sessió 
 
Núm.:    1/2010 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes gener de 2010. 
Data:    14 de gener de  2010 
Horari:  de 20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
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 
 
Essent les 20 hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
 ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Aprovació liquidacions de Plus-vàlua liquidació de data 29/12/2009. 
3 Aprovació de la pròrroga del conveni establert amb el CCT, sobre el 
finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció social primària 
4 Acord d’aprovació del calendari de pagament d’arbitris en voluntària per 
l’exercici 2010, de BASE.  
6 Ratificació del nomenament de jutge de Pau suplent per compliment del 
mandat. 
7 Moció del Grup Municipal  d’ADMC, per la retransmissió dels plens per 
internet.  



9 Moció del Grup Municipal  d’ADMC, per la realització i publicació d’un informe 
semestral de les despeses de tots els regidors.  
10 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
11 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’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
  
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze membres assistents. 
 
 
2 APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A  
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IIVTNU)  
 
Es dóna compte de la relació de data 29 de desembre de 2009,  de les 
liquidacions corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys 
de Naturalesa Urbana (Plusvàlues) corresponents a les transmissions 
realitzades als anys 2007,  2008 i 2009. 
 
Es tracta d’un total de 52 liquidacions, des de REDWATER SL, fins a Maya 
Cuenca, Rosa Maria de, i que ascendeix a un total de mil vuit-cents setanta-
nou euros amb vint-i-dos cèntims. (1.879,22 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 52 
liquidacions, des de REDWATER SL, fins a Maya Cuenca, Rosa Maria de, i 
que ascendeix a un total de mil vuit-cents setanta-nou euros amb vint-i-dos 
cèntims. (1.879,22 €) 
  
Segon. Comunicar a BASE–Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest 
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
3 APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONVENI ESTABLERT AM B EL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, SOBRE EL FINANÇAME NT I 
LA GESTIÓ DELS SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL PRIM ÀRIA.  
 
Atès l’escrit rebut del Consell Comarcal del Tarragonès,  núm. 4763, de data 28 
de desembre de 2009, referent a la pròrroga del conveni establert sobre el 
finançament i la gestió dels serveis bàsics d’atenció social primària, aprovat pel 
referit Consell Comarcal en sessió de data 14 de desembre de 2009, a partir de 



l’1 de gener de 2010 i fins el dia 31 de desembre de 2010, en les mateixes 
condicions que les actualment vigents. 
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la pròrroga del conveni establert sobre el finançament i la 
gestió dels serveis bàsics d’atenció social primària, aprovat pel referit Consell 
Comarcal en sessió de data 14 de desembre de 2009, a partir de l’1 de gener 
de 2010 i fins el dia 31 de desembre de 2010, en les mateixes condicions que 
les actualment vigents.  
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de la referida pròrroga del 
conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui necessària, 
així com, la seva tramesa degudament signat al Consell Comarcal del 
Tarragonès. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4 APROVACIÓ DEL CALENDARI DE PAGAMENT D’ARBITRIS EN   
VOLUNTÀRIA PER A L’EXERCICI 2010, DE BASE.  
 
Es dóna compte del missatge, rebut de BASE adjuntant la proposta del  
calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2010 dels padrons d’IBI rústica i 
urbana, activitats econòmiques IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries 
i cementiri, cartells i guals. I es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 
següents acords: 
 
 CONCEPTE PERÍODE EN VOLUNTÀRIA 
010 Impost Activitats Econòmiques (IAE1) 30/07/2010-30/09/2010 
500 Impost béns immobles urbana 30/04/2010-30/06/2010 
501 Impost béns immobles rústica 30/04/2010-30/06/2010 
600 Impost sobre vehicles tracció mecànica 31/03/2010-31/05/2010 
840 Taxa conservació cementiri 30/07/2010-30/09/2010 
550 Taxes clavegueram 30/07/2010-30/09/2010 
560 Recollida d’escombraries   1r 40% 31/03/2010-31/05/2010 
560 Recollida d’escombraries   2n 60% 30/07/2010-30/09/2010 
733 Guals 30/04/2010-30/06/2010 
909 Cartells-retols                                                30/06/2010-30/08/2010 
 
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, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, quatre (4) en 
contra, dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal i cap (0) abstenció,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
5 ACORD DE RATIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE JUTGE DE P AU  
SUBSTITUT,  MITJANÇANT ACORD DEL PLENARI DE DATA 5 DE MARÇ 
DE 2009. 
 
Per estar pròxim a finalitzar el termini de quatre anys per al qual va ser 
nomenat l’actual jutge de pau suplent. 
 
Atès l’escrit de data 2 de desembre de 2009, entrada 5199, en data 10 de 
desembre de 2009, 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 1 de desembre 
de 2009, per a la renovació al finalitzar pròximament el termini de quatre anys i 
nomenament del Jutge/essa de Pau Substitut/a, d’acord amb el que preveu el 
Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
 
Vist l’expedient instruït amb el corresponent acord del Ple de l’Ajuntament de 
data 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 es va obrir 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 i, per acord del Ple de l’Ajuntament es 
va procedir a una segona convocatòria, la qual fou anunciada al BOP núm. 24 
de data 30 de gener de 2009, al DOGC núm. 5310, de data 3 de febrer de 2009 
i al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que durant el referit termini s’han presentat els següents candidats: 
 
Juan Antonio Ruiz Bustos 
Lourdes Laborda Rami 
Jesús Torres Prunera 
 
Atès que el procediment per al nomenament dels jutges de pau titulars i 
suplents està previst en els articles 99 a 103 de la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de 
juliol, del Poder Judicial, i en el Reglament 3/1995, de 7 de juny. Corresponent 
al Plenari municipal escollir les persones que han d’ésser nomenades per la 
Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 



Atès el currículum vitae presentat pels senyors 
 
Atès que els candidats per a ocupar el càrrec de jutge de pau i el seu substitut, 
manifesten mitjançant declaració, que reuneixen les condicions legals 
establertes, no concorren cap de les causes d’incapacitat previstes a l’article 
303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.  
 
Atès que el Ple amb el vot favorable de la majoria absoluta dels seus membres 
és l’òrgan competent per a l’elecció del jutge de pau titular i substitut, en virtut 
del que disposa l’article 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.   
 
Atès que en la referida sessió es va elegir com a jutge de pau suplent al  Sr. 
Juan Antonio Ruiz Bustos, el qual no va prendre possessió en no haver-se 
complert els quatre anys de mandat.  
 
Es proposa al Ple  de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Ratificar l’elecció com a jutge de pau suplent del municipi dels 
Pallaresos al senyor Juan Antonio Ruiz Bustos, amb sessió de data 5 de març 
de 2009.  
 
SEGON: Comunicar aquest acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de 
Tarragona, i a la persona interessada. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
6 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER L A 
RETRANSMISSIÓ DELS PLENS PER INTERNET  
 

MOCIÓ 
 
El Ple és l’òrgan de govern municipal en què participem tots els regidors i 
regidores del consistori. Per això constitueix un espai de debat emblemàtic de 
la política local i és un dels que mereix més atenció i interès informatiu per la 
ciutadania, especialment perquè s’hi exposa tant la visió dels grups polítics 
municipals que són al govern, com la dels que són a l’oposició. En aquest sentit 
és una oportunitat pel debat polític, plural i representatiu de la ciutadania dels 
Pallaresos. 
 
Sovint els ciutadans no poden assistir presencialment a les sessions del Ple i , 
per tant, no poden tenir un accés directe a la informació que genera. Per 
desgràcia, els mitjans de comunicació locals no recullen els aspectes més 
rellevants d’aquestes sessions, i tampoc el web municipal reprodueix l’acta 
escrita de les sessions. 
 
Tant mateix, la incorporació de les tecnologies de la informació i la comunicació 
–les TIC-, permeten que des de l’Ajuntament puguem establir noves 



dinàmiques de funcionament per millorar la informació al ciutadà, la 
transparència institucional i l’acostament entre política i ciutadania. 
 
En aquest sentit, altres municipis catalans, com el de la Bisbal del Penedès, 
han impulsat experiències de retransmissió audiovisual en línia de les sessions 
del Ple, amb l’objectiu de mostrar la màxima transparència en la gestió i 
aconseguir una comunicació més dinàmica, més àgil i més pròxima amb els 
ciutadans. 
 
El grup municipal d’ ADMC en virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, 
presentem per al seu debat, votació i aprovació si escau l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
Primer.- Valorar el cost econòmic de publicar al web municipal l’enregistrament 
audiovisual de les sessions dels plens municipals perquè es puguin seguir en 
línia (en directe i en diferit), amb l’objectiu que qualsevol ciutadà que disposi de 
connexió a Internet pugui veure les sessions en qualsevol moment i des de 
qualsevol lloc del món. 
 
Segon.- Quan el cost pugui ser assumit pel pressupost municipal, activar el 
servei. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) vots en contra, el dels 
senyors/es  Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) 
abstencions, no s’aprova la Moció. 
 
7 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP  MUNICIPAL D’ADMC PER LA 
REALITZACIÓ I PUBLICACIÓ D’UN INFORME SEMESTRAL DE LES 
DESPESES DE TOTS ELS REGIDORS 
 

MOCIÓ 
 
Fidels als nostres compromisos electorals, de dotar de més transparència les 
finances del consistori i especialment aquelles en les quals els beneficiats són 
membres del consistori, un cop reduïda la despesa en aportacions als Grups 
Municipals i la congelació del sou dels càrrecs electes degut a la situació de 
crisi que vivim, també volem donar llum a una altra de les parcel·les més 
foques dels pressupostos: les despeses en dietes, locomoció i telèfons mòbils. 
 
Estudiant els pressupostos dels darrers anys considerem molt elevada la 
despesa en aquests conceptes feta els darrers anys, fet que provoca àmplies 
mostres de suspicàcia entre la ciutadania. 
 
Creiem que un dels primers passos per tal d’apropar ciutadania i institucions ha 
de ser una gestió transparent i austera de les despeses derivades de la 
representació política. 



 
El grup municipal d’ ADMC en virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, 
presentem per al seu debat, votació i aprovació si escau l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
Primer.- Demanem la realització i publicació d’un informe semestral de les 
despeses de tots els regidors. Les dietes, telèfons mòbils i locomoció dels 
regidors de l’equip de govern així com les despeses, destinades a tots els 
regidors i grups municipals per la seva tasca de representació. 
 
Segon.- Aquest informe es publicarà a la web de l’ajuntament i al Butlletí 
Municipal. Inclourà, cada despesa, el seu concepte i el regidor, regidora o grup 
municipal que la rep. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de dos (2) vots a favor, el dels senyors  
Domínguez i Vidal, sis (6) vots en contra, el dels senyors/es  Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i tres (3) abstencions, dels 
senyors/es Coronado, Oller i Marcos,  no s’aprova la Moció. 
 
Explicació de vot: 
 
Sra. Alcaldessa.  La expresión usada por usted Sr. Domínguez en su moción 
denominando “parcel·les més fosques del pressupost”, a los gastos de dietas, 
locomoción y teléfonos móviles, en mi opinión no es nada acertada, si está 
insinuando que existe alguna irregularidad o ilegalidad le invito a denunciarlo. 
 
Aquí no hay nada oscuro, lo oscurece usted. Le puedo asegurar que las dietas 
y los gastos de locomoción y representación son muy claros, y muy 
insignificantes. 
 
Aquí tengo preparado para entregarle el planning de visitas, y gastos 
originados en el primer semestre del año. Exactamente la suma de este primer 
semestre es de 129,65 €, de los cuales 34,02 € pertenecen a locomoción, 
principalmente desplazamientos en tren a Barcelona (aclararle que siempre 
utilizo el Catalunya Express, nunca he usado el AVE por las razones que todos 
conocemos, se ha de economizar); 34,10€ pertenecen a dietas (un par de 
menús), y el resto pertenecen al concepto de parquing (que como ya sabe 
resultan bastante caros, aunque en muchas de las visitas a Tarragona también 
me he preocupado de buscar aparcamiento y el coste es 0). 
 
En el apartado de quilometraje es el más interesante pues en el podrá 
comprobar que el coste es 0, y ha sido 0 desde el comienzo de la legislatura, 
no hemos pasado ni un euro en concepto de quilometraje y le aseguro que 
alguno de los regidores y yo sobretodo en este concreto llevo muchísimos 
quilómetros en mi vehículo. Antes si se pasaban facturas importantes de 
quilometraje y ya se que todos tienen derecho a pasarlo, pero mire por donde, 
yo no las paso. 



 
El tema de los teléfonos ya está aclarado por nuestra parte, no así por otras y 
no pienso darle más vueltas al tema. 
 
Le reitero que si ve cosas oscuras, acuda a los Tribunales a denunciarlas, no 
quiera ensuciar el buen nombre de este Consistorio mezclando conceptos y 
aprovechando la difícil situación y graves problemas de credibilidad y legalidad 
que existen en otros Ayuntamientos, en los cuales la justicia determinará si sus 
actuaciones son correctas o no. 
 
Sr. Domínguez.  Perdone no tengo intención de entrar en un debate con usted, 
pero hay una cosa que si me gustaría dejar clara, ¿cuanto tiempo hace que le 
he pedido la información económica de los gastos aquí mencionados a usted? 
¿cuanto hace? ¿cuantos meses? ¿me los ha dado? No verdad, no.  
 
Desde que salió el tema de las facturas que podemos decir si está aclarado o 
no está aclarado, yo no entraré en ese tema, ¿es verdad que han desaparecido 
la relación de los teléfonos y facturas del Registro de entrada? Es verdad Sra. 
Ramos que la factura venía con todo. ¿antes de esa polémica estaba toda la 
factura con todas páginas y ahora solo está la cabecera? Es verdad. Entonces 
no diga que yo ensucio el buen nombre del Consistorio, yo simplemente lo que 
digo es que como políticos tenemos el derecho y el deber de dar la máxima 
transparencia a los ciudadanos, y eso es lo que le pido en esta moción. Yo no 
le estoy acusando de nada, simplemente digo que hay que dar la máxima 
transparencia, punto. Si usted cuando se le pide la información diera la 
información que por ley tiene que dar y en el plazo que tiene que darlo, el plazo 
podríamos ser un poco más, por que cinco días es un poco de esto, ¿pero en 
cuantos meses no me ha contestado? Más de medio año, me parece.  
 
8 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES  
ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos de novembre i desembre de 2009.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’octubre  4.114,   Altes:  30,  baixes 13,  habitants: 4.131. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
 Relació de decrets: 
 
Decrets pendents d’aprovació corresponents al plenari de data 4 de novembre 
de 2009:  
 
Decret 397/09 i decret 480/09, anul·lats per error en la seva numeració. 



 
Decrets dels que es dona compte en aquesta sessió: 
 
Decret 489/09, de data 30 d’octubre de 2009, aprovant l’ordre de transferència 
a OBSER GERMANS MARTÍNEZ SL, vers la certificació número 3 de les obres 
de construcció de vestidors a la zona polisportiva municipal 
 
Decret 490/09, de data 30 d’octubre de 2009, aprovant l’ordre de transferència 
a OBSER GERMANS MARTÍNEZ SL, vers la certificació número 4 de les obres 
de construcció de vestidors a la zona polisportiva municipal 
 
Decret 491/09, de data 29 d’octubre de 2009, aprovant la relació de paradistes 
a muntar al mercat setmanal  
 
Decret 492/09, de data 2 de novembre de 2009, atorgant llicència a HOGAR 
BASE INMOBILIARIA SL, pel projecte d’obra civil d’estesa de cable i instal.lació 
d’estació transformadora a la illa situada entre Pau Clarís, Jaume d’Urgell i 
Guifré el Pilós i Prats de Motlló, expedient d’obres 102/2009  
 
Decret 493/09, de data 2 de novembre de 2009, atorgant llicència a ENDESA 
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA per l’estesa de cable soterrat de baixa tensió al 
carrer Nou i carretera Santes Creus, segons expedient 98/09 
 
Decret 494/09, de data 2 de novembre de 2009, atorgant llicència al senyor 
Andreu Navas Amenós per les obres de pavimentació exterior de la finca 
situada al carrer Alta Ribagorça, número 13, segons expedient 99/09 
 
Decret 495/09, de data 3 de novembre de 2009, aprovant acollir-nos a les 
bases publicades pel Consell Comarcal del Tarragonès per l’atorgament d’ajuts 
per a l’ensenyament d’arts plàstiques als centres d’ensenyament primari 
 
Decret 496/09, de data 3 de novembre de 2009, acceptant les subvencions 
atorgades per la Diputació de Tarragona dintre de la contractació d’activitats 
incloses a l’e-catàleg 
 
Decret 497/09, de data 4 de novembre de 2009, justificant davant la Diputació 
de Tarragona la subvenció atorgada per portar a terme el projecte d’adequació 
de planta baixa i exteriors de l’antic ajuntament 
 
Decret 498/09, de data 22 de setembre de 2009, adjudicant la direcció 
facultativa de les obres d’adequació de l’enllumenat públic exterior de la 
urbanització Pallaresos Park al senyor Julio Cadena Gutiérrez, tècnic redactor 
del projecte 
 
Decret 499/09, de data 27 d’octubre de 2009, ordenant a base la baixa de 
rebuts de taxes i escombraries a nom del senyor Juan Carlos Pascual Jerez 
 
Decret 500/09, de data 9 de novembre de 2009, aprovant el desestiment i 
corresponent arxiu de la llicència de primera ocupació a nom de 



CONSTRUCCIONES RUTREVICON 33 SL, expedient PO 11/07, vers 
l’habitatge situat al carrer Terra Alta, 4 del municipi 
 
Decret 501/09, de data 10 de novembre de 2009, aprovant la certificació 
número 7 presentada per OBSER GERMANS MARTÍNEZ SL, vers la 
construcció dels vestidors a la zona esportiva municipal i que ascendeix a 
43.770,23€ 
 
Decret 502/09, de data 11 de novembre de 2009, atorgant un gual al senyor 
Pedro Gracia Insa per la col·locació a l’habitatge situat al carrer Roger de 
Llúria, 6D 
 
Decret 503/09, de data 11 de novembre de 2009, declarant la caducitat del 
procediment iniciat per l’empresa IN PUBLIC SL, vers la sol·licitud de llicència 
d’activitat per canvi substancial, per inactivitat de l’expedient  
 
Decret 504/09, de data 11 de novembre de 2009, declarant la caducitat del 
procediment iniciat per l’empresa LA RUTA DE LA SEDA TARRAGONA SL, 
vers la sol·licitud de llicència d’activitat per inactivitat de l’expedient  
 
Decret 505/09, de data 11 de novembre de 2009, ordenant al departament 
d’urbanisme que es faciliti còpia de l’expedient administratiu que afecta a la 
finca del carrer Osona, número 2, a l’arquitecte senyor Joan Manuel Muñesa 
Torrents 
 
Decret 506/09, de data 11 de novembre de 2009, atorgant llicència al senyor 
Manuel Galán Sánchez per l’ampliació de l’habitatge situat a l’avinguda Onze 
de Setembre, 37A, segons expedient 93/09 
 
Decret 507/09, de data 12 de novembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 508/09, de data 16 de novembre de 2009, accedint a la concessió de la 
targeta número 19 d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat titular conductor, a nom del senyor Antonio Solano Gómez 
 
Decret 509/09, de data 17 de novembre de 2009, acceptant la subvenció 
concedida per la Diputació de Tarragona per import de 35000€ corresponent al 
Programa Extraordinari d’Inversions i Manteniment 
 
Decret 510/09, de data 6 de novembre de 2009, aprovant la llista d’admesos i 
exclosos del procés selectiu per dos places d’agutzil-vigilant de seguretat 
pública en règim de personal funcionari interí. 
 
Decret 511/09, de data 16 de novembre de 2009, aprovant la factura 
presentada per l’empresa ORBITAL GRAPHICS, així com el seu pagament, per 
import de 3.257,28€ 
 



Decret 512/09, de data 16 de novembre de 2009, ordenant la transferència a 
OBSER GERMANS MARTÍNEZ SL de l’import de la certificació número 5 
corresponent a les obres de construcció de vestidors a la zona esportiva 
municipal 
 
Decret 513/09, de data 11 de novembre de 2009, accedint a la col·locació d’un 
gual al carrer Gaudí, número 17 a nom de la Comunitat de Propietaris carrer 
Gaudí, 17 
 
Decret 514/09, de data 5 de novembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 515/09, de data 19 de novembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 516/09, de data 6 de novembre de 2009, aprovant definitivament el 
llistat d’aspirants admesos i exclosos a les proves de selecció de dos vigilants-
agutzils de seguretat pública, vacants a la plantilla de personal funcionari de 
l’Ajuntament 
 
Decret 517/09, de data 20 de novembre de 2009, aprovant un plus de 
productivitat al senyor Carles Brunet Bofarull per serveis extraordinaris 
realitzats durant el mes de novembre 
 
Decret 518/09, de data 20 de novembre de 2009, aprovant les hores 
extraodinàries realitzades pel personal de l’Ajuntament així com la seva 
compensació en hores de vacances. 
 
Decret 519/09, de data 15 d’octubre de 2009, aprovar el contracte d’obres per 
la construcció d’unes grades a la zona esportiva municipal com a obra 
complementària als vestidors que es troben en construcció, adjudicant les 
esmentades obres a OBSER GERMANS MARTÍNEZ SL pel preu de 
43.258,44€ 
 
Decret 520/09, de data 24 de novembre de 2009, aprovant la certificació 
número 1 presentada per l’empresa MYJ GRUAS vers la construcció d’un 
col·lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la Riba i avinguda Generalitat,per 
import de 23.208,50€ 
 
Decret 521/09, de data 24 de novembre de 2009, aprovant la certificació 
número 2 presentada per l’empresa MYJ GRUAS vers la construcció d’un 
col.lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la Riba i avinguda Generalitat,per 
import de 159.005,58€ 
 
Decret 522/09, de data 11 de novembre de 2009, ordenant a BASE la devolució 
de quantitats cobrades indegudament a nom del senyor Florentino Romero 
Alcario per un error en els rebuts d’escombreries any 2008 i 2009  
 



Decret 523/09, de data 23 de novembre de 2009, ordenant a BASE l’anul.lació 
de la liquidació de plusvàlua a nom de la senyora Gemma Gibert Güell 
 
Decret 524/09, de data 9 de novembre de 2009, ordenant a BASE donar de 
baixa els rebuts d’escombreries a nom d’Elisabeth Plana Serrano per error en 
la seva emissió 
 
Decret 525/09, de data 11 de novembre de 2009, ordenant a BASE el desglós 
del rebut d’escombreries a nom de la senyora Remedios Castilla Villalba 
 
Decret 526/09, de data 26 d’octubre de 2009, atorgant llicència d’obres a la 
senyora Elena Quirce Martín per la construcció d’una piscina al carrer Rosers, 
4B, segons expedient 107/2009 
 
Decret 527/09, de data 20 de novembre de 2009, aprovant la minuta de 
despeses de locomoció presentada pel treballador Carles Brunet Bofarull  
 
Decret 528/09, de data 25 de novembre de 2009, atorgant llicència al senyor 
José Alvarez Pérez per la construcció d’una piscina al carrer Guifré el Pilós, 3B, 
segons expedient 73/2009  
 
Decret 529/09, de data 25 de novembre de 2009, atorgant llicència al senyor 
Victor Jové Hernández, per la substitució de forjat a l’habitatge situat al carrer 
Nou, núm. 9, segons expedient 33/2009 
 
Decret 530/09, de data 26 de novembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 531/09, de data 18 de novembre de 2009, aprovant els plusos a incloure 
a les nòmines corresponents al mes de novembre 
 
Decret 532/09, de data 26 de novembre de 2009, aprovant l’annex al contracte 
de prestació de serveis postals i telegràfics subscrit entre Correos y Telégrafos 
i aquest Ajuntament en data 4 de març de 2009  
 
Decret 533/09, de data 30 de novembre de 2010, aprovant la inscripció número 
23 dels senyors Juan Miguel García Moya i Yolanda Ricote Invernon en el 
registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de fet 
 
Decret 534/09, de data 1 de desembre de 2010, ordenant la transferència a 
MYJ GRUAS SA de l’import de la certificació número 1 corresponent a les 
obres de construcció d’un col·lector d’aigües pluvials  
 
Decret 535/09, de data 1 de desembre de 2010, ordenant la transferència a 
MYJ GRUAS SA de l’import de la certificació número 2 corresponent a les 
obres de construcció d’un col·lector d’aigües pluvials  
 



Decret 536/09, de data 1 de desembre de 2009, aprovant la factura presentada 
pel notari Juan Ramón Allué Segura, per import de 693,51€, així com la del 
Registre de la Propietat 3 per import de 870,10€, així com els seus pagaments 
 
Decret 537/09, de data 25 de novembre de 2009, ordenant a BASE la baixa de 
la liquidació de taxes de clavegueram i escombraries any 2006 – 2009 a nom 
del senyor Ramon Lloses Esteve 
 
Decret 538/09, de data 3 de desembre de 2009, ordenant a BASE la baixa del 
rebut d’escombreries segon pagament a nom del senyor Ramon Bonilla Quirós 
per duplicitat 
 
Decret 539/09, de data 3 de desembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal  
 
Decret 540/09, de data 14 de desembre de 2009, atorgant llicència al senyor 
Juan José Blanco Gómez per la construcció d’una piscina al carrer Gregal, 
número 35, segons expedient 100/2009  
 
Decret 541/09, de data 14 de desembre de 2009, atorgant llicència al senyor 
Manuel Chacón Cubero per la construcció d’una piscina a l’avinguda 
Catalunya, 81, segons expedient 108/2009  
 
Decret 542/09, de data 7 de desembre de 2009, ordenant la revocació del nou 
títol funerari expedit per decret 326/09 a nom del senyor Francesc Fernández 
Fortuny 
 
Decret 543/09, de data 17 de desembre de 2009, convocant al ple municipal el 
dia 22 de desembre de 2009 
 
Decret 544/09, de data 14 de desembre de 2009, aprovant la minuta 
justificativa de despeses de locomoció presentada pel senyor Carles Brunet 
Bofarull corresponent al mes de desembre 
 
Decret 545/09, de data 18 de desembre de 2009, concedint al senyor Carles 
Brunet Bofarull, un plus de productivitat corresponent a tasques realitzades fora 
de l’horari laboral durant el mes de desembre 
 
Decret 546/09, de data 18 de desembre de 2009, aprovant els plusos 
corresponents al reten realitzats pel personal durant el mes de desembre 
 
Decret 547/09, de data 18 de desembre de 2009, aprovant les hores 
extraordinàries realitzades pel personal de l’Ajuntament així com la seva 
compensació en hores de vacances. 
 
Decret 548/09, de data 18 de desembre de 2009, aprovant el pagament dels 
ajuts especials presentats pels treballadors de l’Ajuntament 
 



Decret 549/09, de data 15 de desembre de 2009, ordenant la contractació de la 
senyora Montserrat Torruella Aixalà com a professora de llenguatge musical 
 
Decret 550/09, de data 10 de desembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 551/09, de data 18 de desembre de 2009, aprovant la certificació 
número 3 presentada per l’empresa MYJ GRUAS vers la construcció d’un 
col.lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la Riba i avinguda Generalitat,per 
import de 239.486,95€ 
 
Decret 552/09, de data 18 de desembre de 2009, ordenant la transferència de 
la certificació número 3 a l’empresa MYJ GRUAS SA 
 
Decret 553/09, de data 17 de desembre de 2009, autoritzant el pagament de la 
gratificació per jubilació del treballador Anastasio Sánchez Díaz 
 
Decret 554/09, de data 17 de desembre de 2009, autoritzant un avançament al 
treballador Anastasio Sánchez Díaz 
 
Decret 555/09, de data 23 de desembre de 2009, aprovant la contractació de 
set treballadors dintre de la subvenció per plans d’ocupació atorgada pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya per la realització del projecte de Protecció i 
Manteniment de Zones Naturals i Periurbanes 
 
Decret 556/09, de data 22 de desembre de 2009, aprovant el pagament de les 
indemnitzacions per assistència als membres del tribunal qualificador de les 
proves per la selecció de dos vigilants-agutzils de seguretat pública 
 
Decret 557/09, de data 22 de desembre de 2009, aprovant la certificació 
número 1 presentada per l’empresa OBSER GERMANS MARTÍNEZ SL per 
import de 21.566,73€ corresponent a la construcció de les grades situades a la 
zona esportiva municipal 
 
Decret 558/09, de data 22 de desembre de 2009, aprovant la certificació 
corresponent al tercer trimestre any 2009, vers les despeses d’explotació de les 
estacions de bombament a fi de ser tramesa a l’Agència Catalana de l’Aigua 
 
Decret 559/09, de data 17 de desembre de 2009, aprovant la relació de 
paradistes a muntar al mercat setmanal 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
9  PRECS I PREGUNTES. 
 
PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A 
L’ALCALDESSA DELS PALLARESOS 
 



D. Jaume Domínguez Ruiz, Regidor del Grup Municipal d’ADMC, a l'empara del 
que estableix l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, formula per la contestació al proper Ple Ordinari 
del mes de Gener del 2010, les següents PREGUNTES: 
 

- A finals del desembre del 2009 ens vam trobar amb la sorpresa que 
s’estava instal·lant la Carpa a la pista poliesportiva dels Pallaresos. 
Moments després vam comprovar que només instal·laven el xassís. Per 
això li volíem preguntar, 
Qui ha decidit aquesta instal·lació? 
Quin cost ha generat o generarà al Consistori aquest Carpa? 
Qui va decidir i per què la retirada de la lona ja instal·lada en la carpa? 
Això vol dir que s’ha solventat la penosa situació de l’Ajuntament? 
No és més important pagar als proveïdors que fa molts mesos estan 
pendents de cobrar els serveis prestats? 

 
- Atenent a la greu situació econòmica del Consistori, on trobem que la 

pràctica totalitat dels proveïdors que presten els serveis per 
l’Ajuntament, durant el període comprès entre finals de Juliol i fins a final 
d’any no havien cobrat. Per això li volíem preguntar, 
En quin estat es troben les liquidacions als proveïdors que presten 
serveis a l’Ajuntament? 

 
- El grup Municipal d’ADMC vol conèixer quantes hores extres van 

realitzar el conjunt de treballadors de l’Ajuntament durant l’any 2009, i 
quin va ser el cost d’aquestes hores extres. Voldríem les dades per 
grups de treball. 

 
- Al Ple de novembre li vaig fer un prec on li demanava iniciar un procés 

d’adequació i millora dels parcs infantils, atenent de forma prioritària 
aquelles places que presenten problemes de seguretat per als usuaris, i 
a  aquells que des de fa molt temps no s'hi ha fet cap actuació de 
millora. 
 
Les actuacions que demanava que s’havien de realitzar han d’abordar 
els canvis de jocs en mal estat, el tancament de recintes de jocs infantils 
per millorar la seva higiene i seguretat, canvi de bancs i papereres i el 
manteniment general de l’espai. 
 
Vostè em va respondre dient “que si el FEIL que sortirà al gener, si 
consiente y entra la adecuación de parques infantiles, se destinarà parte 
del presupuesto para poner, o adecuar los parques infantiles que están 
en mal estado”. Per això li volia preguntar, 
 
El FEIL per el 2010 permet l’adequació dels parcs infantils? 
 
En cas contrari, quines mesures pensa prendre per realitzar l’adequació i 
millora dels parcs infantils del municipi? 

 



ADMC 
Jaume Fominguez 
Regidor de l’Ajuntament dels Pallaresos  
Y President d’ADMC Els Pallaresos 
 
Els Pallaresos, 04 de gener del 2010 
 
La Sra. Alcaldessa respon a les preguntes que formula el Grup Municipal 
d’ADMC al Ple. 
 
A finals del desembre del 2009 ens varem trobar amb la sorpresa que s’estava 
instal·lant la Carpa a la pista poliesportiva dels Pallaresos. Moments després 
varem comprovar que només instal·laven el xassís. Per això li volíem 
preguntar, 
 
Qui ha decidit aquesta instal·lació? 
Quin cost ha generat o generarà al Consistori aquest Carpa? 
Qui va decidir i perquè la retirada de la lona ja instal·lada en la carpa? 
Això vol dir que s’ha solventat la penosa situació de l’ Ajuntament? 
 
No és més important el pagar als proveïdors que fa molts mesos estan 
pendents de cobrar els serveis prestats? 
 
Resposta.  La contratación de la carpa es de exactamente 3 días, del 15 de 
enero al 17 de enero. 
  
La colocación de la estructura a finales de diciembre es una cuestión 
meramente de la empresa contratada, que por motivos laborales y de provisión 
de operarios, decidió realizar por avanzado la colocación sin que ello suponga 
ni genere ningún coste al Ayuntamiento. 
 
La carpa se ha instalado para poder llevar a cabo nuestra Fiesta Mayor de Sant 
Sebastià, unas fiestas austeras y que cuentan con subvenciones para poder 
llevarlas a cabo, entre ellas la más importante que es parte de la carpa, la 
financiara EMATSA. Sabe perfectamente que la fiesta de invierno, que usted 
hablaba en su programa electoral de fomentar las fiestas populares, es 
imposible celebrarla en ningún otro lugar, si no es en esta zona provisional 
cubierta del municipio. 
 
Se instalaron dos pequeños tramos lona por error a las 8 de la mañana y a las 
9 ya estaban retirados. 
 
Por desgracia, no se ha solventado la situación económica, pero le recuerdo 
que la empresa que coloca la carpa también es un proveedor, y se esperará a 
cobrar. Le aseguro que se están tomando importantes decisiones para 
solucionar la “crisis” que está soportando el Ayuntamiento. Muy brevemente se 
solucionaran los pagos que tenemos pendientes. Y le aseguro que no es nada 
grato, ni para mí ni para nadie estar en esta situación, y si no hemos afrontado 
las facturas es por falta de tesorería. 



 
Atenent a la greu situació econòmica del Consistori, on trobem que la pràctica 
totalitat dels proveïdors que presten els serveis per l’Ajuntament, durant el 
període comprès entre finals de Juliol i fins a final d’any no havien cobrat. Per 
això li volíem preguntar, 
 
En quin estat es troben les liquidacions als proveïdors que presten serveis a 
l’Ajuntament? 
 
Senyor Palau vol contestar vostè? 
 
Secretari.  Relacionades, estan pendent de pagament, unes perquè no hi ha 
dotació pressupostària i altres perquè no hi ha liquiditat. Això ho veureu 
tranquil·lament a la liquidació, que cada any se’n donava compte a la primera 
sessió, aquest no ha pogut ser, tant aviat com sigui possible la podreu veure i 
es donarà compte al primer Ple que hi hagi.  
 
Sra. Alcaldessa.  El grup Municipal d’ ADMC vol conèixer quantes hores extres 
van realitzar el conjunt de treballadors de l’Ajuntament durant l’any 2009, i quin 
va ser el cost d’aquestes hores extres. Voldríem les dades per grups de treball. 
 
Resposta.  Personal de brigada: 602,50 hores amb un import de 15.731,39 €. 
Personal d’oficines: 162,50 hores amb un import de 4.790,79 €. 
Personal de neteja: 31,50 hores amb un import de 659,49 €. 
Altre personal: 91 hores amb un import de 1.580,46 €. 
Total nombre d’hores: 887,50 i total de l’ import 22.762,13 €. 
 
Al Ple de novembre li vaig fer un prec on li demanava iniciar un procés 
d’adequació i millora dels parcs infantils, atenent de forma prioritària aquelles 
places que presenten problemes de seguretat per als usuaris, i a aquells que 
des de fa molt temps no s'hi ha fet cap actuació de millora. 
 
Les actuacions que demanava que s’havien de realitzar han d’abordar els 
canvis de jocs en mal estat, el tancament de recintes de jocs infantils per 
millorar la seva higiene i seguretat, canvi de bancs i papereres i el manteniment 
general de l’espai. 
 
Vostè em va respondre dient “que si el FEIL que sortirà al gener, si consiente y 
entra la adecuación de parques infantiles, se destinará parte del presupuesto 
para poner, o adecuar los parques infantiles que están en mal estado”. Per això 
li volia preguntar, 
 
El FEIL pel 2010 permet l’adequació dels parcs infantils? 
En cas contrari, quines mesures pensa prendre per realitzar l’adequació i 
millora dels parcs infantils del municipi? 
  
Resposta.  A nuestro municipio, que tiene más de 2000 habitantes, no nos 
permite el FEIL del 2010 presentar un proyecto de adecuación de parques 



infantiles, pero las medidas para realizar la mejora se tomarán dentro del año 
del 2010. 
 
No tinc més preguntes. 
 
Preguntes/precs/comentaris/crítiques: 
 
Sr. Marcos. Sra. Alcaldessa, en repetides ocasions vostè ha fet menció a la 
meva persona i a altres companys de què no divaguem, etc, etc. Jo també li 
voldria si us plau demanar que vostè tampoc divagui, o almenys que no digui 
les coses que no són, perquè llavors qui escolta, o qui llegeixi les actes pot 
prendre una mala interpretació dels fets. Quan vostè diu que s’estan fent grans 
esforços per assumir aquesta crisi, etc, etc, quan això no és del tot cert, perquè 
s’estan pagant factures sense estar pressupostades, amb advertiments del 
secretari, sabent que tenim un Pla de Sanejament pendent, estem perdent 
subvencions i deixant passar subvencions, o sigui, es nota una mancança no 
per part seva eh? No per part seva, si no d’altres regidors que es nota que les 
feines no surten i el poble va com va precisament perquè no s'hi està al damunt 
tal com s'hi hauria d’estar, per tant expliquem les coses dins del més reals 
possibles, per favor, gràcies. 
 
Sra. Alcaldessa.  Yo discrepo de lo que dice, yo creo que todo el mundo está 
encima y se está intentando hacer todo lo posible. 
 
Sr. Marcos. Perdone, dos palabras simplemente. Me parece muy bien que 
discrepe, no creo que discrepe usted en lo que he dicho de que se están 
pagando partidas sin presupostar, las hay, hay decreto por ahí que usted 
misma ha firmado, y en el tema de que todo el mundo está poniendo los 
mismos esfuerzos, me consta que usted los pone y muchos, estoy muy de 
acuerdo en lo que ha dicho antes de las facturas, etc, etc, porque me consta 
que lo hace, pero también me consta que hay una falta de eficacia y de 
eficiencia por parte de algunos de los regidores que están aquí presentes, que 
forman parte del equipo de gobierno, que más tarde le explicaré. 
 
Sr. Vidal.  Es un ruego. Sra. Ana Ramos, en el Pleno de septiembre de 2009 
trasladé a esta Corporación el defecto, la deficiencia que hay en la baranda 
fashion, colocada en la avenida de Catalunya. 
 
Es mi obligación insistir que el escudo que hay repedido en dicha baranda no 
es el dels Pallaresos, no es el escudo del pueblo. 
 
El escudo de nuestro pueblo tiene “tres palles d’or” y en los que hay en la 
baranda solamente hay dos. 
 
Usted ¿se imagina un monumento, una bandera, un grabado con la senyera de 
Catalunya con tres barras rojas en lugar de cuatro barras rojas, por muy 
ornamental que sea? ¿Usted ha visto algún Ayuntamiento, algún organismo 
que ponga tres barras rojas en lugar de cuatro? ¿usted se imagina por ejemplo 



el escudo de Reus, que ya lo puso él como ejemplo, que en lugar de una rosa, 
pusieran una margarita, por muy ornamental que fuera? 
 
Sra. Ana, no humille más al pueblo, la gente del pueblo es sencilla y tiene 
mucha paciencia, pero no es tonta. Respete la legalidad y la normativa del 
escudo, y exija que se subsane el error. ¿No hemos pagado la baranda? Pues 
quién se haya equivocado que lo arregle, pero no podemos ser el hazmerreír 
de la comarca. Es un ruego, que se arregle. 
 
Pregunta.  En el Pleno del pasado 5 de noviembre, el primer Tinent d’Alcalde 
Sr. Claudi Domènech, haciendo referencia a la Alcaldía manifestó, refiriendose 
a usted manifestó el Sr. Claudi Domènech, el primer Teniente de Alcalde del 
Ayuntamiento dels Pallaresos: “quan és una persona que dedica les 24 hores al 
dia al servei d’aquest poble (...)” 
 
He podido comprobar en el Registro general de entradas un escrito de la 
Generalitat de Catalunya en el cual se informa que se pierde una subvención 
para actuaciones de mejora paisajística de ramblas, paseos y avenidas. La 
causa que se haya perdido la subvención es presentar la solicitud fuera de 
plazo. Otros pueblos, la han presentado dentro del plazo. 
 
También he podido comprobar en el Registro general de entradas la 
desestimación de la solicitud del cambio de destino de una subvención 
concedida en el año 2007 por valor de 11.000 euros, que iba destinada al Local 
Social de Jardins Imperi. 
 
Mis preguntas son dos: 
 
Al Primer Tinent d’Alcalde Sr. Claudi: ¿A qué llama dedicación las 24 horas del 
día? 
 
A la Sra. Alcaldesa: ¿Me puede informar cuantas subvenciones se han perdido 
en esta legislatura y cuantas solicitudes de subvenciones se han presentado 
fuera de plazo? 
 
Sra. Alcaldessa. Palau le puede explicar el tema legal de la subvención esta 
que hemos perdido. 
 
Secretari.  El problema está en que la convocatoria de esta subvención sale al 
Boletín el día 12, y dice que el plazo de presentación es de un mes a partir del 
dia siguente, el día siguiente el 13, se presenta el 13 del mes siguente, último 
día y está fuera de plazo. 
 
El Sr. Vidal.  ¿Los otros lo han presentado dentro de plazo? 
 
I el Sr. Marcos.  Per què s’espera sempre a l’últim dia? 
 
Sr. Vidal. En la del local de Jardins Imperi que se han perdido 11.000 euros?, 
de momento se han desestimado, ¿y otras subvenciones que se presentan 



fuera de plazo de la Diputación, que hay? Que se han presentado fuera de 
plazo, y se consigue alargarlo y bueno...¿Falta personal? ¿No se sabe contar 
los días de los plazos? Porque claro. ¿O el personal se dedica a otras labores 
que no son propias de la Administración municipal? O lo mejor se dedica a 
hacer sobres para revistas, a doblar, o hacer fotos, digo yo. 
 
Sra. Alcaldessa.  Pero otros como Montblanc, y otros cuantos que le había 
pasado igual que a nosotros. 
 
Sr. Pardo. Sr. Vidal, sobre el tema de la subvenció, jo el que sí vull dir-li  amb el 
que comenta de què quantes subvencions s’han perdut, si es vol passar  per 
l’ajuntament, li puc ensenyar totes les subvencions que s’havien perdut quan 
nosaltres varem entrar a l’ Ajuntament. De fet, és que no hi havia ningú que 
s’encarregués del tema de les subvencions. En concret d’aquestes 
subvencions i d’altres que vostè diu que es presenten fora de termini, dir-li  
personalment que el personal que s’encarrega, perquè sí que és cert  que 
tenim mancança de personal, desgraciadament no podem tenir una persona 
exclusiva per encarregar-se d’un tema en concret, personalment responc de la 
persona que s’ha encarregat d’aquestes i altres subvencions, aquest és un cas 
excepcional. Jo crec que ho podem deixar com un cas d’una anècdota, perquè 
no només demanem una subvenció, es demanen moltes subvencions, i crec i 
vostè sap que la persona que s’encarrega de demanar les subvencions és una 
de les persones més eficients que hi ha en aquest Ajuntament. 
 
El Sr. Vidal insisteix que s’han perdut moltes subvencions per fora de termini i 
que no es anecdotari, i que pot ensenyar-li la relació.   
 
Y el personal, no sé lo que pasa, este verano he visto a dos personas 
dedicadas a hacer fotos, “ponte así ponte así”, para hacer un carnet fashion, y 
a lo mejor ese personal en lugar de hacer fotos tendrían que dedicarse a esto. 
 
Otra pregunta, es sobre los teléfonos móviles, que eso aún no lo tengo claro, 
eso hay que dejarlo bien atado. 
 
Pregunta. Sra. Alcaldessa, el 9 de septiembre, porque yo sí que lo veo oscuro, 
yo estoy de acuerdo con el Sr. Jaume de eso que no se que ha dicho de 
oscuridad, yo sí que la veo mucho la oscuridad, ¿eh?. Teléfonos móviles, eso 
se tiene que aclarar señor Domènech, yo lo veo oscuro. 
 
El 9 de septiembre de 2009 le presenté a la senyora alcaldessa por escrito una 
pregunta sobre una factura de un número de teléfono móvil que ascendía a 
casi 72.000 pesetas, eso el 9 de septiembre.  
 
La ley dice que puedo formular preguntas que deben ser respondidas por 
escrito en el plazo de un mes, aun estoy esperando la contestación de la 
transparencia, de la luz, esto no está cerrado, pero bueno, digo bueno, igual se 
ha perdido el escrito porque como están haciendo fotos y eso, pues se ha 
perdido. 
 



 
 
 
 
 
 
 
El 21 de octubre volví a presentar la misma pregunta por escrito, aún estoy 
esperando contestación. 
 
Eso sí, desde entonces han desaparecido de la documentación que se 
proporcionaba a los Regidores antes de los Plenos, las facturas de los 
teléfonos móviles desglosadas. Yo no las encuentro más, ya no encuentro ni la 
carpeta de las facturas. Con lo cual, se dificulta o impide el derecho de control y 
fiscalización que tienen los Regidores de la Oposición para inspeccionar y 
verificar en qué se gasta el dinero de los vecinos del municipio. 
 
Consta en prensa, Sra. Ramos, en el Punt del día 4 de diciembre de 2009, que 
uste dijo: “els detalls es mostraran a tots els edils que ho demanin”. Usted lo 
dice. 
 
El 7 de diciembre, por tercera vez, volví a preguntar sobre el mismo asunto. 
 
En mi pueblo, que es Reus, cuando una persona manifiesta lo contrario a lo 
que piensa, hace o sabe se le llama mentirosa. 
 
Aquí está el artículo que dice usted que a los regidores que lo pidan se les 
dará. Tres escritos, y aún no se me ha dado, y esto se tiene que solucionar, 
porque claro, yo quiero ver ya todas las facturas, ya no me fío de un mes. 
 
Solamente me dejan una vía, la que hizo usted, trasladarlo en otro sitio. 
 
Pregunta. La historia y las raíces del pueblo dels Pallaresos va unida a la 
agricultura, va unida al trabajo de la tierra. La historia dels Pallaresos es la 
agricultura. 
 
Tanto es así, que la Corporación Municipal (en otros tiempos) por unanimidad 
han defendido los intereses de los pageses, tanto CIU, hablo de otra 
Convergència de otros tiempos, PSC, PPC han aprobado por unanimidad, en el 
pasado, siempre digo en el pasado, en el presente ya CIU no lo veo tan claro, 
mociones sobre los frutos secos y las garrofas, instando al Gobierno de la 
Generalitat al Gobierno del Estado y apoyando al sindicato Unió de Pagesos de 
Catalunya. 
 
Tanto es así, que en la actual Corporación Municipal y en las anteriores hay un 
Regidor responsable del área de agricultura, en la actualidad el regidor 
responsable del área de agricultura es el Sr. Vidaller que es del Grupo 
Municipal de ICV. 
 



Con fecha de 23 de marzo de 2008, Unió de Pagesos de Catalunya presentó 
una moción para que se tratara en el Pleno. No se trató. Yo pregunté en un 
Pleno a la Sra. Alcaldessa y me contestó: “en el próximo pleno le contestaré”. 
Dos años después aún estoy esperando. A pesar de las 24 horas que se 
dedica. 
 
Con fecha de 1 de junio de 2009 Unió de Pagesos de Catalunya presentó otra 
moción nueva, sobre la situación de la pagesia catalana. No se ha tratado en el 
Pleno. 
 
Yo comprendo que el Regidor de Agricultura y también del Grupo Municipal de 
ICV no le interese debatir este tema, lo comprendo; pero no acabo de entender 
que la Alcaldía que es de CIU, no incluya ninguna de las dos mociones de Unió 
de Pagesos de Catalunya en el orden del día y más cuando si ha incluido una 
moción contra las corridas de los toros, que no es ninguna prioridad para los 
vecinos del pueblo. 
 
Mis preguntas son: 
 
¿Por qué no se presentan al Pleno las mociones de Unió de Pagesos de 
Catalunya? 
¿Qué finalidad tiene la existencia en la actualidad de una Concejalía de 
Agricultura? 
 
Sr. Vidaller. En primer lloc m’alegro que ara que esta a l’oposició el PP, 
sàpiguen tant de totes aquestes lleis i aplicar la quantitat de fets que diu que 
saben, i que volen fer, i que han fet, la realitat és que quan ells desgovernaven 
aquest poble, els nens s’havien de banyar en una banyera sense filtre.  
 
Però bé, jo el que vull recordar és aquesta moció d’ Unió de Pagesos, que en 
cap cas nosaltres estem en contra, li ha quedar clar? En cap cas nosaltres 
estem en contra. Quan es va presentar aquesta moció, a l’igual que es va 
presentar al CCT les dades que estaven dins d’aquesta moció, eren 
incorrectes, nosaltres hem de fer cas a les dades oficials, per tant, hi havia una 
errada de forma, no varem debatre aquesta moció perquè hi havia una errada 
en les dades, no s’ajustaven a les dades oficials, per tant, no tenia solvència. 
 
Sr. Vidal.  Comprendo, después de haber visto lo de Reus, unas imágenes que 
se vieron por la tele y dieron la vuelta, comprendo que no le interesa a ICV 
tratar este tema. Debatirlo y decirlo aquí, que estaban equivocados de Unió de 
Pagesos, comprendo, yo vi las imágenes y vi todas las responsabilidades que 
pedían los partidos al Conseller. Pero bueno, vi el trato que les dieron, lo 
comprendo. Lo que yo no comprendo es que CiU, que siempre ha estado 
defendiendo, digo los frutos secos, las algarrobas, todo, de pronto no lo 
presente, en cambio unas corridas de toros que no se celebran en este pueblo, 
le preocupe. Yo no digo más, yo comprendo que no le interese. 
 
Sr. Vidaller.  Per al·lusions, pel meu partit, a ICV ens interessa tot el que vingui 
dels treballadors i treballadores, els pagesos són treballadors i treballadores, 



potser vostès del PP són els qui no l’interessa el contingut dels treballadors i 
treballadores d’aquest país. 
 
Sr. Vidal.  En la anterior legislatura se dió luz verde a la finalización del Casal 
dels Hostalets y la reforma del Local Social de Jardins Imperi. 
 
En el Pleno del Ayuntamiento del día 17 de enero de 2008, hace dos años, 
preguntando sobre el estado de los locales sociales usted Sra. Alcaldessa, 
informó de lo siguiente: “Los casales están a punto de estar finalizados todo lo 
que quedaba pendiente, es cuestión de poco tiempo. Lo que más nos interesa 
es que los casales se utilicen al 100%.”  
 
Han pasado dos años, llevan casi tres años de gobierno, y mis preguntas son: 
 
¿Cuando piensan poner a disposición de los vecinos del municipio el 100% 
dichos locales sociales? 
 
Me interesaría que me contestara, si la alcaldía tiene miedo de que los vecinos 
del pueblo tengan un punto donde reunirse, donde tratar y donde debatir sus 
problemas y aspiraciones. 
 
Sra. Alcaldessa.  El tema de los casales le contestaré en el próximo Pleno, y el 
tema de si me da miedo que la ciudadanía se reúna y todo esto que usted ha 
dicho, para nada me da miedo, he recibido a grupos de ciudadanos, cada vez 
que me piden reuniones se les cede locales de reunión, y para nada tengo 
miedo de nadie. 
 
Sr. Vidal. En el Registro general de entradas hay un escrito de una madre que 
denuncia que cuatro niños de siete años se quedaron en la calle, sin los 
padres, a oscuras y llorando en la Font de la Mina. 
 
Estos hechos ocurrieron aproximadamente sobres las 19 horas, más o menos, 
en invierno y de noche. La causa es que no se presentó la responsable de la 
actividad extraescolar. 
 
Las preguntas son: 
 
¿No hay porteros o algún responsable en las puertas de los colegios a partir de 
la finalización de las clases y cuando se realizan las actividades 
extraescolares? 
 
¿Por qué nadie avisó a los padres que no iba a acudir el responsable de la 
actividad extraescolar? 
 
El Ayuntamiento, ¿sabía que no iba a asistir el responsable? Si lo sabía, ¿por 
qué el Ayuntamiento no avisó a los padres? 
 
¿Quién es el regidor, responsable político, que se pueda dar esta situación? 
 



Sra. Alcaldessa.  Este fue un tema muy desagradable, para el cual ya reunimos 
a los padres y hablamos con ellos. Hubo una serie de actuaciones incorrectas 
que ya han sido solucionadas. Se les pidió disculpas a los padres, no volverá a 
ocurrir, y se está teniendo máximo cuidado con la Escuela de Música, y fue 
solo un tema de unas aperturas incorrectas de puertas, y una mala información 
y llegar a deshora. La profesora de música que estaba ya no está, hay otra 
persona, y tiene la total responsabilidad de los niños, y nuestra total confianza.  
 
Y repito, se reunió a los padres para pedirles disculpas personalmente, y hablar 
con ellos. 
 
Sr. Vidal.  En el Registro general de entradas hay una denuncia de una madre 
de una niña de cuatro años. 
 
En esta denuncia se informa de unos hechos ocurridos en la Escola Esportiva 
d’Estiu de la piscina municipal. 
 
Dicha madre informa de la falta de monitores en el día de los hechos, material 
viejo e insuficiente, y de una descoordinación entre monitores y socorrista. 
 
Pregunta:  
 
Sra. Ana Ramos, ¿Qué regidor es el responsable de controlar el buen 
funcionamiento de las actividades que se realizan y se contratan en la piscina 
municipal? 
 
¿Que medidas se tomaron? 
 
Sra. Alcaldessa.  Este tema lo llevó creo que Imma, fuiste tú la que te enteraste 
de este tema, y contestó el CCT. ¿Le puedes informar por favor? 
 
Sra. Sánchez.  A ver, ese tema fue en verano, el CCT vino, habló con la madre, 
se disculpó con la madre, el profesor que llevaba el tema se despidió, y nada 
más, no fue un tema tan grave. 
 
Sra. Vidaller. Per al·lusions també per que ha mencionat les meves 
competències, la piscina municipal, jo li he de recordar novament, que aquesta 
piscina municipal compleix la normativa, en matèria de protecció, abans no hi 
havia filtres, no hi havia dosificació automàtica, abans no hi havia res, ara 
compleix la normativa. 
 
Sr. Vidal.  ¿Eso se lo diría usted a la cara a la madre que no fue grave ese 
hecho? 
 
Sra. Alcaldessa.  El CCT contestó a la madre y ese tema quedó zanjado. 
 
Sr. Vidal.  En el Pleno del día 5 de noviembre de 2009, se aprobó por 
unanimidad un Acuerdo de declaración institucional municipal, referida a la 
política de “Compra pública ambiental correcta”, a l’Ajuntament dels Pallaresos. 



 
Después de un “Brindis al sol” sobre la compra y uso de productos y servicios 
que respeten el medio ambiente y protejan a las personas, se acuerda la 
promoción e implantación por el Ayuntamiento del uso de productos, materiales 
y servicios que sean ambientalmente correctos y supongo yo, que cumplan con 
la Ley, supongo. Porque está visto que aquí cada uno va a su aire. 
 
Sra. Alcaldessa, el año pasado denuncié y expuse en esta sala de plenos, la 
vulneración de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, su artículo 10, apartado a), el 
cual dispone que durante el período de navidad se autoriza un máximo de 168 
horas de funcionamiento de la iluminación ornamental de navidad. 168 horas. 
 
En esas navidades, 2008-2009, se superaron ese límite de 168 horas, según 
mis cálculos fueron más de 500 horas. 
 
En estas navidades pasadas, 2009-2010, han estado encendidas más de 540 
horas, volviéndose a incumplir la Ley. Esto de incumplir la ley es una cosa muy 
frecuente, de incumplir la Ley y la normativa en este municipio en los últimos 
cuatro años. 
 
Como podemos comprobar muchas ordenanzas, muchas normas, muchas 
prohibiciones y muchas declaraciones institucionales, pero todo queda en un 
“brindis al sol” y propaganda de “campanario”. 
 
Sra. Alcaldessa, el año pasado me expuso motivos económicos para no 
cumplir con la Ley del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de 
Catalunya, pero claro, es que hay facturas de 2.717.952 pesetas por el lloguer 
de la carpa; de 3.384.000 pesetas de un sistema de control de acceso a la 
piscina, incluída una tarjeta magnética muy “fashion”. 
 
Sra. Alcaldessa, mi pregunta es la siguiente: 
 
¿Da buen ejemplo el Ayuntamiento en incumplir la Ley? 
 
El Ayuntamiento ¿tiene fuerza moral para sancionar a los vecinos por 
incumplimiento de las ordenanzas municipales? 
 
Sra. Alcaldessa. Y tanto que la tiene. A ver señor Vidal el tema de las luces 
todas las Navidades estamos con lo mismo. A nosotros nos pasa igual que a 
todos los pueblos pequeños, que tenemos que conectar el alumbrado de 
Navidad a las farolas, por que no podemos gastar en poner un montón de 
temporizadores en cada luz. Seguro que el gasto habrá sido la mitad o menos 
que el año pasado el gasto energético, por que como ha visto, hemos impuesto 
total austeridad, y solo hemos puesto las luces que teníamos nosotros en el 
Ayuntamiento, que eran bien pocas para desgracia, porque quedaba bastante 
pobre el pueblo de iluminación, y le repito que este problema lo tenemos 
Pallaresos y lo tienen muchos pueblos de Catalunya. 
 



Sr. Vidal. El día 6 de agosto de 2008, los agentes rurales del Departament de 
Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, formalizaron una denuncia contra 
el posible infractor Ana M. Ramos Castro, Alcaldessa dels Pallaresos, por no 
tener otorgada la autorización para realizar trabajos en período y zona de alto 
riesgo de incendio forestal. 
 
El Sr. Pardo, a una pregunta mía realizada en el Pleno del día 4 de septiembre 
de 2008, quiso justificar lo injustificable. El incumplimiento de la Normativa no 
se puede justificar desde una institución pública, el Ayuntamiento debe dar 
ejemplo y debe ser referencia para los vecinos del municipio. 
 
El día 13 de febrero de 2009, entró en Registro general del Ayuntamiento una 
resolución del Departament de Medi Ambient, con un expediente sancionador 
contra el Ayuntamiento, correspondiente a la denuncia arriba mencionada: “Per 
treballs en terreny forestal que van generar restes vegetals en període i zona 
d’alt risc d’incendi. S’imposa a l’Ajuntament dels Pallaresos una multa de 
66.554 pessetes”. 
 
En el Pleno del día 5 de marzo de 2009, volví a insistir sobre este tema de la 
multa e incumplimiento de la Normativa. El Sr. Pardo, quiso e insistió en 
justificar lo injustificable. El Sr. Pardo informó que presentarían alegaciones 
contra la multa. 
 
Preguntas: 
 
¿Se han presentado alegaciones? 
 
En caso de haberlas presentado, ¿cual ha sido el resultado? 
 
Por último, si se confirma la infracción por part del Departament de Medi 
Ambient por no cumplir con la Normativa, ¿cree que el Ayuntamiento tiene 
fuerza moral para hacer cumplir las ordenanzas y la normativa municipal a los 
vecinos? 
 
Sr. Pardo. A ver, ya le contesté a esta pregunta, que me parece que me la hizo 
dos veces, como parece ser que ha citado dos Plenos, yo le dije, creo que fue 
en el verano del 2008, cuando nos encontramos una situación que había una 
falta de recursos hídricos en cuanto a que el paisaje que teníamos está 
afectado, perdó sí en català, el paisatge que teníem estava afectat per una 
mancança de pluges bastant alarmant, i teníem les franges perimetrals i amb 
certs llocs s’havien fet, feia un parell d’anys crec recordar, i en altres llocs no 
s’havia fet res. Davant aquesta situació de crisi jo vaig anar als Serveis 
Territorials de Medi Ambient a vàries reunions, i en van informar que al municipi 
dels Pallaresos era una dels municipis que estava afectat per aquesta 
mancança de franges perimetrals, i per tant, hi havia un risc per la seguretat 
dels veïns. Jo a principis d’any vaig iniciar les gestions per poder tirar endavant 
el tema, gestió de permisos per tirar endavant. Va arribar un moment que 
semblava que estava tot aclarit en estar en permanent contacte, primer amb els 
agents rurals i posteriorment amb els Serveis de Medi Ambient, els que 



coordinaven el tema, i em van donar el vist-i-plau, jo tenia lligada l’empresa que 
havia de fer els treballs perimetrals, aleshores i teníem l’estiu damunt,  era una 
qüestió de prioritats, tenia el vist-i-plau però no tenia el paper. 
 
Es va donar l’ordre de començar els treballs al mateix temps l’empresa que 
havia de fer els treballs davant els agents rurals, per tant, recordo que hi va un 
programa de TV3 “Comarques”, que va fer un reportatge sobre les franges 
perimetrals que s’estaven iniciant al nostre municipi, amb els agents rurals allà 
davant. Posteriorment com no tenien el FAX ens van fer arribar una denúncia 
de tres-cents i pico euros, nosaltres varem recórrer aquesta denuncia i sembla 
ser que no ens donen la raó, però si vostè em diu que si moralment hagués fer 
el mateix, tot i sabent que m’havien d’imposar la sanció, li dic que SÍ! 
 
Sr. Vidal. Le voy a informar, dice que desestiman sus alegaciones. Yo se lo voy 
a aclarar, a lo mejor no sabe que se ha recibido. Usted presentó alegaciones, 
digalo claro, no tenga miedo, –!yo presenté alegaciones contra lo que dice la 
Generalitat! –.  
 
Y la Generalitat le ha contestado en noviembre, desestimando el recurso de 
alzada impuesto por el Ayuntamiento dels Pallaresos, confirma todos los 
términos y le dice que el importe de la multa ha de ser ingresado en la cuenta 
corriente.  
 
Yo, si usted no sabía, le aclaro que sus alegaciones no han servido de nada, y 
usted sabía que para hacer esa faena, en enero, febrero, marzo, abril, mayo, 
junio, sabe los meses, agosto no llega de golpe, usted fue a hacer esa faena en 
otro mes, ¿no? 
 
Sr. Pardo. ¿Usted se cree que las gestiones para hacer este tipo de trabajos se 
empiezan en el mismo mes? Lo que posiblemente usted se tendría que 
replantear es por qué no estaban hechas esas franjas perimetrales. ¿Usted se 
preocupó durante su mandato de hacer franjas perimetrales en el municipio? 
¿usted se preocupó de los vecinos, mayoritariamente de Pallaresos Park 
tuvieran franjas perimetrales en algún punto de su perímetro? Eso es lo que se 
tendría que preguntar. 
 
Sr. Vidal.  No, yo lo que tengo que preguntar, fiscalizar y controlar su faena, !y 
claro que se hicieron franjas, sí hombre ¡sí que se hicieron!  !y tanto!. 
 
Sr. Vidal. El día 24 de enero, hubo un gran vendaval, ya hace de eso un año, 
hubo mucho aire, en el municipio. 
 
Dicho viento fuerte hizo muchos desperfectos, entre otros, el arrancamiento de 
un pino en la rotonda que existe entre la avenida Corts Catalanes y la avenida 
Parlament, enfrente del Centro Comercial de Jardins Imperi. Lugar muy 
transitado por vehículos y personas. Es un punto de paso, entrada y salida de 
la urbanización. 
 



Debido al arrancamiento de dicho árbol, también se ha levantado el firme de 
dicha rotonda. 
 
Un año después sigue el tronco cortado y el suelo o firme de la rotonda 
levantado, dando una imagen de abandono, de dejadez, y también, un peligro 
para el paso de las personas. 
 
Esta situación de abandono por parte del Ayuntamiento a ¿qué se debe?: 
 

A- ¿Es un nuevo diseño urbanístico de la alcaldía? 
B- ¿No hay dinero en el Ayuntamiento? 
C- ¿Le contestaré en el próximo Pleno? 

 
Sr. Alcaldessa.  No sé que peligro puede tener para las personas el árbol ese 
que está en medio de la rotonda, que está bien cortado, y se arreglará cuando 
se pueda. 
 
Sr. Vidal.  El Pleno de 5 de julio de 2007, se acordó con 6 votos a favor y cinco 
en contra, las retribuciones de los regidores de la Corporación. 
 
En ese acuerdo se decidió retribuir a los regidores que colaboran con la 
alcaldía en Áreas determinadas una retribución de 9.087,32 euros (1.512.000 
pesetas). 
 
Dicha cantidad económica se incrementó en el mes de mayo de 2008, con el 
IPC catalán, que fue de alrededor de 4,2%, y también recordemos que el IPC 
del 2008 acabó con un 1,4%. 
 
En el Pleno del 3 de septiembre de 2009, la alcaldía informó que por motivos 
de trabajo y necesidad de desplazamiento del regidor Sr. Carles Vidaller, 
momentáneamente no se hacía cargo de sus Áreas de Industria, Comercio, 
Agricultura, Deportes, Fiestas, Solidaridad y Colaboración. 
 
Mi pregunta es: 
 
¿Puede informar a este Pleno de la Corporación la retribución que percibe el 
Sr. Carles Vidaller desde el mes de septiembre del 2009? 
 
Sra. Alcaldessa. La misma, porque la responsabilidad la sigue teniendo, 
aunque sea su compañera la que gestione les cosas desde de aquel día, 
después por la noche tratan los asuntos, y la responsabilidad la sigue teniendo 
el señor Carlos Vidaller. 
 
Sr. Vidaller.  Per les nits quan vostè dorm, hi ha regidors que estan reunits amb 
veïns, i un d’aquests regidors sóc jo. Vostè cosa que abans no ho feia això. 
 
Sr. Vidal.  Vuelvo a repetir, -“el señor Vidaller desde el mes de septiembre no 
se hace cargo de sus áreas”-, me parece muy bien que cobre 9.087 €, ojalá 



todos los vecinos fuéramos afortunados y sin tener una responsabilidad 
cobráramos. 
 
Sr. Vidal.  En la campaña electoral de las elecciones municipales la candidatura 
de ICV (Iniciativa Catalunya Verds dels Pallaresos), hizo la siguiente promesa 
electoral: 
 
Ponía, “Raons de pes, donarem el 51% del sueldo de nuestros regidores per: 
actividad para los niños, para la juventud, para la gente mayor de nuestro 
pueblo, y la seguridad ciudadana”. 
 
La cantidad percibida por los dos regidores de ICV desde que comenzó el 
nuevo Equipo de Gobierno es alrededor de unos 45.500,00 euros (7.570.563 
pesetas), aproximadamente. Salvo error y el Sr. Regidor de Hacienda me 
puede corregir. 
 
Esto significa que el 51% son 23.205,00 euros (sería aproximadamente 
3.860.987 pesetas), que según la campaña electoral iban a dedicar a estos 
temas. 
 
Entonces mi pregunta es: 
 
¿Sabe la alcaldía de la existencia de alguna donación de los regidores de ICV 
para actividades de infantes, jóvenes, personas mayores o seguridad 
ciudadana por ese importe o que exista algún proyecto futuro que cuente con 
ese 51% de sus retribuciones? 
 
Sr. Vidaller. Ja li ha contestat mil vegades, com diuen les meus companys. El 
quan i el com, el decidirem nosaltres, de fet ja hem fet aportacions voluntàries, 
les hem fet. Peró tinc bona memòria i vostè va presentar una moció exactament 
igual que la nostra, i va ser vostè qui va votar que SÍ, que vostè també aportaria 
el 50% del seu salari, quants diners ha distinat vostè? 
 
Sr. Vidal. Las promesas electorales, es muy fácil cuando uno no tiene, los 
comunistas cuando no tienen vacas las reparten, pero cuando ellos tienen 
vacas ¡eh, que nadie me las toque!. 
 
Usted hizo una promesa, que está en la campaña electoral: Nuestros regidores 
darán el 51%, son 3.860.000,00 eso es su promesa electoral, eso es su 
compromiso con los vecinos. 
 
Yo aquí traje una moción para que se redujeran los salarios, y yo soy el primero 
que voté que SÍ, y estoy a favor que se redujeran los salarios de los regidores, 
¡claro que sí!, me parece una barbaridad lo que se cobra, a parte una cosa, a la 
Alcaldesa solamente le sobran 6.000 €, la Alcaldesa la dejo a parte, ella se 
merece cobrar el salario pero le sobran 6.000 € según mis cálculos. Pero los 
demás regidores lo que estamos cobrando, sobretodo los del equipo de 
gobierno, sobretodo los del teléfono móvil, es una barbaridad lo que están 
cobrando para la faena que están haciendo. 



 
Sr. Vidaller. Bueno, depèn com es miri, vostè destina pocs minuts al mes i té 
una prestació que no recordo de quant és. 
 
El PP continua amb la línia que ha mantingut a tot arreu, és aquell partit que 
encara està buscant armes de destrucció massiva, el que limita els drets al gais 
i les lesbianes, el que està a favor d’abaratir l’acomiadament als empresaris, 
aquest és el PP que utilitza la demagògia barata, que presenta una moció, una 
moció es una proposta, que volia aportar el 50% del seu salari a aquests 
temes. Ja li portaré l’acta. 
 
Sra. Alcaldessa. Debate no, por favor. Queda zanjado el tema, usted se ha 
metido con su partido y él se ha metido con el suyo. 
 
Sr. Domènech. Miri senyor Vidal, vostè és una persona que l’últim Ple ja li vaig 
dir el que semblava, i segueixo repetint el mateix, sembla un Bufó! 
 
Primerament si vostè que per la memòria, si us plau llegeixi l’acta del que jo 
vaig dir en el Ple anterior, en què vaig demanar disculpes a l’ Alcaldessa, i vaig 
pagar fins a l’últim cèntim de l’excés de trucades que vaig tenir. 
  
Però aquí no s’acaba senyor Vidal, si vostè està tant preocupat de les trucades 
del meu mòbil ens veurem al Jutjat quan vostè vulgui! D’acord? 
 
Sr. Domínguez. Senyor Domènech m’ho va dir a mi lo de les bufonades, no a 
ell. Només per aclarir. 
 
Sr. Domínguez. Prec. Al Ple extraordinari de desembre és va aprovar el nou 
FEIL pel 2010, el qual destinarà al nostre municipi uns ingressos de més de 
413.000,00 €. Encara que el nostre Grup considera que tenim altres 
mancances més importants que els projectes presentats per l’equip de govern, 
volíem pregar a l’alcaldia el següent. La situació de crisi fa que moltes famílies 
del municipi estiguin passant moments molt delicats, per això li preguem tingui 
a bé crear una borsa de treball i que l’ajuntament gestioni el 100% dels llocs de 
treball necessaris per realitzar els projectes del FEIL. Tanmateix demanem que 
aquest ajuntament prioritzi aquests llocs de treball als ciutadans que estiguin 
empadronats al municipi. Com ajuntament hem d'intentar donar solucions als 
problemes dels nostres veïns. Esperem que tinguin en compte aquest prec del 
nostre Grup Municipal. 
 

Ara li voldria fer una parell de preguntes, avui seré més curt que el meu 
company. 

Miri, al Ple de novembre li vaig preguntar per una reunió demanada a l’equip de 
govern per unes empreses que proposaven una inversió al municipi.  Em va dir 
que no m’ho podia dir. Aquests possibles inversors presenten a finals de 
desembre primers de gener un escrit en el qual demanen, perquè ja fa més de 
dos o tres mesos, bastant més de dos mesos que estan negociant amb vostès, 
i demanen una resposta ràpida o aquesta inversió la faran en un altre municipi.  



El nostre Grup creu que els veïns tenim dret a saber quina proposta és i si 
s’acceptarà o no i per què. Per això li torno a preguntar, 

Quina proposta han fet els promotors de la reunió? 
 
Sra.  Alcaldessa.  Encara no contestaré aquesta pregunta. 
 
Sr. Domínguez.  Si al final no es fa aquesta inversió, em contestarà? Perquè 
crec que tenim dret. 
 
Sra. Alcaldessa.  Tant si es fa com si no es fa, es contestarà. S’explicarà el que 
ha passat. 
 
Sr. Domínguez.  Sra. Ramos, no podem obviar un escrit enviat a primers de 
desembre als proveïdors de l’ajuntament on es notifica el canvi de forma de 
pagament a 90 dies, i la forma de presentar les factures. 
 
No farem sang amb el comentari final on ve a dir, ve a dir, no és literal, que si 
no acceptem aquestes imposicions no cal que perdin el temps, que no treballin 
per l’ajuntament, si vol llegeixo, més o menys posa això, no m’ho estic 
inventant. És mentida senyor Pardo?.  
 
D’acord, doncs llegeixo: 
 
“... Per la qual cosa li comuniquem que si el sistema adoptat o la forma de 
pagament no és de la seva conveniència, i per tal d’evitar trucades de 
requeriment no presti el servei o subministrament a l’Ajuntament.” 
 
El que he dit, no he dit res més que això. Vull dir, si vostè no ho entén, li dic 
com ho posa a l’escrit. He dit que no faré sang de totes maneres, eh? 
Simplement. 
 
Creiem que aquest comentari es totalment desafortunat, i esta fora de lloc. No 
és la imatge que els veïns volen d’algú que ha de representar al municipi. 
 
Per això li volíem preguntar,  
 
Qui i en base a quin criteri valorarà l’ordre de prioritats? 
 
Què és més important, pagar factures de FECSA, que si no recordo malament 
a dia d’avui estem a sobre dels 50.000 € de dèficit, o fer el butlletí municipal? 
 
Que és més prioritari instal·lar la carpa o pagar als proveïdors que fa quasi 6 
mesos que no han cobrat els serveis prestats? 
 
Sra. Alcaldessa.  El tema de la carpa ja li he contestat abans, les prioritats són 
les que podem establir de les persones que estan més afectades. Les 
empreses que estan més afectades per que no se’ls hagi pagat, i ja està, és el 
criteri que es seguirà. 



 
Sr. Domínguez. Jo senyora Ramos ho dic per que llegint el Decret 511, el 
senyor Secretari-Interventor fa una nota de reparació, entre altres diu: “Tenint 
en compte que no toca el seu pagament, -factura del butlletí-, que no toca el 
seu pagament segons l’ordre de priorització de factures”. 
  
Els proveïdors de l’ajuntament, els que des de juliol estan pendents que se’ls 
pagui les factures, evidentment tenen més dret que els d’agost i setembre, i tots 
tenen dret a cobrar els serveis prestats, tots. El que vostè no pot dir que l’ordre 
de prioritats el faran en funció de les seves conveniències. Jo crec, i li dic en 
seriosament, abans quan li preguntava per allò de la carpa, que no m’ha 
contestat a la pregunta, li he preguntat el cost, no me l’ha contestat. Si vol 
parlem del cost, de tres dies o de quinze dies, si vol parlem del cost de quan et 
venen a instal·lar-la per que no tenen feina i els interessa, una bona negociació 
igual te l’haguessin deixat utilitzar per la festa de reis, i haver estalviat la 
situació que es va d’haver de viure pel tema de la pluja, per exemple.  
 
La pregunta senyora Ramos és ben clara, si hi ha un ordre de prioritats el que 
fa més temps és el primer, i si no hi ha diners pel butlletí, escolti’m sentint-ho 
molt, també el poden fer de la seva butxaca el butlletí eh! Nosaltres ho fem de 
l’aportació dels grups municipals, el que està clar es que hi havia proveïdors 
que anaven abans. 
 
Prec. Sra. Ramos voldria recordar paraules seves dites en el Ple del maig, on 
vostè va dir, això és literal, almenys el que posa en acta: “En primer lugar 
quisiera hacer una puntualización respecto a las preguntas que se realizan en 
el pleno. El artículo 97 punto 7 del ROF, reglamento de organización municipal 
dice textualmente: 
 
“La pregunta planteada oralmente en el transcurso de una sesión será 
generalmente contestada por su destinatario en la sesión siguiente, sin 
perjuicio de que el preguntado quiera darle respuesta inmediata” 
 
És veritat no? Ho va dir això 
 
Sra. Ramos, al Ple passat vostè no va respondre vàries de les preguntes 
realitzades pel nostre Grup Municipal, i és va comprometre a contestar-me en 
una reunió privada amb mi. Han passat més de 2 mesos d’aquell Ple i continuo 
esperant aquella reunió Sra. Ramos, això que ha fet lògicament des del meu 
punt de vista, és una gran falta de respecte cap a mi, és una gran falta de 
respecte cap al meu Grup i és una gran falta de respecte cap a la ciutadania 
que represento, que també represento. Si vostè no té intenció de convocar-me 
per fer l’esmentada reunió, perquè temps n'ha tingut suficient, faci el favor de 
respondre aquí, on toca, on el nostre Grup Municipal li ha fet les preguntes. 
 
Sra. Alcaldessa.  Si no m’he reunit amb vostè ha estat perquè hi ha hagut el 
mes de desembre pel mig, hi ha hagut moltíssima feina i per això encara no 
ens hem reunit, però segur que ens reunirem. 
 



Sr. Domínguez. Prec. Sra. Ramos, vostè constantment es passa els Plens 
intentant justificar quelcom que ni vostè mateixa es creu. Reiterant que li faltem 
al respecte a cada Ple, que venim als Plens a muntar el circ, inclús a l’últim Ple 
vostè va dir i cito textualment “En vista de la falta de respeto que han 
demostrado y seguirán demostrando estas personas que lo único que hacen es 
reírse de todo el pueblo dels Pallaresos” 
 
Sra. Ramos, vostè que constantment demana respecte, és la primera que ha 
de donar exemple, i es no pot faltar al respecte a cada Ple. 
 
No tornaré a recordar-li que el tracte que ens dóna difereix molt depenent de 
quin costat parla, s’ha demostrat aquí avui mateix, però és una manca de 
respecte respondre a les peticions del nostre Grup dient que tindrem una reunió 
entre nosaltres i dos mesos desprès no m’ha convocat. 
 
Sra. Ramos, és una falta de respecte que passin els mesos i continuem 
esperant resposta a les nostres peticions, peticions que recordo són 
necessàries per desenvolupar la tasca de control i fiscalització dels òrgans de 
govern. 
 
I com a colofó final Sra. Ramos, ni tant sols ens va convocar al tradicional acte 
de Nadal amb els treballadors de l’Ajuntament, on tant regidors de l’equip de 
govern com els regidors de l’oposició habitualment fan l’entrega dels lots de 
Nadal als treballadors i tot desitjant bones festes és fa un pica-pica de 
“germanor”. 
 
Dic regidors de l’equip de govern i de l’oposició, doncs aquests lots són pagats 
per l’Ajuntament, no pels regidors. 
 
I miri, com m’imagino el que em dirà, no ens preocupa que facin un “pica-pica” i 
no ens convidin, sempre que siguin actes fomentats pels seus Grups 
Municipals, però el que és inacceptable que ens discriminin en actes de 
l’Ajuntament, doncs per molt que els hi pesi nosaltres també som regidors de 
l’Ajuntament.  
 
Sra. Alcaldessa. Los lotes de Nadal la única persona que los entrega soy yo, 
¿había algún compañero mío en el momento de la entrega de los lotes de 
Nadal? Se hacen en mi despacho y los entrego yo, la reunión que se hizo aquí 
con los trabajadores ya les indiqué que esa reunión fue el pica-pica pagado por 
nosotros, nos reunimos nosotros con los trabajadores. 
 
Sr. Domínguez.  ¿Me puede recordar si esta reunión que se hacía aquí abajo 
en la sala del Consistorio el año pasado, el otro no sé si fue aquí o en el otro, 
no me acuerdo, no se hacía y se nos invitaba? 
 
Sra. Alcaldessa.  Sí, porque era un acto convocado por el Ayuntamiento y 
pagado con dinero municipal. 
 



Sr. Domínguez.  Miri, per finalitzar, voldria recordar les paraules del regidor 
d’urbanisme i primer tinent d’alcalde Sr. Claudi Domènech, que recordem 
també havia estat alcalde dels Pallaresos, on deia al Ple passat, cito 
textualment: “una de les coses que li vull recalcar tant a vostè com a aquell 
senyor que hi ha a aquell costat, al demanar vàries vegades la dimissió de 
l’alcaldessa, quan és una persona que dedica les 24 hores del dia al servei 
d’aquest poble, quina cara que tenen!”. No crec que tingui que explicar-li al 
regidor Domènech la diferència entre hores de presència i hores de treball. El 
nostre Grup no dubta que la alcaldessa Ana Ramos dedica moltes hores de 
presència, que per cert les cobra, però dubtem molt i els fets ens donen la raó 
de les hores de treball. 
 
A finals de desembre va arribar un escrit que notificava la pèrdua de la 
subvenció pel canvi d’enllumenat de Pallaresos Park. Segons deia aquell escrit 
el motiu de la pèrdua d’aquesta subvenció, que recordo era de més de 
47.000,00 € era degut a la presentació de la subvenció fora de termini. Sra. 
Ramos, no és la primera vegada que aquest ajuntament presenta les 
sol·licituds per demanar subvencions fora de termini, i en molts casos les 
administracions pertinents han estat magnànimes amb vostès i no li han retirat 
aquestes ajudes. Sra. Ramos, els requisits formals pels projectes del FEIL són 
ben clars.  
 
No podem tenir una alcaldessa que per la seva negligència, i encara més als 
temps de crisi que vivim, faci que perdem subvencions per realitzar millores al 
municipi. D’on traurem ara els més de 47.000€ per pagar aquest projecte? 
 
Sra. Ramos, si vostè s’estima aquest poble, si vostè vol que aquest municipi 
prosperi, si vostè vol que aquest ajuntament vagi endavant i sigui un referent a 
la comarca, si vostè vol això, el que ha de fer de manera fulminant es presentar 
la seva dimissió. En menys de tres anys vostè i el seu equip de govern 
demostra cada dia la seva inoperància, la seva manca d’idees, la seva 
deixadesa i això Els Pallaresos no s’ho mereix.  
 
Sra. Alcaldessa.  És la seva opinió. 
 
Sr. Domènech.  Sr. Jaume, miri jo no sé si vostè sap que s’ha fet un canvi 
massiu a Pallaresos Park de la il·luminació existent, en què s’ha canviat, no dic 
la totalitat perquè el pressupost que s’havia establert amb aquesta ajuda no era 
suficient, ha quedat potser un 30% per il·luminar, en canvi de lluminària i canvi 
de bombeta, amb un estalvi important el dia de demà en la facturació de la 
companyia FECSA, perquè la bombeta que s’ha instal·lat és amb molta més 
il·luminació, i més potència, i això ho recalco per que ho sàpiga, i si passa per 
Pallaresos Park veurà que a diferents carrers estan canviades les lluminàries. 
 
Sra. Alcaldessa. Crec que el senyor Palau podrà aclarir el tema de la 
subvenció. 
 
Secretari.  No és per sol·licitud fora de termini, és perquè no contractar amb el 
termini d’un mes establert en tractar-se d’un contracte menor. La convocatòria 



diu que els contractes menors s’han de portar a terme en el termini d’un mes 
des que va sortir, la qual cosa no va ser possible pel que ha explicat el Sr. 
Domènech, contracte menor. 
 
Sra. Alcaldessa.  Està recorregut, el que ens han enviat, si ho ha vist, és una 
notificació tipus que ni tant sols posa el nom de l’ajuntament, i entenem que 
això acabarà bé. Va ser per unes qüestions de negociació entre empreses.  
 
Sr. Domínguez.  Sra. Ramos, l’escrit que diu vostè que era un escrit tipus, cito 
textualment: “Denegar el libramiento de recursos del Fondo Estatal de Inversión 
Local para el proyecto denominado Proyecto de adecuación del alumbrado 
público Urbanización Pallaresos Park el Ayuntamiento dels Pallaresos, por 
vulneración de lo dispuesto en los artículos 3.1.b de R.D.L. 8/2009, de 28 
noviembre, y el apartado 5º punto 1º, de la resolución 9 de diciembre de 2008 
de la Secretaria del Estado de la Cooperación Territorial”,- y aquí és a lo que yo 
em remeto-, “al haber realizado la adjudicación del contrato menor para la 
ejecución del citado proyecto fuera del plazo máximo establecido”. 
 
Sr. Marcos. Sr. Pardo li agreixo la deferència que ha tingut i parlar en català, 
gràcies. 
 
Demanaria si us plau deixar el passat, arreglem el que hem d’arreglar, deixem  
el que va passar, nosaltres no hi érem, procurem resoldre els temes que tenim 
ara, el que va passar ja està passat, precisament el que volíem era que oblidar 
el passat, oblidem-lo si us plau. 
 
Tinc bastantes més subvencions que s’han perdut, per desgràcia, si vol 
després els hi passo sense cap tipus de problema, una molt important, que 
també es va deixar passar, la gàbia dels animals? Aquella subvenció es va 
perdre, i la gàbia porta un any llarg a baix, i no hi ha gossos, afortunadament, 
està plena de pots de pintura, plegadeta i guardadeta contra la paret, i a més a 
més van perdre la subvenció, això no està bé tampoc. 
 
Voste ha dit que qui s’encarregava de la piscina era la senyora Imma? És 
correcte això, es veritat? 
 
Sra. Alcaldessa.  Sí 
 
Sr. Marcos.  Aquesta responsabilitat de la piscina no és del senyor Vidaller? 
Vale, gràcies. 
 
Sra. Alcaldessa.  Quiero aclarar que como era un tema de los cursillos de los 
niños, Imma se ocupava personalmente de bajar porque sus hijos también iban 
a los cursillos, y por eso al estar por allí se encargaba para que las cosas 
funcionaran bien. 
 
Sr. Marcos. Que estigués aquesta senyora em sembla perfecte, i si hagués 
hagut un altre, però el responsable de la piscina és el senyor Vidaller. Els fets 
no són broma, això és gravíssim. O sigui, aquella criatura de poc se’ns ofega!  



 
No sé com tenen valor de contestar el que han contestat però bé, els pares 
sabran les responsabilitats que tenen i que poden demanar-lis. 
 
Sr. Vidaller si us plau distingeixi entre el que és l’assignació que cobren els 
regidors de l’oposició per assistència a plens, que és cent cinquanta i pocs 
euros, vale? I l’assignació que tenen vostès per fer unes tasques, que tenen 
l’obligació de fer i no fan. Vostè em pot dir que mentre el senyor Vidal dorm 
vostè està aquí treballant, se debe acostar usted muy pronto, por que yo paso 
por aquí casi todos los días a las 11/12 de la noche, y aquí está todo cerrado, 
aquí no hay nadie, però bueno és posible que sí.  
 
Abans m’he quedat amb les ganes de dir-li que vostès van prometre, si és cert 
tot això que han dit els meus companys, d’aportar el cinquanta i pico per cent, i 
que no ho han fet, que evidentment faran dins de la legislatura, no? Igual com 
la famosa grua de la piscina pels disminuïts, que ho faran dins de la legislatura 
quan aquests crios estiguin ja casats, que siguin més grans que vostè i que jo. 
  
El de les aportacions voluntàries m’ho crec, sobretot quan es fan amb diners 
dels ciutadans i els repartim cap el Brasil, i altres llocs. 
 
Sra. Alcaldessa si us plau el Polígon que tenim, o les naus que tenim cap a  
Sant Salvador, l’estat en que es troba el polígon és deplorable, és lamentable, 
les persones, les empreses allí ubicades també paguen impostos. Vostès els 
tenen abandonats i matxacats a impostos, els carrers sense asfaltar, el correu 
que arriba quan bufa el vent del nord, etc. Quant pensen posar-hi remei a tot 
això? 
 
Sra. Alcaldessa. De la situación exacta del polígono le contestaré en el próximo 
Pleno. 
 
Sr. Marcos. Tenim que la carretera de Sant Salvador, que fa molt de temps que 
se sent a dir que aquesta carretera es farà nova, o amb importants 
modificacions, etc, etc.  
 
Miri en el darrer any s’han produït una quantitat molt elevada d’accidents a la 
carretera de San Salvador amb Pallaresos, alguns d’ells per desgracia mortals, 
i la carretera continua estant en condicions de molt mala visibilitat, manca de 
vorera, i a més a més que la gent també corre massa.  
 
M’agradaria saber quan s’iniciaran les obres de remodelació o construcció de la 
nova carretera? 
 
I crec que vostès tenen prous arguments per forçar a la Diputació a què 
engegui les obres d’una vegada? 
 
Una vegada més hem de parlar del servei de Correus. Escolti Sra. Alcaldessa li 
preguem que posi fi amb aquesta situació. Els veïns del nostre poble n’estan 
farts de patir les conseqüències de la mala gestió del departament de Correus. 



 
Sé que s’han fet gestions, fa temps, se li ha demanat des d’aquí per mi mateix i 
per altres regidors, que aquest tema es tiri endavant, però no avancem. 
 
Notificacions de tota mena que arriben fora de temps, multes que arriben fora 
de temps, aquest deficient servei de Correus comporta molèsties als veïns, a 
més de costar diners, al no poder pagar o recusar multes de trànsit per que no 
arriben a temps, etc, etc. 
 
Fa pocs, inclòs a mi, amb convocatòries de l’Ajuntament fora de temps, la 
última recordo d’uns actes que es van fer de l’Afer de la Dona, em van arribar 
dos dies després. 
 
Fa uns pocs dies crec que s'ha signat la renovació del conveni amb Correus i 
s’ha perdut una important ocasió per forçar a l’administració a posar solució a 
aquest tema. Sra. Alcaldessa, li demanaria sabent que vostè té molta feina i no 
és un dir per dir, per desgràcia i per una incorrecte gestió del equip de govern 
que vostè encapçala, vostè té ocupades moltes hores no tan sols del dia sinó 
del cap de setmana, estic parlant seriosament, delegui amb algú, però que es 
negociï amb Correus perquè el problema es solventi per bé de tothom. 
 
Sra. Alcaldessa. És que és la primera notícia que tinc, des que es van 
solucionar els temes de correus, no ha entrat ni una queixa més del servei de 
correus. Van augmentar el personal, hi ha una persona que està de directora 
d’oficina, que jo vaig parlar personalment amb ella, han augmentat els serveis, i 
no he rebut, cap, cap, queixa i pot mirar el registre que hi hagi problemes amb 
Correus. 
 
Sr. Marcos.  Doncs jo li confirmo de que n’hi han, si li serveix la meva paraula, 
a mi mateix jo he tingut molts de casos que m’han suposat algun problema, 
però menor comparat amb d’altres que m’han explicat altres veïns.  
 
Sr. Vidaller.  Si em permet per al·lusions, abans vostè ha dit, que te experiència 
en rectificar, ho ha fet vàries vegades, i li demano que ho rectifiqui ara també, 
quan ha fet aquesta afirmació de que aquest Ajuntament amb els diners 
municipals, els destina al Brasil. 
 
Vostè sap que aquestes aportacions surten de les butxaques d’aquest regidors 
que estem aquí, ho sap, no? Rectifiqui. 
 
Sr. Marcos. A veure, potser se m’ha mal interpretat, o jo me explicat malament. 
Jo dic que sí, que vostè fa aportacions voluntàries, el que sí és cert que vostè 
no compleix amb les promeses que va fer.  
 
Sra. Alcaldessa.  Ara no entrarem una altra vegada en el debat. També he de 
dir que no solament al Brasil, si no que també hi ha diners que s’han quedat 
aquí a Pallaresos a gent que els necessitava. 
 



Sr. Marcos.  M’alegro molt que es quedin aquí senyora Ana Ramos, jo no estic 
en contra de donar diners al senyor Sidney Possuelo, d’acord? Si aquí no ens 
fessin falta. Hi ha gent molt més necessitada en aquest poble, que necessita 
ajuda, i cobertes les nostres necessitats, aleshores jo seré el primer en aportar 
el que calgui pels de fora, però mentre hi hagi una necessitat aquí, és primer la 
ciutadania del poble que la gent de fora, per molt bona i molt efectiva que sigui 
la feina que fa aquest senyor Possuelo. 
 
Sr. Vidaller. Que aquests diners surten de les nostres butxaques senyor 
Marcos. 
 
Sr. Marcos. Fa mesos que li vaig comentar la deplorable situació del cercat que 
envolta les pistes esportives de Jardins Imperi i de Pallaresos Park. 
  
Se’n recorda d’aquell sopar a la fresca que vostè va organitzar a la pista 
poliesportiva, que hi van assistir 15 ó 20 persones, i jo el vaig cridar per que 
vingués per un tema de seguretat, que varem poder resoldre afortunadament? 
  
Allí li vaig fer veure com estaven llavors les tanques de la tanca de la pista, ara 
ja no estan igual, ja li asseguro que no estan igual, estan molt pitjor! 
 
La de Pallaresos Park, la veritat és que es va arreglar aviat, en treure-la, 
“muerto el perro se acabó la rabia”. 
   
L’altra encara hi és, li agrairia que no esperés a que arribi quan falti un mes per 
les eleccions, com sembla ser que farà amb el Casal de l’AAVV d’Hostalets, i 
de Jardins Imperi, per arreglar aquestes coses, li prego que ho arregli el més 
aviat possible. 
 
Sr. Vidaller.  Aquí coincidim, li dono la raó, res a retreure-li, al contrari, el felicito 
per aquesta col·laboració, és correcte. 
 
Tenim mancances, són òbvies, es veuen que hi ha elements que són 
deficitaris, el tema de la protecció aquesta te raó, s’ha de millorar. Quan 
s’arreglarà? No ho sabem, perquè no hi ha diners, les coses clares.  
 
Que s’han fet coses? Sí, s’han fet moltes, s’han fet moltes.  
 
S’ha millorat la piscina, ja li he dit abans, hem triplicat l’oferta educativa del 
municipi, ho hem fet. Hem posat vigilants municipals. Hem posat maquinària de 
neteja viària. Hem doblat l’oferta festiva. Ja sé que no els agrada a vostès 
escoltar això, vostès el que volen és reduir, reduir el butlletí, reduir la carpa.  
 
Tots aquests serveis que aquest Equip de Govern garanteix als ciutadans, 
vostès estan proposant eliminar el Butlletí, eliminar la carpa, eliminar, eliminar, 
eliminar. 
 
La veritat la seva proposta cara l’ajuntament és la reducció, nosaltres sumem, i 
puc continuar, que hem millorat els equipaments esportius, és obvi.  



 
Hi ha molta més informació, tenim pàgines web, tenim butlletí, abans no n'hi 
havia. 
 
Potser ja va sent hora que de tant en tant també siguin objectius, i a l’igual que 
jo li reconec que és cert que s’ha de millorar aquesta tanca, vostès siguin 
objectius de tant en tant. 
 
Sr. Alcaldessa. Voldria puntualitzar una cosa. Jo que visc al costat de la pista 
poliesportiva, vostè sap que són quatre brètols que s’ajunten allí, arregles un 
tram i venen i et trenquen un altre a patacades. No és una qüestió que es 
trenqui per l’ús, o pel que sigui, és que la trenquen a propòsit. Aleshores en 
farem un tram i et trencaran un altre. Quan s’acabarà, doncs quan es 
construeixi el CEIP que anirà allí i desaparegui la pista. 
 
Sr. Marcos. Sra. Ramos estic bastant d’acord amb vostè, però el que no puc 
permetre que per culpa de dos brètols hagin de patir la resta de nens del poble,  
o sigui, hauria de ser en tot cas l’ Ajuntament qui hauria de posar els mitjans 
per que aquests brètols deixin de fer el brètol. 
 
Sr. Vidaller, escolti’m de vegades ja no sé com he d’agafar-lo, el tema de la 
piscina deixi’l estar ja, perquè sempre fa servir el mateix recurs i la gent ja se 
n’enfot, fa riure. 
 
Sí senyor Vidaller, que la piscina està bé i està neta, molt bé, però l’any passat 
van posar tota la piscina a mar, eh? I vostè és defensor del Medi Ambient, i va 
tirar tota la piscina a mar, quan hi havia una proposta feta per la meva persona, 
de poder reutilitzar tota l’aigua, i si no la Sra. Ramos que digui si menteixo o no, 
i vostè va tirar l’agua. Enguany no, enguany no, molt bé. 
 
Però el que tampoc tenim, que teníem abans, que l’aigua no estava tant neta, 
també li dono la raó, no teníem abans el cost que tenim ara que una empresa 
de fora netegi la piscina, quan es podria netejar ben bé amb la gent que tenim 
aquí, i aquest cost se l’estalviaríem. 
 
Vostè em diu que compleix, que ha fet moltes coses, escolti’m a veure si vostè 
agafa el seu ideari de campanya, no sé si el mira al revés perquè el primer punt 
“No urbanitzacions”, i vostè ens fotrà dos macro urbanitzacions al poble, si 
continuem, “més serveis”, hauríem de valorar-lo. “Millora serveis de carrers”, 
també hauríem de valorar-ho. “Preservar els boscos”. “Gestionar molt millor els 
nostres recursos econòmics”,  doncs anem bé amb el dèficit que tenim! I 
podríem seguir. 
 
Voldria fer-li una pregunta a la Sra Alcaldessa, pot semblar una moció, però no, 
és una pregunta i un oferiment, eh? 
 
Miri Sra. Alcaldessa una vegada revisades les dades tant dels punts del Ple 
com del Butlletí Oficial de la Província volem posar de manifest els següents 
fets: 



 
Donat que al Ple de data 05 de juliol de 2007 en el punt núm. 8 es va tractar les 
distribucions de les diferents àrees de l’Ajuntament i que el nostre vot va ser 
abstenció. 
 
Donat que en el Butlletí Oficial de la Província de data 18 de juliol de 2007 surt 
publicat l’acord del Ple en el que es va acordar el regim de dedicació dels 
càrrec electes de la corporació, conjuntament amb la dedicació i les 
retribucions de tots els regidors. 
 
Donat que en el Butlletí Oficial de la Província de data 13 de desembre de 2008 
es ratifiquen les retribucions de tot els regidors però que no es parla en cap cas 
del número d’hores de dedicació. 
 
I tenint en compte el desglossament dels fets: 
 
1. Entenent que avui per avui hi ha certa alarma social al municipi per les 
tasques desenvolupades per cada regidor. 
 
2. Entenent que queda manifestament patent que durant aquest temps de 
legislatura hi ha hagut àrees total i parcialment desateses. 
 
3. Entenent que l’alarma social ens ha fet veure que a conseqüència de: 
 
- La poca dedicació aportada  pel  regidor Urbanisme i Serveis,  
 
- A conseqüència de la poca dedicació per no dir nul·la dedicació, i eficiència 
del regidor de Joventut, Cultura, Relacions Ciutadanes, Gent Gran, Turisme i 
Seguretat, i 
 
- A conseqüència de la poca dedicació i eficiència, a més de  les delegacions 
del regidor de Esports, Festes, Industria i Comerç, Agricultura i Solidaritat, 
regidor (Sr. Carles Vidaller). 
 
El volum de feina dels regidors restants, o sigui, la senyora Imma, el senyor 
Pardo i vostè, ha fet que l’Ajuntament no pugui suportar les feines 
encomanades. 
 
Entenent que les àrees d’aquests regidors no supera la dedicació assignada de 
35 hores mensuals, però que la seva retribució continua sent la mateixa. 
 
Entenent que a conseqüència d’aquest últim fet assenyalat els altres regidors 
superen excessivament el número d’hores assignades al igual que la Sra. 
Alcaldessa i en aquest cas també les seves retribucions continuen sent les 
anteriors, són les mateixes. 
 
Entenent que l’Ajuntament ha deixat passar diverses convocatòries de 
subvencions en les quals es podia haver concorregut per tal de finançar serveis 



i inversions de l’ Ajuntament, que ja he anomenat abans, quan parlava amb el 
senyor Pardo. 
 
Entenent que per tal de solucionar el greu problema econòmic que viu el nostre 
ajuntament es necessitaria quasi una dedicació exclusiva. 
 
Entenent que el temps de dedicació aprovat en el seu dia, avui no s’ajusta a la 
realitat. 
 
Entenent que tots i cada un dels regidors no tenen cap tipus de relació per a les 
regidories. 
 
Vist que una vegada transcorreguts quasi tres anys les dades aprovades pels 
Plens han quedat obsoletes i ineficaces, l’Agrupació Independent de Pallaresos 
considera i proposa, una distribució més adequada a la realitat econòmica 
actual, establint-se les següents àrees: 
 
Personal, Sanitat, Ensenyament, Comunicació,Turisme, Indústria i Comerç i 
Urbanisme 
Benestar Social, Cultura, Joventut, Gent Gran, Relacions Ciutadanes, Esports, 
Festes i Solidaritat 
Hisenda 
Serveis, Seguretat Ciutadana, Medi Ambient i Agricultura 
 
Amb aquesta proposta l’Agrupació Independent dels Pallaresos s’ofereix 
mitjançant el seu regidor agafant aquest últim punt: “Serveis, seguretat 
ciutadana, Medi ambient i agricultura” i treballar-ho amb dedicació, 
transparència i eficàcia, única i exclusivament amb la finalitat d’ajudar a 
l'Ajuntament amb el nostre treball i dedicació, perquè tant l'Ajuntament, com el 
Poble, com els Veïns surtin beneficiats de les tasques o treballs que avui per 
avui no es poden desenvolupar per l’actual estructura de l’equip de govern. 
 
Aquesta proposta no comporta la presumpta intenció de formar cap tipus de 
Govern amb els partits polítics que avui formen el Govern dels Pallaresos, ni de 
acceptar cap retribució que superi l’actual per assistència als plens, entre altres 
coses perquè tot i que en el seu dia es va parlar d’un oferiment per formar part 
d’aquest Equip de Govern, avui per avui donada la situació l’únic que volem és 
oferir el nostre treball però no les seves decisions, ja que no volem que ens 
incloguin en l’alarma social que està portant a terme. 
 
Per tot l’exposat proposem a la senyora Alcaldessa, o li fem la pregunta 
senyora Alcaldessa: 
 
Aprovarà la remodelació, modificació i distribució de àrees i carteres dels 
regidors de l’ Ajuntament de Pallaresos proposada per garantir la eficàcia i 
eficiència d’aquelles àrees i un millor serveis als veïns dels Pallaresos? 
Gràcies. 
 



Sr. Vidaller. Referent al que ha dit abans de les macro urbanitzacions que 
volem fer i recordant els nostre programes electorals, tots parlàvem d’habitatge 
a preu assequible, i fins i tot fixi’s que hem mirat el programa electoral del Partit 
que ens ha portat al Constitucional el nostre Estatut, vull dir que, nosaltres i 
vostès, tots parlàvem a favor dels habitatges a preu assequible, per la 
necessitat que tenen els joves del nostre municipi, aquest és el concepte, i això 
és el que volem ICV, habitatge a preu assequible, a l’abast dels nostres joves i 
de la gent gran. I és igual que surti del mig o del cantó, necessitem espai per 
poder-ho desenvolupar, que estarà per sota del 30 o 50% que disposaven en el 
programa electoral aquest partit que ens ha portat al Constitucional el nostre 
Estatut.  Aquest era el nostre objectiu polític i l’hem complert. 
 
Sr. Domínguez.  En el Pleno pasado nos recriminaba porqué hablábamos sin 
su consentimiento, haga lo mismo en el otro lado también. 
 
Sr. Pardo. Demanar al senyor Marcos, que aquesta llista de subvencions que 
estan fora de termini, que si me la pogués fer arribar, perquè jo no en tinc 
coneixement. 
 
Sr. Marcos. Sí, sí, la tinc, ja li faré arribar però escolti’m, amb tots els meus 
respectes, això és feina seva. Per això si es dóna compte la distribució d’àrees, 
a vostè només li he deixat la d’Hisenda, perquè pugui treballar millor i no 
deixar-se el bony que tenim, amb això no li dic que estigui en desacord de la 
seva actuació.  
 
Sr. Oller. Referent a la pèrdua d’altres subvencions també és possible que es 
pugui perdre la del col·lector, perquè el que és l’obra no compleix en res amb el 
que està als plànols. I la veritat, no s’ha de ser cec, per veure que haurien de   
sortir tres canonades per la punta i només en surt una. 
 
Després, aquesta obra no s’ha compactat, si s’agafa el plànol es veurà que ha 
de tenir una amplada que ve ben definida i marcada justament per les pendents 
que té, la rasa que s’ha obert com màxim el punt més ample té tres metres, 
amb la qual cosa, els laterals d’aquest col·lectors no estan compactats, s’ha 
llençat la terra com s’ha pogut, amb un espai de 30 cm, quan el projecte diu 
que cada 20 o 30 cm s’ha d’anar compactant.  
 
S’ha de tenir més vigilància a les obres, es lamentable que jo hagi parlat amb el 
promotor d’aquest projecte, li digui que qui fa el seguiment i hem digui que ell 
no ho fa, quan jo tinc entès que si que ho fa, ho fa compartit, però ell ho nega, 
aleshores la veritat coneixent-lo com el coneixem, no és d’estranyar que les 
obres surtin sempre com surtin. Perquè aquesta obra, vulguin o no vulguin, el 
dia de demà, aquesta obra baixarà, perquè no està compactada. Només està 
compactada de la rasa del col·lector cap amunt, es poden riure, poden pensar  
vostès els que vulguin, jo sé el que estic dient, es poden riure, però jo l’obra l’he   
vist fer, podent desviar pressupost però l’obra no compleix amb el que hi ha 
dins dels plànols i el projecte.  
 



Sra. Alcaldessa li diu que ahir va parlar amb el tècnic a peu d’obra i l’obra és 
correcta i sap de qui estic parlant. 
 
Jo ahir vaig parlar amb el tècnic que va estar a peu d’obra i vostè ho sap, i 
l’obra no és correcte, sap de qui estic parlant Sra. Ramos. Només cal anar a la 
boca de la sortida del col·lector i haurien de sortit tres tubs, un de 2 metres per 
2 metres, i 1 de 2 de 300. No surten, els 2 de 300 no surten, i no estan  
 
 
 
 
 
 
col·locats, que no hi cabien tampoc, i no estan col·locats i després l’aigua que 
ha quedat ara baix entre el tram del carrer Tarragona, s’havia d’arreglar, ja sé 
que em dirà que l’arreglaran! Però allò és que està més alt que el carrer, o 
sigui, ara es menjaran el “bordillo”. 
 
I acabo, perquè no m’agrada explicar massa “rollos”, i no voldria parlar més del 
tema del que va passar en l’últim Ple, no en aquest extraordinari, si no en 
aquest ordinari, però si que és veritat que ens veurem al Jutjat!. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-una hores i cinquanta minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 


