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ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    5/2010 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes març de 2010. 
Data:    4 de març 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 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier  Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Excusa d’assistència: Es fa constar pel secretari-interventor que el Sr. Julián 
Oller Rubio telefònicament ha excusat l’assistència, atès que per malaltia amb 
efectes clínics ha estat ingressat en un centre sanitari per fer les proves 
necessàries.  
 
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 Acord sobre mesures a adoptar atès el romanent de tresoreria negatiu de la 
liquidació del pressupost de l’any 2009. 
3 Aprovació liquidacions de Plus-vàlua liquidació de data  23/02/2010. 
4 Acord d’aprovació conveni regulador de la delegació de facultats de gestió, 
encàrrec de gestió i recaptació de les sancions de trànsit, circulació de vehicles 
de motor i seguretat viària de l’Ajuntament dels Pallaresos a favor de la 
Diputació de Tarragona. 
5 Acord de resolució de reclamació i aprovació definitiva de l’ordenança de 
convivència ciutadana del municipi dels Pallaresos. 
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6 Acord de creació d’un registre de personal. 
7 Acord d’autorització suspensió subministrament servei domiciliari d’aigua 
empresa E.M.A.T.S.A. 
8 Acord d’aprovació de la revisió del Padró municipal d’habitants referida a 1 de 
gener de 2010. 
9 Acord d’aprovació sol·licitud de modificació en els projectes al PAM 2008-
2011. 
10 Acord d’aprovació inicial del Mapa de capacitat acústica dels Pallaresos. 
11 Acord autoritzant a la Diputació de Tarragona l’ocupació temporal i de 
servitud de pas línia elèctrica als Hostalets i Jardins Imperi.  
12 Moció del Grup Municipal  d’ADMC, per la inclusió de clàusules socials als 
projectes dels Fons estatal per l’ocupació i la sostenibilitat local del municipi 
dels Pallaresos. 
13 Moció del Grup Municipal  d’ADMC, per la inclusió a l’ordre del dia de les 
sessions ordinàries dels plens municipals un informe de presidència. 
14 Moció del Grup Municipal  d’ADMC, sobre l’assistència a les sessions del 
ple municipal.  
15 Moció dels Grups Municipals CiU, GP i ICV, sobre la ubicació d’un 
magatzem temporal centralitzat (ATC) a Catalunya. 
16 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
17 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 deu membres assistents. 
 
2 ACORD SOBRE MESURES A ADOPTAR ATÈS EL ROMANENT DE  
TRESORERIA NEGATIU DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST,  ANY 
2009. 
 
Es dóna compte de l’aprovació de la liquidació del Pressupost de l’any 2009, 
mitjançant decret  de l’alcaldia núm. 47/2010, de data 26 de gener de 2010, 
d’acord amb l’article 191 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 
89 del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del 
pressupost i, respecte al romanent de tresoreria dóna el següent resultat: 
 
Romanent de tresoreria: 
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
 
1 (+) Fons líquids...................................................................    434.662,21 €              
2 (+) Drets pendents de cobrament.............. ........................    978.853,13 € 
   (+) del Pressupost corrent..................................................    805.468,71 € 
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   (+) de Pressupostos tancats.................................................  172.460,28 € 
   (+) d’operacions no pressupostàries.....................................         924,14 € 
   (-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva.......            0,00  € 
3 (-) Obligacions pendents de pagament................................1.875.964,30 € 
   (+) del Pressupost corrent................................................... 1.178.430,09 € 
   (+) de Pressupostos tancats...............................................     476.174,33 € 
   (+) d’operacions no pressupostàries..................................     438.613,90 € 
   (-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva...       217.254,02 € 
I. Romanent de tresoreria total (1+2+3)...............................     -462.448,96 € 
II. Saldos de dubtós cobrament............................................          4.589,90 € 
III. Excés de finançament afectat..........................................                 0.00 € 
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals (I-II-III)    -467.038,86 € 
 
Atès que el romanent de tresoreria resulta negatiu en quatre-cents seixanta-set 
mil trenta-vuit euros amb vuitanta-sis cèntims (-467.038,86 €), s’haurà d’actuar 
d’acord amb l’art. 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, que 
assenyala que quan el romanent de tresoreria per despeses generals sigui 
negatiu, s’haurà d’actuar d’acord amb el referit article, per tal d’absorbir aquest 
dèficit produït, de la manera següent: 
 
“1. En caso de liquidación del presupuesto con remanente de tesorería 
negativo, el Pleno de la corporación o el órgano competente del organismo 
autónomo, según corresponda, deberán proceder, en la primera sesión que 
celebren, a la reducción de gastos del nuevo presupuesto por cuantía igual al 
déficit producido. La expresada reducción sólo podrá revocarse por acuerdo del 
Pleno, a propuesta del presidente, y previo informe del interventor, cuando el 
desarrollo normal del presupuesto y la situación de la tesorería lo consintiesen. 
 
2 Si la reducción de gastos no resultase posible, se podrá acudir al concierto de 
operación de crédito por su importe, siempre que se den las condiciones 
señaladas en el articulo 177.5 de esta Ley. 
 
3. De no adoptarse ninguna de las medidas previstas en los dos apartados 
anteriores, el presupuesto del ejercicio siguiente habrá de aprobarse con un 
superávit inicial de cuantía no inferior al repetido déficit. 
 
4. De la liquidación de cada uno de los presupuestos que integran el 
presupuesto general y de los estados financieros de las sociedades mercantiles 
dependientes de la entidad, una vez realizada su aprobación, se dará cuenta al 
Pleno en la primera sesión que celebre. 
 
5. Las  entidades locales remitirán copia de la liquidación de sus presupuestos 
a la Administración del Estado y a la comunidad autónoma antes de finalizar el 
mes de marzo del ejercicio siguiente al que corresponda. 
 
La falta de remisión de la liquidación en el plazo señalado facultará a la 
Administración para utilizar como actuales, a cualquier efecto, los datos que 
conozca relativos a la entidad de que se trate.” 
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Cal que per part de la Corporació s’adopti qualsevol de les solucions 
esmentades, que tant poden ser per separat com conjuntament. 
 
En el supòsit que s’adopti l’operació de crèdit, aquest solament pot arribar fins 
al 5% dels recursos corrents del pressupost vigent. I la càrrega financera de 
totes les operacions actuals i projectades no pot superar el 25% dels citats 
recursos. El retorn del préstec s’ha de fer com a màxim abans de la renovació 
de la Corporació. 
 
Atès que el primer punt no és possible: 
 
a) Perquè la reducció de crèdits ha de tenir el corresponent reflex comptable i 
això no és possible, perquè els serveis pressupostats son mínims i s’han de 
prestar obligatòriament i això es així i la practica ens diu que no hi ha manera 
de reduir despesa.   
 
b) Perquè els ingressos que es recapten no són suficients per a fer front a la 
referida despesa que es pot dir compromesa, la qual cosa fa, que la 
recuperació parcial o total, respecte a l’equilibri pressupostari perdut no sigui 
possible. 
 
Respecte al punt dos, no es considera adequat i gairebé impossible, tant per la 
gestió que comporta, com pels crèdits que l’Ajuntament ja té concedits. 
 
Respecte al punt tercer, es considera el més adequat i únic per les necessitats 
de l’Ajuntament, principalment per l’exposat en el punt primer. 
 
Per l’exposat anteriorment, i en comprovar que les dues primeres mesures del 
que preveu l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, no són 
factibles, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Acordar confeccionar i aprovar el Pressupost del proper exercici de 
2011, amb un superàvit  inicial de quantia no inferior al referit  dèficit (-
467.038,86 €) 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal de que prengui les mesures 
pertinents, per eixugar el dèficit  durant l’exercici de 2010 i en tot cas aprovar el 
proper pressupost del proper exercici amb un superàvit d’acord amb el dèficit, 
en compliment dels presents acords.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, quatre (4) en contra, del 
senyors/es Coronado, Domínguez, Marcos i Vidal i cap (0) abstenció,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
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El Sr. Vidal:  Sra. Alcaldessa ya nos hemos acostumbrado a que cada mes de 
marzo haya un punto que aborde un acuerdo para medidas a tomar debido al 
déficit que existe cada ejercicio. 
 
En el año 2008 fue de -481.544,64 euros. 
 
En el año 2009 es de -467.038,86 euros. 
 
Pero lo importante es que no pare la fiesta. 
 
El día 5 de marzo de 2009 el Sr. Domínguez antes de votar le preguntó sobre 
las medidas que iba a tomar la Alcaldessa Sra. Ana Ramos. Y la Sra. Ana 
Ramos, haciendo gala de su talante democrático le contestó: “Como sé que 
eso no influirá en la votación, las que considere pertinentes.” 
 
Mire Sra. Ramos, con esta respuesta hizo honor a su incapacidad para 
gobernar, razonar y comprender los problemas del municipio y de sus vecinos.  
 
El verdadero problema dels Pallaresos es usted Sra. Ana Ramos. Si tuviera un 
mínimo de dignidad política presentaría hoy mismo su dimisión y a casa. Esta 
es la primera medida a tomar, por el bien del pueblo, por el bien de sus vecinos 
y por último por el bien de la formación política que representa, que es CiU. 
 
Sra. Ramos, usted no está preparada, lleva tres años demostrándolo. Y la 
segunda medida es realizar una auditoria, para saber la situación que nos 
encontramos, lo que se ha hecho mal y conocer las soluciones. 
 
Sra. Ramos, la gente del pueblo es sencilla, tiene mucha paciencia, pero no 
son tontos y un día levantarán la voz. 
 
Para acabar, leeré un párrafo aparecido en el Diari de Tarragona, titulado “La 
crisis en Els Pallaresos”, publicado el día 2 de marzo de 2010, escrito por un 
vecino del municipio y trata sobre una medida, sobre la creación de un 
departamento de control de gastos por el Ayuntamiento dels Pallaresos, en el 
último párrafo dice, este vecino dice: “La verdad es que la creación de este 
departamento de control de gastos no da mucha confianza sobre la honestidad 
de las personas o regidorías que gestionan los recursos dels Pallaresos”. 
 
La Sra. Ramos: Por alusiones, he de contestarle. Primero, que es su opinión, 
pero le pediría que no se atreviese a decir que tiene que hacer o que no tiene 
que hacer mi agrupación política. ¿O también se piensa meter usted en el resto 
de las agrupaciones? 
 
La Sra. Coronado:  Hem votat que no, perquè ja portem tres anys de mala 
gestió, i aquesta gestió deriva en el romanent de tresoreria en negatiu, i des del 
PSC nosaltres també demanem una auditoria. 
 
El Sr. Domínguez: Miri senyora Ramos, això és el conte de mai acabar. Ja l’any 
passat per aquestes mateixes dates també havíem d'aprovar aquest punt degut 
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a una mala gestió. En aquella ocasió li vaig preguntar abans de la votació, tal i 
com indicava el redactat del punt que deia “Facultar a la Sra. Alcaldessa per 
tal de que prengui les mesures pertinents, per eixu gar el dèficit durant 
l’exercici de 2009 “ i vostè va respondre que les mesures que considerés 
oportunes . 
 
Avui tornem a haver d'aprovar aquest punt per intentar sanejar l’economia 
municipal, i suposo que si li torno a preguntar el mateix, el més segur, és que 
em respongui més o menys el mateix. S’ho pot estalviar, no cal. Ja hem vist les 
mesures que ha pres, s’ha doblat el dèficit. 
 
L’any passat el mateix regidor d’hisenda, el senyor Pardo, deia que el problema 
del dèficit del 2008 venia referit per la davallada de l’impost de l’ICIO. Deia que 
al 2008 van ingressar uns 71.000 € motiu pel qual van tenir dèficit. Però el cert 
és que, lluny d’intentar corregir aquesta situació i ajustar els números del 
pressupost a uns ICIOS més ajustats a la realitat, aquest regidor al 2009 i ara 
també al 2010 està insistint en, com a mínim, inflar en més del doble la previsió 
d’ingressos en el pressupost corresponent.  
 
La realitat és que la llei regula aquesta situació, així que s’haurà d’actuar 
d’acord amb l’art. 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que 
assenyala que quan el romanent de tresoreria per despeses generals sigui 
negatiu, s’haurà d’actuar d’acord amb el referit article, per tal d’absorbir aquest 
dèficit produït. El mateix que varem fer ara fa un any i no s’ha fet.  
 
Durant aquest any s’ha fet cas omís a l’anàlisi patrimonial, financer i 
pressupostari i econòmic de la Diputació, als serveis econòmics municipals de 
la Diputació de Tarragona, al Pla econòmic financer, al mateix secretari-
interventor en les diferents informacions econòmiques que durant tot l’any i per 
no estendrem més s’ha fet cas omís al Pla de Sanejament previst per aquest 
any. 
 
S’han vulnerat constantment les directrius que regulen el funcionament dels 
ajuntaments, amb factures per encàrrecs verbals sense fiscalització prèvia i 
control pressupostari. S’han fet contractacions encobertes, sense respectar la 
llei de contractes del sector públic, però això ara canviarà i ens hem de tornar a 
creure que ara sí, repeteixo ara sí, aquest equip de govern respectarà les 
regles de joc i aquestes mesures a adoptar les compliran. Paper mullat Sra. 
Ramos, paper mullat.  
 
Miri Sra. Ramos, finalitzo, quan ara fa més o menys un any, uns quants 
regidors en nom de tots els regidors de l’oposició van anar al seu despatx per 
oferir-se a treballar pel poble no venien a fer una moció de censura, venien a 
oferir-li el fet de treure del govern als que han portat a l’Ajuntament a la situació 
econòmica que es troba. Gràcies. 
 
El Sr. Marcos:  No sé si llegir el que tinc preparat, perquè és tornar a donar 
voltes al mateix, però és trist, com un company ha dit “paper mullat tot”. 
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Miri, ho llegiré, llegiré perquè no em vull deixar ni una coma. Sra. Alcaldessa, 
Srs. del equip de govern. Està clar que vostès s’han equivocat i a més  
greument, i han provocat un forat a les arques municipals com mai s’havia vist 
al nostre poble, aquest forat era un forat anunciat, tots els partits de l’oposició 
els hi havien dit que la seva gestió no era pas ni de bon tros,  la més correcta.  
 
El Sr. Secretari d’aquesta corporació, reiteradament els hi ha fet advertiments, 
tot anunciant el que podria passar i que finalment ha passat, i no només aquest 
any sinó que la seva gestió deficitària es ve arrossegant any darrera any. No és 
menys cert que vostès han tingut un factor en contra que no els hi ha posat les 
coses fàcils, la desafortunada crisi econòmica que pateix la economia mundial i 
això nosaltres també ho valorem.  
 
AIP mai ha fet llenya del arbre caigut, i no ho farà ara, tot el contrari, “la mà 
estesa”.  Sí senyors, la mà estesa un altre cop, i ho estarà tantes vegades com 
calgui per bé del poble dels Pallaresos i tot passant dels interessos dels partits 
polítics, perquè nosaltres som un partit independent i municipalista. 
 
No presentarem cap remei miraculós per resoldre la crisis, no presentarem cap 
remei miraculós per resoldre l’economia del nostre Ajuntament, tan sols hem 
ofert sempre la nostra mà estesa, des del primer dia, o diria més, des d’abans 
del primer dia, per treballar conjuntament per trobar-hi una solució, i vostès 
sempre la han rebutjat, i diria més, no solament l’han rebutjat sinó que a més 
han intentant humiliar a l’oposició sempre que han pogut.  
 
Solucions, n’hi ha, difícils i segurament impopulars, però n’hi ha, i és segur que 
per això vostès reclamen ara el nostre ajut, per què ho fan? Doncs  
simplement, per no sortir només vostès escaldats amb aquesta olla, però mirin 
senyores i senyors de l’Equip de Govern, mentre vostès no abandonin aquesta 
política d’engany, mai podrem arribar a un acord. 
 
Primer ens presenten un Pla de Sanejament de la Diputació, després se’l 
passen pel forro de les il·lusions, després ens demanen ajut per resoldre la crisi 
tot muntant unes Comissions Econòmiques, i als pocs dies treuen notícies a la 
premsa, com la que acaba de comentar el meu company. 
 
Com més falta fa que els regidors treballin pel poble, alguns de vostès 
desapareixen durant mesos, (això si, continuant cobrant el seu sou, però sense 
fotre brot). 
  
Alguns de vostès en comptes de treballar per trobar solucions al greu problema 
que patim, es dediquen a perdre el temps presentant unes mocions sobre 
temes (que són molt importants, evidentment) però que al nostre poble, avui 
per avui,  no els hi afecta ni directa ni indirectament. 
 
Escolti’m, per què ens demanen l’ajut?, si després fan el que volen, que pot ser 
ens prenen per estúpids? 
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Hi hauria d’haver una mica més de respecte cap a l’oposició, que tots hem 
estat escollits pel poble. 
 
Nosaltres creiem fermament que no es hora de baralles ni particulars ni 
partidistes, i caldria passar als fets i abordar un gran pacte de Govern de totes 
les forces polítiques, i en altres ocasions ja ho hem repetit, per fer front a la crisi 
econòmica i prendre mesures que siguin eficaces, però desgraciadament, al 
nostre poble ho veiem com una gran utopia. 
 
I el poble ha de saber, que en aquest Ajuntament, mentre estiguem asseguts 
tant en un costat com en l’altre, persones que representen a partits polítics, 
persones que representen a veïns d’aquest poble, i que es mereixen tots els 
respectes no?, però que no poden estar asseguts més de cinc minuts sense 
ofendre’s els uns als altres i sense barallar-se uns amb els altres, mai es podrà 
arribar a un acord ni per salvar l’economia, ni per anar a fer un cafè en aquest 
poble. I és un fet que globalment vostès tindrien de valorar. No serà ni la 
primera ni la última vegada suposo, encara que voldria equivocar-me, que 
vostès han dit que no necessiten a l’oposició per res, el resultat és evident.   
 
Senyora Alcaldessa crec que hauria de prendre una decisió forta, dolorosa 
potser, però si no això no té remei. 
 
El Sr. Pardo:  Em sembla molt be que plantegi vostè senyor Marcos un pacte 
de govern, però si és seriós. El problema, no ho dic per vostè, hi ha gent aquí 
que en comptes de plantejar un pacte de govern, més sembla un pacte de 
demagògia. Perquè hi ha persones aquí que tenen un passat polític, i aquest 
passat polític, com deia aquell filòsof, el passat sempre torna, i de vegades s’ha 
de recordar aquest passat perquè sembla ser que fan referència només a tres 
anys enrere i no ens recordem del que fèiem fa cinc, eh? Que passava 
aleshores? Per valorar, perquè jo crec que una forma comparativa del que és 
l’acció de govern actual i l’anterior, és si volen, tal com a començat a dir el 
senyor Vidal, són els números. Si volen començarem pels números. 
 
Vostè senyor Vidal, quan es volien aprovar els pressupostos del 2005, ho 
recorda no? Va dir que no, que no votava, per que l’IBI urbà ha pujat en els 
pressupostos el 21%, això significa unes 10.000 pessetes, que pagaran de més 
de mitja els veïns del poble, supera set vegades l’IPC. També es planteja un 
augment d’un 67% de la taxa d’escombraries, és un pressupost que només es 
basa en l’increment d’impostos.  
 
Vostè quan es van aprovar les ordenances del 2007 va pujar l’IBI, -va votar que 
Si-, un 26,80%, els ICIOS un 23,33%, la brossa que no volia l’any anterior la va 
pujar un 158%, vostè diu que l’alcaldessa no està preparada per governar, 
vostè sí? Vostè està preparat, amb aquests números està preparat.  
 
Aquest govern ha efectuat unes pujades d’impostos que van des del 2,5 fins al 
5,4 en tres anys, el 2,5 com impost més baix al 5,4 el més alt. Reducció de la 
brossa un 15% menys, digui vostè un govern que el primer any hagi abaixat les 
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escombraries als ciutadans un 15,4%. Varem passar de pagar un rebut de 195 
€ a un de 165 €. 
 
Després també vostè feia referència als informes del Secretari-Interventor, 
d’ara, en l’època en la que el senyor Vidal era primer Tinent d’Alcalde d’aquest 
Ajuntament: 
 
“Informe del Secretari-Interventor: Aquest Secretari-Interventor es troba davant 
una actuació administrativa totalment autoritària i exagerada, de decisions 
polítiques desproporcionades de difícil compliment”. Per exemple, entre 
aquestes coses amb les quals el Secretari estava en disconformitat: 
 
Punt A.- Projectes d’obres que s’aproven i s’executen pel seu contingut i que 
durant els transcurs de les obres centralitza molt més de la prevista, 
sobrepassant el pressupost i superant el límit de variacions d’unitat d’una obra 
que preveu la llei. 
 
Punt B.- Contractacions de personal sense cap mena de previsió 
pressupostària, tant dels llocs de treball com de les corresponents dotacions 
pressupostàries, de la qual cosa també consten el corresponent advertiment als 
Decrets de contractació. 
 
Punt C.- Factures que són carregades, pagades atesa la seva domiciliació 
bancària i d’altres que arriben a aquesta Secretaria-Intervenció conformades 
pel senyor Alcalde o Regidor, o regidor corresponent, i de vegades pel senyor 
Alcalde mitjançant Decret del seu pagament, sense la corresponent fiscalització 
prèvia i control pressupostari, per encàrrecs verbals dels referits regidors o 
alcaldia. 
 
Li puc llegir unes quantes d’aquestes notes de reparació, dels Decrets, Decret 
131/06 Contractació soterrament línies elèctriques sense procediment establert 
que preveu Llei i sense dotació pressupostària, contractació d’un parc infantil 
de la rotonda de Santes Creus sense el corresponent projecte redactat pel 
tècnic competent, puc llegir un munt però crec que no és el moment, 
simplement és una puntualització. 
 
Després crec que el senyor Domínguez ha fet referència a la previsió que hem 
fet d’ICIOS, exagerada. Bé, el pressupost del 2006 es va pressupostar uns 
ICIOS per valor de 972.812 euros, sap senyor Vidal quan es va liquidar? 
369.000 euros, només es van equivocar, només en 603.000 de més, de més, 
amb romanent de tresoreria negatiu també, que quan vostè estava també hi 
havia, eh? No és d’ara, i aleshores hi havia una entrada de 369.000, no de 
70.000 com ara. 
 
També en referència al romanent de tresoreria negatiu cal dir que hi ha 
196.000 dels 400.000 euros, pendent de la regularització de factures de la 
brossa de l’any 2005, és a dir, hi va haver un pacte d’alcaldes, hi havia un 
retard en el pagament d’aquestes factures, i aquest any hem pagat els 
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endarreriments, per tant, 196.433 euros que han anat al romanent de 
tresoreria. 
 
Despeses d’ensenyament al 2005, 27.058 euros, al 2009 157.971 euros, 
només han augmentat un 483% de despeses d’ensenyament, perquè cal 
recordar que tenim menys ingressos però les despeses, i sobretot en 
ensenyament amb dos CEIP’S i un institut han augmentat considerablement. 
 
Les festes, a l’any 2005 liquidació de festes 184.518 euros, a l’any 2009 
151.134, menys 22% de despesa, 33.384 euros de menys gastats, amb quatre 
anys de diferència. 
 
Despeses de representació al 2006 12.000 euros, al 2009 10.078 euros, 23% 
menys. 
 
Podríem continuar però no és el cas, perquè necessito temps per contestar al 
senyor Domínguez, que m’ho ha posat bastant bé, perquè ha fet referència a 
un moment al qual ell i la resta de regidors de l’oposició van anar a veure a la 
senyora Alcaldessa per oferir-se a treballar amb ella. 
 
Tinc aquí el programa de la campanya del senyor Domínguez, li agrada tant 
treure els nostres, nosaltres també tenim el seu, i diu que: “Davant del desencís 
originat per les formacions polítiques tradicionals que durant tots aquests anys 
ens han governat, sens dubte marcats per l’amiguisme i les promeses 
incomplertes en el sí de la institució”. 
 
Bé, jo la pregunta que em faig és si són aquestes mateixes persones amb les 
que vostè volia formar un nou govern municipal, encapçalat per la mateixa 
persona, l’alcaldessa que avui tenim, a la que vostè culpa de l’ actual situació 
del municipi. Que ha canviat senyor Domínguez en aquestes persones? O 
potser són les mateixes persones però amb cossos diferents? Que també 
podria ser. 
 
Jo crec que amb aquesta carta de presentació queda desacreditat per dur a 
terme cap proposta política seriosa per aquest municipi, vostè està abonat a la 
cultura del “todo vale”, tot val per tenir una cadira, no té cap tipus de projecte 
polític, i l’únic que busca és treure profit d’una situació de crisi global que està 
afectant a tots els municipis, no només al nostre.  
 
I podria continuar però crec que si no s’allargarà massa i deixaria aquí. 
 
La Sra. Alcaldessa: Prega brevetat. 
 
El Sr. Vidal: Sobre el tema de los impuestos, la subida de impuestos cuando se 
produjo, o sea de tasas e impuestos, el señor Claudi Domènech, su jefe de 
candidatura, yo diría que votó que sí, porque era de los nuestros aunque luego 
se pasó al otro bando, no sé que hizo, no sé que pasó, pero yo diría que votó 
que sí, y los otros se abstuvieron, si CiU no estaba de acuerdo con esa subida 
que se pactó en las reuniones de comisión de cuentas, yo no sé en aquel 
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entonces estaban CiU, representaban pues el que está ahora con la alcaldesa, 
se abstuvieron, quiero decir que no se negaron. O sea, que eso fue un acuerdo 
y no hubo ningún voto en contra. 
 
Los números son tozudos, voy a ser muy breve, el estado de cuentas en el año 
2007 la tesorería fue un positivo de 157.000 euros, yo esas cuentas no las hice 
porque ya no gobernaba, gobernaban ustedes, 157.000 euros positivos, eso 
son las cuentas, es lo que va al final a Barcelona. En el 2008 pasamos ya a un 
negativo de 481.000 euros, y en el año 2009 460.000 euros y no se cuantas 
facturas por allí sueltas y abandonadas que pasan a este año, o sea que, 
¡cuenta clara!. Año 2007 que es año de gestión compartida con el anterior 
gobierno y el otro gobierno 157.000 positivos.  
 
Sobre los gastos, yo estoy de acuerdo en gastar dinero, prueba de ello es que  
he apoyado un préstamo para la guardería del pueblo, lo que no estoy de 
acuerdo que se gaste dinero en un torno, en un carnet magnético que cuesta 
tres millones y pico de pesetas, en caterings que no se cuanto ha costado y 
cuanto se ha tirado, en regidores que dejan las áreas. Yo estoy de acuerdo en 
que nos tenemos que endeudar, yo he votado un préstamo para la 
construcción de la escuela-bressol, como en su día también a favor de los 
contenedores, estoy de acuerdo, yo en lo que no estoy de acuerdo es en los 
gastos. Y para terminar, el último año que gestionó el anterior equipo de 
gobierno los ingresos por basuras fueron 113.000 euros, el año que lo 
gestionaron ustedes completo se pasó de 113.000 euros de cobrar por las 
basuras a los vecinos a 346.000, son 200.000 euros también que han entrado, 
¿no? Bueno claro, usted siempre se ríe, hasta lo de la piscina se ríe, pero 
bueno le hará gracia, o sea que pasar de 113.000 a 346.000, 233.000 euros 
también es una fuente de ingresos que el ayuntamiento no tiene que poner. 
 
El Sr. Domínguez: És molt trist senyor Pardo, molt trist, i això sí que el 
desacredita a vostè, que tot l’argument que té és parlar del 2004, 2005, 2006, 
és molt trist, jo no hi era, però crec que la majoria dels que estaven aquí en 
l’altre costat tampoc hi eren. I si el que han de justificar la seva penosa gestió 
és intentar fotre merda sobre l’anterior Alcalde que, jo ho he dit i estava en el 
meu programa, i no ho negaré, que vist des de fora, perquè tampoc estava dins 
i no seria just la sensació que em donava no era bona, això ho he dit i no 
m’amago del que dic, crec que vaig sempre de cara. 
 
La realitat senyor Pardo és que no m’he volgut aprofitar de la situació de crisi, i 
per això en la Comissió Especial de Comptes vaig fer l’oferiment que vaig fer, 
no podia ser un oferiment sense cap tipus de condició prèvia, perquè aquí 
ningú es fia de ningú, però que vostès no es fiïn de mi, jo no tinc possibilitats de 
gestionar l’ajuntament, jo estic a l’oposició, jo he de fiscalitzar a vostè, però jo 
no em fio de vostè, ni de vostè ni d’aquests gestors, com a gestors!, no com a 
persones! Per que aquí de vegades barregem temes. 
 
I per això li vaig proposar,  no les meves ocurrències  com diuen vostès, el que 
demanava el Secretari, ho posa al seu informe, auditoria, treballar tal com 
marca la llei, que no s’està fent, i donar transparència que a dia d’avui no tenim.  
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Aquesta és la realitat, vostè ha fet una explicació, de que si al 2005, que si al 
2006, que si notes de reparació, que si notes d’allò, jo no tinc que defensar els 
que ja hi eren, però crec que el seu cap de grup, que tant deia el dia que se 
n’anava del grup, que tant deia que li havien fet passar tant malament, va 
aguantar fins l’últim dia, i jo no hi era. Jo ara estic dins, la meva obligació és la 
de fiscalitzar els òrgans de govern i no parlar de fa cinc, sis, set o vuit anys, per 
que si no també em podia haver tret els números del 93 o del 94. I aquesta és 
la realitat, la realitat és que no dóna per més, i jo culpo l’alcaldessa, l’he de 
culpar! És que l’ha de culpar! Per que la màxima responsable del que passa al 
Consistori és l’alcaldessa. Però si vostè ho fa malament, i ho fa malament!, per 
que no en sap més senyor Pardo. Vostè té un pressupost de despeses i no es 
pot passar del pressupost de despeses, i no pot argumentar que els ingressos 
han baixat, perquè si vostè seguís les despeses que marquen no tindrien 
d’aprovar cada any un reconeixement extrajudicial de crèdit!. La culpa és de la 
senyora Ramos! Per què? Perquè és el cap visible! Però de la seva penosa 
gestió! 
 
El Sr. Marcos: Senyor Pardo, li he dit en diferents ocasions, recordo en l’últim 
Ple li vaig dir el mateix, vostè no hi era, jo tampoc, altres d’aquí tampoc, si 
estem recordant el passat i perdem un temps meravellós per a poder treballar 
pel futur, d’acord? O sigui, oblidem el que va passar i tirem endavant, que de 
fet és tot això que li estic dient, és el que demanàvem tant vostè, com 
nosaltres, com molta gent que es va presentar per intentar eliminar el que 
teníem aleshores.  
 
Deixi que li recordi dues frases, una de Josep Pla i una altra d’Adolfo Suárez. 
 
Josep Pla deia que: “Un governant no és només un opositor, momentàniament 
triomfador que aplica i realitza les seves idees d’oposició, això explica per que 
en aquest país no es governa mai per alguna cosa, si no en contra d’alguna 
cosa.” 
 
I Adolfo Suárez, va dir en una ocasió, que en política, calia deixar cada dia els 
ous a casa, i dissortadament aquí tenim un malbaratament??? de testosterona 
que tindríem també que deixar de banda. Gràcies. 
 
El Sr. Vidaller:  Només volia que repetís el senyor Domínguez amb aquest 
discurs que ha fet, que ha dit unes frases que m’agradaria que les repetís, ha 
dit que el que vol ell és que es faci una gestió legal, cosa que no s’està fent, 
m’agradaria que ho repetís de nou. 
 
Sr. Domínguez:  Cap problema, miri li diré ben clar, la llei 1/2005 diu que per 
comprar el que es demana primer es fer la petició al Secretari amb un 
pressupost, consigna si hi ha partida pressupostària, aleshores s’autoritza la 
compra, i és el que no s’ha fet.  Això és complir la llei 1/2005. És veritat senyor 
Secretari? 
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El Sr. Vidaller: Si vostè creu que no s’està actuant legalment, vagi al Jutjat, no 
vingui a fer demagògia. 
 
3 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 23 de febrer de 2010,  de les liquidacions 
corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlues) corresponents a les transmissions realitzades 
l’any  2009. 
 
Es tracta d’un total de 4 liquidacions, des de Bartoli Garcia, Francisco, fins a 
Vilches Velasco, Maria, i que ascendeix a un total de dos mil set-cents noranta-
vuit euros amb cinquanta-dos cèntims. (2.798,52 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 4 
liquidacions, des de Bartoli Garcia, Francisco, fins a Vilches Velasco, Maria, i 
que ascendeix a un total de dos mil set-cents noranta-vuit euros amb 
cinquanta-dos cèntims. (2.798,52 €). 
 
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 deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4 ACORD D’APROVACIÓ CONVENI REGULADOR DE LA DELEGAC IÓ DE 
FACULTATS DE GESTIÓ, ENCÀRREC DE GESTIÓ I RECAPTACI Ó DE LES 
SANCIONS DE TRÀNSIT, CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTO R I 
SEGURETAT VIÀRIA DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS A FAVOR 
DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
 
Atès l’interès de l’Ajuntament en delegar a la Diputació de Tarragona, per la 
seva realització a través de l’Organisme Autònom BASE-Gestió d’Ingressos, les 
competències municipals relatives a la gestió i recaptació de les sancions de la 
Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària. 
 
Atès el model d’acord i esborrany de conveni tramès per la referida Diputació  
per tal regularitzar la referida delegació de competències, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Delegar en la Diputació de Tarragona, per la seva realització a 
través de l’Organisme Autònom BASE-Gestió d’Ingressos, les competències 
municipals relatives a la gestió i recaptació de les sancions de la Llei sobre 
trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, el text articulat de la 
qual va aprovar-se pel Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, d’acord 
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amb el que determinen els articles 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals, aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març (en 
endavant TRLRHL), i l’article 13 de la Llei de 30/1992, de 26 de novembre, de 
règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, 
(en endavant LRJAP-PAC), que a continuació es relacionen: 
 
Expedir els documents de notificació de les denúncies formulades o tramitades 
exclusivament pels agents municipals, incloent les formulades per vigilants de 
les zones d’estacionament amb limitació horària, a partir de les dades 
facilitades per l’Ajuntament i la consulta dels Registres de la Direcció General 
de Trànsit i la Prefectura Provincial de Trànsit. 
 
Notificar les denúncies esmentades en el punt anterior. 
 
Dictar la provisió de constrenyiment derivada de la manca de pagament en 
període voluntari de l’import de les multes de trànsit. 
 
La recaptació de l’import de les sancions en període voluntari i executiu. 
 
La liquidació dels interessos de demora. 
 
La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
 
La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts 
 
La resolució dels recursos que es puguin interposar contra els actes del 
procediment de recaptació 
 
Qualsevol altre acte necessari per tal d’assegurar l’efectiva realització de les 
actuacions  esmentades. 
 
La defensa jurídica i, en el seu cas, la representació davant Jutjats i Tribunals 
en els procediments que s’originin com a conseqüència d’actuacions derivades 
d’aquest conveni. 
 
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 15 de la LRJACP-
PAC, s’encomana a la Diputació de Tarragona, a través del seu organisme 
autònom BASE- Gestió d’Ingressos la realització de les següents activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis, sense que això suposi la cessió de la 
titularitat de la competència, essent de responsabilitat de l’Ajuntament dictar les 
resolucions de caire jurídic en què s’integra l’activitat concreta encomanada. 
 
La identificació dels titulars dels vehicles denunciats. 
 
L’enregistrament dels butlletins de denúncia. 
 
La instrucció del procediment sancionador i la notificació dels actes 
administratius que en ell es dictin. 
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Qualsevol altra activitat  de naturalesa anàloga i necessària per a la 
materialització de les activitats anteriors. 
 
TERCER.- Procediments i terminis 
 
Per tal de garantir una coordinació eficaç entre les actuacions que hagin de dur 
a terme l’Ajuntament i l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos 
s’estableix que: 
 
BASE-Gestió d’Ingressos facilitarà a l’Ajuntament els impresos dels butlletins 
de denúncia, butlletins que es trobaran numerats de forma correlativa, sense 
salts de numeració,  normalitzats a efectes de cobrament dels imports de les 
sancions d’acord amb les especificacions emanades dels òrgans rectors de les 
entitats financeres i documentades en els respectius quaderns.  
 
L’Ajuntament donarà trasllat dels butlletins de denúncia i, en el seu cas, dels 
informes de ratificació de les denúncies, en el termini de quinze dies des de la 
seva formalització o emissió,  pel procediment que s’acordi conjuntament i en 
funció dels mitjans tècnics i operatius establerts. BASE-Gestió d’Ingressos 
podrà negar-se a tramitar els expedients sancionadors en els quals la demora 
en la tramesa de la documentació anterior superi en un 50 per 100 el termini 
acordat, quedant alliberada BASE-Gestió d’Ingressos de qualsevol 
responsabilitat. 
 
L’Ajuntament, a proposta de BASE-Gestió d’Ingressos o dels Serveis 
Municipals, resoldrà les al·legacions que facin els interessats per mitja de 
l’adopció del acords procedents emesos per l’òrgan competent, ordenant 
l’anul·lació i baixa dels expedients, confirmant la sanció proposta o, en cas de 
que aquesta sanció hagués estat imposada amb anterioritat, es procedirà a la 
seva anul·lació.  
 
BASE-Gestió d’Ingressos procedirà a la successiva implantació d’aquells 
mitjans tècnics que permetin l’agilització dels procediments, com l’escanejat de 
butlletins, al·legacions, recursos i avisos de recepció. 
 
BASE-Gestió d’Ingressos presentarà a l’Ajuntament els informes i propostes 
per tal d’introduir  els instruments de tecnologia digital que permetin als agents 
municipals l’optimització de la seva activitat. Així mateix, es cercaran les 
fórmules de finançament que facin possible fer front als costos d’implantació i 
manteniment  d’aquests instruments pel municipi. 
 
BASE-Gestió d’Ingressos proporcionarà a l’Ajuntament els  mitjans de control 
per un seguiment eficaç dels expedients mitjançant l’oportú seguiment 
informàtic en línia de cada expedient i mitjançant estadístiques mensuals 
indicatives de la seva evolució i situació.  
 
L’Ajuntament no podrà cobrar directament els imports de les sancions, els 
quals s’hauran d’ingressar necessàriament als comptes restringits de BASE-
Gestió d’Ingressos. No obstant, s’estableix expressament la possibilitat de 
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cobrament a través de targeta de crèdit i/o dèbit i el cobrament en efectiu per 
part dels agents denunciants. El cobrament per targeta de crèdit s’haurà de 
realitzar necessàriament a través de les terminals de TPV que facilitarà BASE-
Gestió d’Ingressos. El cobrament en efectiu pels agents comportarà l’obligació 
de l’ingrés de l’import exaccionat al compte restringit designat per BASE-Gestió 
d’Ingressos dintre dels deu dies següents al seu cobrament. 
 
QUART.- Atenció al públic.   
 
BASE-Gestió d’Ingressos habilitarà els locals d’atenció al públic necessaris per 
un funcionament adequat i correcte del servei. En aquest sentit, es possibilitarà 
l’atenció pública en qualsevol Oficina de BASE-Gestió d’Ingressos per tal que 
els ciutadans puguin ser atesos en relació als expedients objecte d’aquest 
conveni. 
 
CINQUÈ.- Compensació econòmica. Clàusula de garantia. 
 
La prestació dels serveis que es derivin de la delegació i tasques 
encomanades, que recull aquest acord, comportarà la compensació de les 
quantitats que s’indiquen en els apartats següents: 
 
El percentatge establert a l’article 5 de l’Ordenança fiscal número 11 de la 
Diputació de Tarragona, aplicat sobre el principal i els interessos de demora 
ingressats en període de pagament voluntari o executiu. 
 
Les despeses variables que suposi la tramitació de l’expedient en via 
voluntària. En concret:  
 
Despeses de notificació.  
 
Despeses derivades del cobrament bancari. S’inclou en aquest apartat com a 
despesa variable, la despesa per cobrament mitjançant TPV, si aquesta 
modalitat de pagament fos d’interès de l’Ajuntament.   
Despeses de confecció de les notificacions. 
 
A més de les anteriors compensacions per despeses de gestió, BASE-Gestió 
d’Ingressos rebrà en concepte de compensació l’import del recàrrec de 
constrenyiment, cas de recaptació efectiva de l’import de la multa en període 
executiu, més les costes del procediment repercutides al deutor. És a dir, les 
costes del procediment executiu només es podran exigir al deutor, en cap cas a 
l’Ajuntament. 
 
Als esmentats efectes, BASE-Gestió d’Ingressos informarà a l’Ajuntament 
durant el mes de desembre dels costos variables unitaris a aplicar l’any 
següent. Alhora BASE-Gestió d’Ingressos s’obliga a informar de tota variació 
en els costos esmentats el mes anterior al seu efecte, sens perjudici de la seva 
formalització mitjançant l’Ordenança reguladora corresponent.  
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Després de dos anys de vigència del present acord de delegació s’analitzaran 
els costos i resultats obtinguts per tal de revisar, en cas que sigui necessari, la 
compensació econòmica que s’estableix en l’apartat primer d’aquesta clàusula. 
 
SISÉ.- Ingrés de l’import de les sancions. 
 
L’import de les sancions recaptades mensualment, a la qual s’aplicarà una 
minoració pels costos fixes i els variables dels expedients tramitats durant el 
mes, s’ingressaran per BASE-Gestió d’Ingressos a l’Ajuntament dintre dels 
primers vint dies naturals del mes següent. L’Ajuntament autoritza 
expressament a BASE-Gestió d’Ingressos a practicar l’esmentada minoració.  
 
SETÈ.- Si l’Ajuntament subministra a la Diputació de Tarragona la informació 
de les denuncies en format digital, sigui perquè disposa de mitjans de captació 
electrònica de la informació sigui perquè ha cedit aquesta captació a tercers, 
s’haurà d’adaptar al format que prèviament li haurà facilitat la Diputació. 
 
Si l’Ajuntament vol que la Diputació de Tarragona adquireixi els dispositius de 
captació electrònica de la informació amb tots els seus accessoris, perquè 
desprès li siguin cedits per aquesta, l’Ajuntament autoritza a la Diputació 
perquè liquidi l’import d’aquests dispositius dintre dels dos mesos següents al 
lliurament dels mateixos a l’Ajuntament. La liquidació es practicarà mitjançant la 
deducció de l’esmentat import de la liquidació mensual de multes que la 
Diputació practica a l’Ajuntament. Quan en les dues primeres liquidacions de 
multes següents al lliurament dels dispositius, no s’hagi pogut compensar 
l’import d’aquests, l’Ajuntament autoritza a la Diputació a compensar-lo de les 
liquidacions futures, siguin de multes o de qualsevol altre ingrés municipal del 
qual l’Ajuntament hagi delegat la recaptació en la Diputació de Tarragona. 
 
VUITÈ.- Per donar acompliment  a les clàusules anteriors es constituirà una 
Comissió de Seguiment formada per tres membres nomenats per l’Ajuntament i 
tres membres nomenats per BASE-Gestió d’Ingressos i que serà presidida pel 
president de BASE-Gestió d’Ingressos o persona en qui delegui. 
 
Aquesta Comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. 
 
NOVÈ.- L’Ajuntament podrà efectuar suggeriments de caràcter general i 
demanar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió del procediments 
aquí regulats. 
 
DESÈ.- La Diputació de Tarragona durà a terme les funcions delegades d’acord 
amb el què disposa l’ordenament local i la normativa interna dictada per l’entitat 
de conformitat amb el que determina l’article 7.3 del TRLHL i de les pròpies 
facultats d’organització per a la gestió dels serveis atribuïts i, molt 
especialment, l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, 
comprovació i recaptació dels ingressos gestionats per BASE-Gestió 
d’Ingressos.   
 
ONZÈ.- Entrada en vigor, efectes i durada de la delegació. 
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La delegació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província per un període de cinc anys prorrogable per reconducció 
tàcita anual, excepte si qualsevol de les dues parts acorda deixar sense efecte 
l’esmentada delegació, cosa que s’haurà de notificar en un termini no inferior a 
sis mesos. 
 
DOTZÈ.- Aquest acord substituirà qualsevol altre acord anterior en matèria de 
recaptació executiva de Multes de Trànsit. 
 
TRETZÈ.- Acceptada la delegació per part de la Diputació de Tarragona, 
publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a general coneixement, d’acord 
amb el previst a l’article 7.2 del TRLRHL. 
 
CATORZÈ.- Aprovar i incorporar al present acord, com annex I, la proforma del 
conveni de delegació, a signar entre l’Ajuntament i la Diputació de Tarragona. 
 
QUINZÈ.- Facultar a La Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament dels Pallaresos,  per a 
formalitzar el corresponent conveni de delegació. 
 
ANNEX I 
 
CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FACULTATS DE G ESTIÓ, 
ENCÀRREC DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE LES SANCIONS DE TRÀNSIT, 
CIRCULACIÓ DE VEHICLES DE MOTOR I SEGURETAT VIÀRIA DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS A FAVOR DE LA DIPUTACI Ó DE 
TARRAGONA 
 
 
Tarragona, ........ de ....................... de 200_ 
 
Es reuneixen, d’una part: 
 
L’Il.lm. Sr. JOSEP POBLET TOUS, president de la Diputació de Tarragona i 
assistit per la secretària general de la Corporació, Sra. PILAR SANCHEZ PEÑA 
 
i de l’altra: 
 
La Sra. Ana Maria Ramos Castro, alcaldessa de l’Ajuntament dels Pallaresos, 
en nom i representació d’aquesta Corporació i assistit pel secretari de 
l’Ajuntament, Sr. Josep Maria Palau Estil-les 
 
MANIFESTEN 
 
I.- Que la Diputació de Tarragona, a través de l’Organisme Autònom, BASE-
Gestió d’Ingressos, pot realitzar les funcions de gestió, dels ingressos de dret 
públic municipals de tots aquells Ajuntaments que hi estiguin interessats. 
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II.- Que l’Ajuntament dels Pallaresos, està interessat en què la Diputació de 
Tarragona porti a terme la gestió integral dels expedients sancionadors en 
matèria de trànsit i, amb aquest fi i a l’empara del que preveu l’article 7 del text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat pel Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març (en endavant TRLRHL), i l’article 13 de la Llei 
de 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions 
públiques i procediment administratiu comú, (en endavant LRJAP-PAC), el Ple 
de la Corporació municipal en sessió del dia 4 demarç de 2010,  adoptà l’acord 
de delegació de la facultat de gestió en la Diputació de Tarragona. 
 
III.- Que la Diputació de Tarragona, per acord de data ................ acceptà la 
petició de l’Ajuntament de Delerbre. 
 
IV.- Que ambdues institucions procedeixen a la formalització del present 
conveni de delegació, a l’empara del que es preveu en els articles 7 i 8 del 
TRLHL. 
 
A aquest efecte ambdues parts estableixen els següents: 
 
PACTES 
 
PRIMER.- La delegació compren totes les competències municipals relatives a 
la gestió i recaptació de les sancions de la Llei sobre trànsit, circulació de 
vehicles de motor i seguretat viària, el text articulat de la qual va aprovar-se pel 
Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, d’acord amb el que determinen 
els articles 7.1 del TRLHL i l’article 13 de la LRJAP-PAC, que a continuació es 
relacionen: 
 
Expedir els documents de notificació de les denúncies formulades o tramitades 
exclusivament pels agents municipals, incloent les formulades per vigilants de 
les zones d’estacionament amb  limitació horària, a partir de les dades 
facilitades per l’Ajuntament i la consulta dels Registres de la Direcció General 
de Trànsit i la Prefectura Provincial de Trànsit. 
 
Notificar les denúncies esmentades en el punt anterior. 
 
Dictar la provisió de constrenyiment derivada de la manca de pagament en 
període voluntari de l’import de les multes de trànsit. 
 
La recaptació de l’import de les sancions  en període voluntari i executiu. 
 
La liquidació dels interessos de demora. 
 
La concessió i denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
 
La resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts. 
 
La resolució dels recursos que es puguin interposar contra els actes del 
procediment de recaptació. 
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Qualsevol altre acte necessari per tal d’assegurar l’efectiva realització de les 
actuacions  esmentades. 
 
La defensa jurídica i, en el seu cas, la representació davant Jutjats i Tribunals 
en els procediments que s’originin com a conseqüència d’actuacions derivades 
d’aquest conveni. 
 
SEGON.- De conformitat amb el que s’estableix a l’article 15 de la LRJACP-
PAC, s’encomana a la Diputació de Tarragona, a través del seu organisme 
autònom BASE- Gestió d’Ingressos la realització de les següents activitats de 
caràcter material, tècnic o de serveis, sense que això suposi la cessió de la 
titularitat de la competència, essent de responsabilitat de l’Ajuntament dictar les 
resolucions de caire jurídic en què s’integra l’activitat concreta encomanada. 
 
La identificació dels titulars dels vehicles denunciats. 
 
L’enregistrament dels butlletins de denúncia. 
 
La instrucció del procediment sancionador i la notificació dels actes 
administratius que en ell es dictin. 
 
Qualsevol altra activitat  de naturalesa anàloga i necessària per a la 
materialització de les activitats anteriors. 
 
TERCER.- Procediments i terminis 
 
Per tal de garantir una coordinació eficaç entre les actuacions que hagin de dur 
a terme l’Ajuntament i l’organisme autònom BASE-Gestió d’Ingressos 
s’estableix que: 
 
BASE-Gestió d’Ingressos facilitarà a l’Ajuntament els impresos dels butlletins 
de denúncia, butlletins que es trobaran numerats de forma correlativa, sense 
salts de numeració,  normalitzats a efectes de cobrament dels imports de les 
sancions d’acord amb les especificacions emanades dels òrgans rectors de les 
entitats financeres i documentades en els respectius quaderns.  
 
L’Ajuntament donarà trasllat dels butlletins de denúncia i, en el seu cas, dels 
informes de ratificació de les denúncies, en el termini de quinze dies des de la 
seva formalització o emissió,  pel procediment que s’acordi conjuntament i en 
funció dels mitjans tècnics i operatius establerts. BASE-Gestió d’Ingressos 
podrà negar-se a tramitar els expedients sancionadors en els quals la demora 
en la tramesa de la documentació anterior superi en un 50 per 100 el termini 
acordat, quedant alliberada BASE-Gestió d’Ingressos de qualsevol 
responsabilitat. 
 
L’Ajuntament, a proposta de BASE-Gestió d’Ingressos o dels Serveis 
Municipals, resoldrà les al·legacions que facin els interessats per mitja de 
l’adopció del acords procedents emesos per l’òrgan competent, ordenant 
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l’anul·lació i baixa dels expedients, confirmant la sanció proposta o, en cas de 
que aquesta sanció hagués estat imposada amb anterioritat, es procedirà a la 
seva anul·lació.  
 
BASE-Gestió d’Ingressos procedirà a la successiva implantació d’aquells 
mitjans tècnics que permetin l’agilització dels procediments, com l’escanejat de 
butlletins, al·legacions, recursos i avisos de recepció. 
 
BASE-Gestió d’Ingressos presentarà a l’Ajuntament els informes i propostes 
per tal d’introduir  els instruments de tecnologia digital que permetin als agents 
municipals l’optimització de la seva activitat. Així mateix, es cercaran les 
fórmules de finançament que facin possible fer front als costos d’ implantació i 
manteniment  d’aquests instruments pel municipi. 
 
BASE-Gestió d’Ingressos proporcionarà a l’Ajuntament els  mitjans de control 
per un seguiment eficaç dels expedients mitjançant l’oportú seguiment 
informàtic en línia de cada expedient i mitjançant estadístiques mensuals 
indicatives de la seva evolució i situació. 
 
L’Ajuntament no podrà cobrar directament els imports de les sancions, els 
quals s’hauran d’ingressar necessàriament als comptes restringits de BASE-
Gestió d’Ingressos. No obstant, s’estableix expressament la possibilitat de 
cobrament a través de targeta de crèdit i/o dèbit i el cobrament en efectiu per 
part dels agents denunciants. El cobrament per targeta de crèdit s’haurà de 
realitzar necessàriament a través de les terminals de TPV que facilitarà BASE-
Gestió d’Ingressos. El cobrament en efectiu pels agents comportarà l’obligació 
de l’ingrés de l’import exaccionat al compte restringit designat per BASE-Gestió 
d’Ingressos dintre dels deu dies següents al seu cobrament. 
 
QUART.- Atenció al públic.   
 
BASE-Gestió d’Ingressos habilitarà els locals d’atenció al públic necessaris per 
un funcionament adequat i correcte del servei. En aquest sentit, es possibilitarà 
l’atenció pública en qualsevol Oficina de BASE-Gestió d’Ingressos per tal de 
què els ciutadans puguin ser atesos en relació als expedients objecte d’aquest 
conveni. 
 
CINQUÈ.- Compensació econòmica. Clàusula de garantia. 
 
La prestació dels serveis que es derivin de la delegació i tasques 
encomanades, que recull aquest conveni, comporta la compensació de les 
quantitats que s’indiquen en els apartats següents: 
 
El percentatge establert a l’article 5 de l’Ordenança fiscal número 11 de la 
Diputació de Tarragona, aplicat sobre el principal i els interessos de demora 
ingressats en període de pagament voluntari o executiu. 
 
Les despeses variables que suposi la tramitació de l’expedient en via 
voluntària. En concret:  
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Despeses de notificació.  
 
Despeses derivades del cobrament bancari. S’inclou en aquest apartat com a 
despesa variable, les despeses per cobrament mitjançant TPV, si aquesta 
modalitat de pagament fos d’interès de l’Ajuntament.   
Despeses de confecció de les notificacions. 
 
A més de les anteriors compensacions per despeses de gestió, BASE-gestió 
d’Ingressos rebrà en concepte de compensació l’import del recàrrec de 
constrenyiment, cas de recaptació efectiva de l’import de la multa en període 
executiu, més les costes del procediment repercutides al deutor. És a dir, les 
costes del procediment executiu només es podran exigir al deutor, en cap cas a 
l’Ajuntament. 
 
Als esmentats efectes, BASE-Gestió d’Ingressos informarà a l’Ajuntament 
durant el mes de desembre de les despeses variables unitàries a aplicar l’any 
següent. Alhora BASE-Gestió d’Ingressos s’obliga a informar de tota variació 
en les despeses esmentades el mes anterior al seu efecte, sens perjudici de la 
seva formalització mitjançant l’Ordenança reguladora corresponent.  
 
Després de dos anys de vigència del present acord de delegació s’analitzaran 
les despeses i resultats obtinguts per tal de revisar, en cas que sigui necessari, 
la compensació econòmica que s’estableix en aquesta clàusula. 
 
SISÉ.- Ingrés de l’import de les sancions. 
 
L’import de les sancions recaptades mensualment, a la qual s’aplicarà una 
minoració pels costos fixes i els variables dels expedients tramitats durant el 
mes, s’ingressaran per BASE-Gestió d’Ingressos a l’Ajuntament dintre dels 
primers vint dies naturals del mes següent. L’Ajuntament autoritza 
expressament a BASE-Gestió d’Ingressos a practicar l’esmentada minoració.  
 
SETÈ.- Si l’Ajuntament subministra a la Diputació de Tarragona la informació 
de les denuncies en format digital, sigui perquè disposa de mitjans de captació 
electrònica de la informació sigui perquè ha cedit aquesta captació a tercers, 
s’haurà d’adaptar al format que prèviament li haurà facilitat la Diputació. 
 
Si l’Ajuntament vol que la Diputació de Tarragona adquireixi els dispositius de 
captació electrònica de la informació amb tots els seus accessoris, perquè 
desprès li siguin cedits per aquesta, l’Ajuntament autoritza a la Diputació 
perquè liquidi l’import d’aquests dispositius dintre dels dos mesos següents al 
lliurament dels mateixos a l’Ajuntament. La liquidació es practicarà mitjançant la 
deducció de l’esmentat import de la liquidació mensual de multes que la 
Diputació practica a l’Ajuntament. Quan en les dues primeres liquidacions de 
multes següents al lliurament dels dispositius, no s’hagi pogut compensar 
l’import d’aquests, l’Ajuntament autoritza a la Diputació a compensar-lo de les 
liquidacions futures, siguin de multes o de qualsevol altre ingrés municipal del 
qual l’Ajuntament hagi delegat la recaptació en la Diputació de Tarragona. 
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VUITÈ.- Per donar acompliment  a les clàusules anteriors es constituirà una 
Comissió de Seguiment formada per tres membres nomenats per l’Ajuntament i 
tres membres nomenats per BASE-Gestió d’Ingressos i que serà  presidida pel 
president de BASE-Gestió d’Ingressos o persona en qui delegui. 
 
Aquesta Comissió de seguiment es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. 
 
NOVÈ.- L’Ajuntament podrà efectuar suggeriments de caràcter general i 
demanar, en qualsevol moment, informació sobre la gestió del procediments 
aquí regulats. 
 
DESÈ.- La Diputació de Tarragona durà a terme les funcions delegades d’acord 
amb el què disposa l’ordenament local i la normativa interna dictada per l’entitat 
de conformitat amb el que determina l’article 7.3 del TRLHL i de les pròpies 
facultats d’organització per a la gestió dels serveis atribuïts i, molt 
especialment, l’Ordenança general de gestió, liquidació, inspecció, 
comprovació i recaptació dels ingressos gestionats per BASE-Gestió 
d’Ingressos.   
 
ONZÈ.- Entrada en vigor, efectes i durada de la delegació. 
 
La delegació entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Butlletí 
Oficial de la Província per un període de cinc anys prorrogable per reconducció 
tàcita anual, excepte si qualsevol de les dues parts acorda deixar sense efecte 
l’esmentada delegació, cosa que s’haurà de notificar en un termini no inferior a 
sis mesos. 
 
DOTZÈ.- Aquest acord substituirà qualsevol altre acord anterior en matèria de 
recaptació executiva de Multes de Trànsit. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
5 ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIÓ I APROVACIÓ DEFI NITIVA 
DE L’ORDENANÇA DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA DEL MUNICIP I DELS 
PALLARESOS.  
   
Aprovada inicialment en sessió de data 5 de novembre de 2009, l’ordenança  
municipal de convivència ciutadana del municipi dels Pallaresos,  presentada 
pel departament corresponent mitjançant la regidoria d’hisenda, comunicacions 
i medi ambient, atès allò que disposen els articles 178 de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, art 49 de la LRBRL i els arts 55 i 56 del TRRL.  
 
Exposada reglamentàriament al  públic al BOP núm. 282, de data 9 de desembre 
de 2009, al DOGC núm. 5522, de data 9 de desembre de 2009, al Diari de 
Tarragona, pagina 38 de data 7 de desembre de 2009 i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
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Atès que sol·licitades a l’encarregada del registre d’entrada les al·legacions 
presentades, resulta que durant el termini d’exposició pública, s’ha presentat 
una única al·legació pel Sr. Jaume Domínguez Ruiz, en nom i representació del 
Grup Municipal d’ADMC, número entrada 21/2010, data d’entrada, 7 de gener 
de 2010, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès que estudiada pel departament corresponent mitjançant la regidoria 
d’hisenda, comunicacions i medi ambient l’afectació de l’al·legat. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Resoldre l’al·legació presentada pel senyor Jaume Domínguez Ruíz,  
en nom i representació del Grup Municipal d’ADMC, número entrada 21/2010, 
data d’entrada, 7 de gener de 2010, que resta incorporada a l’expedient, en el 
sentit de: 
 
a) Estimar el punt h) de l’article 7, amb la següent redactat: Exercir els drets de 
petició  davant les autoritats locals. 
 
b) Desestimar la resta amb la seva totalitat, en considerar-la no  fonamentada 
ni justificada estructuralment. 
 
SEGON. Aprovar definitivament l’ordenança municipal de convivència ciutadana 
del municipi dels Pallaresos, en el seu contingut de l’aprovació inicial, així com, 
la publicació d’aprovació definitiva al BOP per la seva vigència. 
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez: M’agradaria que abans de la votació el regidor/a que ha 
estudiat les al·legacions presentades pel nostre grup s’ampliés una mica més 
els motius de les desestimacions, no es pot dir “no fonamentada ni justificada”, i 
quedar-se tant ample.  
 
Una ordenança d'aquesta importància requereix la participació de la ciutadania 
i el màxim consens de tots els col·lectius per tal que no hi hagi ningú que pugui 
interpretar-la com una mesura de repressió cap a la llibertat d'expressió, cosa 
que suposaria un contrasentit absolut amb l'esperit de l’ordenança.  
 
Segon.  L'ordenança no pot aplicar-se amb criteris d'objectivitat si no s'estableix 
la composició d'un consell de representants de la ciutadania, escollits amb prou 
consens i en un procés participatiu obert, que en determinin l'aplicació de 
manera independent i objectiva.   
 
Tercer.  La ciutadania ha de veure de manera explícita que els seus 
representants polítics també poden ser sotmesos a l'aplicació d'aquesta 
ordenança.  
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Quart.  Aquesta ordenança ignora el fet que s'estableixen drets de la ciutadania 
com a fets inqüestionables, mentre que la pròpia administració local els 
incompleix. 
   
Cinquè.  Abans de proposar l'elaboració de qualsevol ordenança que pretengui 
regular l'encartellament de les parets del municipi, cal establir una quantitat 
important de llocs alternatius per cobrir les necessitats informatives de la 
societat dels Pallaresos. 
  
Sisè.  Les sancions exposades en aquesta ordenança creiem que són 
excessives. 
  
Setè. Això ja és una interpretació, trobem una vulneració dels drets de les 
persones, el fet que no puguin tenir a casa seva els gravats o les pintures que 
vulguin bé sigui a l’interior o a l’exterior, visibles, tal com diu l’article 38.  
 
A l’article 44 lletra h) es prohibeix practicar qualsevol esport o activitat lúdica 
fora d’espais o recintes destinats a aquest ús, llevat d’autorització municipal.  
 
Una persona que va en bicicleta, o que se’n va a fer footing ha de demanar 
permís?  
 
Es prohibeix fer esport fora dels espais. Vull dir, a mi em sembla que una 
ordenança d’aquest tipus, independentment que s’havia d’haver parlat entre 
totes les entitats, si més no, si hi ha unes al·legacions s’hauria d’explicar els 
motius pel qual, per què es prohibeix practicar qualsevol esport o activitat lúdica 
fora d’espais o recintes destinats.  
 
Això Sra. Ramos aquesta ordenança tal com està estructurada l’únic que fa és 
que hi ha un doble barem, depenent de qui ho fa el sancionarem, depenent de 
qui no.  
 
La Sra. Alcaldessa:  És la seva interpretació! 
 
Els Sr. Domínguez:  La meva interpretació diu que es penjaran cartells i vostè 
l’Ajuntament penja un cartell, es sancionarà a l’Ajuntament?  
 
Si el grup municipal del CiU penja un cartell, es sancionarà al grup municipal de 
CiU? 
 
La Sra. Alcaldessa:  Ho està dient vostè! 
 
El Sr. Domínguez: Li estic preguntant! Jo estic dient el que diu l’ordenança. 
 
La Sra. Alcaldessa: M’ha al·ludit a mi directament. Vostè està interpretant 
l’ordenança a la seva manera, i vostè està decidint el que es farà a la seva 
manera, l’ordenança encara no està aprovada, i està decidint segons el seu 
criteri, s’aplicarà amb la seva duresa, que no podran fer footing com està dient 
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per aquí, com aquell que diu ni caminar pel poble, és la seva interpretació! Però 
la veritat no és la de ningú de nosaltres! 
 
El Sr. Domínguez:  Perdoni, això vol dir que aquesta ordenança tal com està 
redactada dóna peu a possibles mals entesos. 
 
La Sra. Alcaldessa: A persones com vostè. 
 
El Sr. Domínguez:  Ah, a persones com jo! Que vol dir a persones com jo? Ho 
pot definir? 
 
Sra. Alcaldessa:  Està dient la seva interpretació. 
 
El Sr. Domínguez:  Persones com jo, que són persones com jo?  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, tres (3) en contra, del 
senyors/es Coronado, Domínguez i Vidal i una (1) abstenció, del senyor 
Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Domínguez: Aquesta ordenança ha estat marcada, des d’un inici, per la 
manca d’interès del consistori per a la realització d’un procés de participació 
dels diversos agents culturals, socials i polítics que resulten implicats en la 
mateixa. Així no s’entén que aquesta ordenança, s’aprovi sense un debat serè, 
obert i participatiu obert a tots els ciutadans i sense efectuar-ne la difusió 
imprescindible per una normativa d’aquestes característiques. 
 
Des d’ADMC, volem denunciar enèrgicament la manca d’un procés participatiu, 
des de l’inici fins a la publicació definitiva de la normativa, donat que, entenem 
que la participació esdevé l’eix bàsic de treball alhora de canalitzar les opinions 
de la ciutadania i de bastir una societat realment democràtica. 
 
En aquest sentit volem mostrar el nostre desacord contra la ja esmentada poca 
transparència del consistori a l’hora de tirar endavant una ordenança 
d’aquestes característiques, juntament amb el nostre desacord pel que creiem 
un atac frontal a la sobirania i legitimitat de les nostres entitats, i al fet que 
aquestes no puguin publicitar correctament les seves activitats, tal i com 
indiquem a les al·legacions. 
 
Diu l’article 3. Àmbit d'aplicació “L'Ordenança s'aplicarà en tot el terme 
municipal dels Pallaresos. És d'obligat compliment per totes les persones 
que es trobin en aquest àmbit, resideixin al munici pi o no”,  això s’ho 
aplicaran vostès també?  
 
El Sr. Marcos:  Nosaltres ens hem abstingut perquè ja d’entrada no estem 
d’acord amb aquesta ordenança, precisament perquè deixa molt de lloc a la 
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interpretació arbitrària de cadascú dels punts com ja varem dir al seu dia, per 
tant, ja no entrarem en aquest debat. 
 
6 ACORD DE CREACIÓ D’UN REGISTRE DE PERSONAL  
 
Atès que mitjançant decret d’alcaldia núm. 7/2010, de data 12 de gener de 
2010, es nomena com a funcionaris en pràctiques agutzils-vigilants de 
seguretat pública, amb presa de possessió de data 12 de gener de 2010. 
  
Atesa la necessitat legal de regular la gestió i disposar d’un registre de 
funcionaris especialment habilitats amb l’assignació d’un número al respecte 
per efectuar l’anotació del servei en els quals hi estiguin adscrits. 
  
És important que el programa informàtic gestioni una única base de dades per 
evitar duplicitats, es portarà informatitzat amb l’assignació d’un número de 
registre.  
 
En aplicació d’allò disposat el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel 
qual s’aprova el Reglament d’ Organització, Funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següents acords: 
 
1 Es crea un registre de personal amb una numeració que començarà amb el 
001 
 
2 Assignar els números següents al referits agutzils-vigilants: 
 
      001 Pedro Torrente Aguera.  DNI 39.735.092-Q 
      002 Joan Maria Portal Cases. DNI 39.715.919-W 
 
3  Notificació als interessats 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
7 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SE RVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA E.M.A.T.S.A.  
 
Es dóna compte de l’escrit de data 4 de gener de 2010, acompanyant la relació 
de 50 abonats impagats (el primer, Tomé Gallego, Lluís i l’últim Castro 
Barbosa, Jesús), tramesa per l’empresa EMATSA de data 31 de desembre de 
2009, d’abonats pendents de pagament i comunicant que complimentant el que 
disposa l’article 49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, 
publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la suspensió del 
subministrament si l’Ajuntament no s’oposa expressament. 
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Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
components, acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan 
estiguin legalment notificats. 
 
8 ACORD D’APROVACIÓ DE LA REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIP AL 
D’HABITANTS REFERIDA A 1 DE GENER DE 2010.  
 
ANTECEDENTS 
 
Pels serveis municipals s’han confeccionat els resums numèrics de la revisió 
del Padró municipal d’habitants referida a l’1 de gener de 2010, que recullen el 
resultat de les actuacions dutes a terme durant l’exercici 2009. 
 
Per confeccionar aquests resums numèrics s’han tingut en compte les 
variacions produïdes en el Padró d’habitants i rebudes de l’Institut Nacional 
d’Estadística (en endavant, INE) en els fitxers d’intercanvi mensual, així com 
els resultats de la coordinació comunicada per aquest ens en els diferents 
fitxers mensuals fins al mes de gener de 2010. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Articles 81 i 82 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, que aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals. 
 
2. Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Sotssecretaria del Ministeri de 
la Presidència, per la qual es disposa la publicació de la Resolució de l’Institut 
Nacional d’Estadística i de la Direcció General per a l’Administració Local, de 
25 d’octubre de 2005, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntament sobre la revisió anual del Padró municipal i sobre el procediment 
d’obtenció de la proposta de xifres oficials de població. 
 
Es proposa al el Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
1r. Aprovar els resums numèrics general i d’altes i baixes corresponents a la 
rectificació del Padró municipal d’habitants d’aquest Ajuntament, referits a la 
data 1 de gener de 2010, i que contenen la formalització de les actuacions 
dutes a terme durant l’exercici 2009. Els resums que s’aproven són els 
següents: 
 
RESUM NUMÈRIC GENERAL MUNICIPAL 
 
1. VARIACIONS EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
   CONCEPTES   TOTAL      HOMES DONES 
Població de dret a 1 de gener de 2009    3987       2050   1937   
 
Altes des de 01/01/2009 a 01/01/2010                   304             154                 150   
 
Baixes des de 01/01/2009 a 01/01/2010                   158               72                    86 
 
Variacions per error en el sexe: Altes                        0                0          0   
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Variacions per error en el sexe: Baixes           0             0          0 
 
Població de dret a 1 de gener de 2010    4133       2132    2001 
 
 
CAUSES DE LA VARIACIÓ EN EL NOMBRE D’HABITANTS 
 
   CONCEPTES    ALTES   BAIXES 
Naixements          58 
Defuncions                                                      16 
    
Canvis de residència d’un altre municipi     234 
Canvis de residència a un altre municipi                                                  132 
    
Canvis de residència de l’estranger          5 
Canvis de residència a l’estranger               1 
 
Omissions                                                                                                      7     
Inscripcions indegudes i caducitat                                     9  
 
TOTALS         304       158 
 
 
ALTERACIONS MUNICIPALS PER CANVI DE DOMICILI DINTRE DEL MUNICIPI 
 
   CONCEPTE    HOMES                 DONES 
Canvis de domicili (entre seccions del municipi)         3          1 
TOTAL              3                                          1 
   
 
2. ALTES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 
Resum per sexe i causa de l’alta 
 

 CONCEPTE DE L’ALTA                                                           TOTAL 
Naixements                                                                       58  
Canvis de residència des d’un altre municipi             234  
Canvis de residència des de l’estranger                 5  
Omissió                     7 
Altes a la secció per canvi de domicili dins del municipi                                                       4  
Variacions per error en el sexe                  0 
TOTALS                 304 
 
 
3. BAIXES DE RESIDENTS A CADA UNA DE LES SECCIONS DEL MUNICIPI 
Resum per sexe i causa de la baixa 
 
  CONCEPTE DE LA BAIXA                                                         TOTAL 
Defuncions                                             16 
Canvis de residència a un altre municipi             132 
Canvis de residència a l’estranger                  1 
Inscripció indeguda i caducitat                  9 
Baixes a la secció per canvi de domicili dins del municipi                            4 
Variacions per error en el sexe                  0 
TOTAL                                                                                                                                         158             
 
2n. Comunicar a l’INE la xifra de població a 1 de gener de 2010 que resulta 
d’aquesta rectificació, juntament amb el fitxer que conté tots els registres dels 
habitants empadronats en aquest municipi a la data esmentada, als efectes del 
que disposa la Resolució de 25 d’octubre de 2005 d’instruccions tècniques 
sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
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Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
9 ACORD D’APROVACIÓ SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DE P ROJECTES 
AL PAM 2008-2011  
 
Atès que el Ple de la Diputació de Tarragona, en sessió celebrada el dia 27 de 
juny de 2008, va acordar la distribució de recursos del Pla d’Acció Municipal 
(PAM) assignant a aquest municipi la quantitat de 284.628,60€, pel quadrienni 
2008-2010, per les obres de construcció d’uns vestidors al poliesportiu 
municipal 
 
Atès que d’aquesta subvenció s’han tramitat davant de la Diputació de 
Tarragona els imports següents: 
 
- Projecte de construcció de vestidors a la zona esportiva municipal amb un 
import d’adjudicació de 268.803,25 € dels quals resulta una subvenció de 
215.042,60 € 
 
- Projecte de construcció de les grades del camp de futbol amb un import 
d’adjudicació de 43.258,44 €, i amb una subvenció de 34.606,75 €. 
 
Atès que el ple de l’Ajuntament en sessió de data 5 de novembre de 2009 va 
aprovar destinar l’import de 5.269,16€ a l’adquisició de mobiliari per les 
instal·lacions esportives. 
 
Atès que des de la Regidoria d’Esports i els serveis tècnics municipals s’ha 
detectat la necessitat de realitzar altres obres o instal·lacions a la zona 
esportiva, i que aquestes s’han recollit en una memòria valorada redactada per 
l’arquitecte tècnic Joan Mercadé Porta per import de 16.482,05€, i una 
subvenció de 13.185,64 € 
 
Atès que des del Departament d’Actuacions del Territori de la Diputació de 
Tarragona ens han confirmat que existeix un romanent aplicable al PAM 2008-
2011 per import de  21.793,61€. 
 
Atès que aquest Ajuntament va encarregar el mes de gener a l’arquitecte Saül 
Garreta Puig la redacció d’un estudi per l’arranjament del parc de la Font de la 
mina i del parc situat al carrer Nou 
 
Atès que s’ha presentat l’esmentat estudi per import de 27.230,05€, i havent-se 
realitzat prèviament la consulta al Departament d’Actuacions del Territori de la 
Diputació de Tarragona 
 
Per la qual cosa, es proposa al ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar la memòria valorada per les obres complementàries a 
realitzar a la zona esportiva municipal redactada per l’arquitecte tècnic Joan 
Mercadé Porta i que ascendeix a la quantitat de 16.482,05€ 
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SEGON. Aprovar l’estudi per l’arranjament del parc de la Font de la Mina i parc 
del carrer Nou readactat per l’arquitecte Saül Garreta Puig i que ascendeix a la 
quantitat de 27.230,05€ 
 
TERCER. Tramitar davant de la Diputació de Tarragona la corresponent 
sol·licitud a fi de poder incloure tots dos projectes al PAM 2008-2011, amb la 
finalitat que siguin subvencionants amb el romanent provinent de l’adjudicació 
realitzada pel ple de la Diputació de Tarragona en data 27 de juny de 2008  
 
QUART. Deixar sense efecte el punt segon de l’acord del ple de data 5 de 
novembre de 2009, en quant al pressupost de mobiliari dels vestidors per 
import de 5.269,16€, atès que el mateix s’ha recollit a la memòria valorada per 
obres complementàries esmentada anteriorment 
 
CINQUÈ.- Facultar a la senyora Alcaldessa/Presidenta de la Corporació per 
atorgar els documents que calguin pel compliment del present acord. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot:  
 
El Sr. Domínguez:  Miri senyora Ramos, al Ple de novembre ja li varem pregar 
el que s’ha d’iniciar un procés d’adequació i millora dels parcs infantils del 
municipi, 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 demanàvem que s'havien de fer eren la 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. 
 
L’arranjament ha de millorar molts aspectes, i el nostre Grup continuarà insistint 
fins arribar a disposar d’una xarxa de parcs infantils d’acord amb la qualitat i les 
necessitats del poble.  
 
És un primer pas l’arranjament dels parcs infantils de la font de la Mina i del 
parc de la Caixa, però amb aquesta acció no finiquitem aquestes mancances, 
doncs continuarem tenint parcs en mal estat, però els felicitem, no hi ha doble 
lectura, els felicitem,  per donar cobertura a una de les nostres demandes. 
 
Així que aprofitant que avui s’aprova aquest projecte, i encara estem a temps 
per fer alguna aportació, aquests que no tenim programa, voldríem pregar a 
l’equip de govern, el que contemplin la possibilitat d’adaptar part dels elements 
de joc, com per exemple els gronxadors, com per a infants de menys de 3 
anys. Gronxadors tancats per evitar caigudes. D’aquesta manera faran 
contents a molts pares i a molts nens, perquè tenim un munt de nens petits i 
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l’únic que fem és això, fer aquesta aportació esperant tinguin a bé recollir 
aquesta aportació que fem. 
 
La Sra. Sánchez: Això es tindrà en compte, l’únic que no està posat el projecte 
perquè s’ha agafat un lot que surt molt més econòmic, hem intentat fer alguna 
modificació dins d’aquest lot, no ens han deixat, però això és tant senzill com 
quan arribi el lot, es treu les cadenes, comprar un d’aquest que ja havíem 
pensat de tres anys, i l’altra deixar-la per recanvi, l’únic que simplement no ens 
han deixat fer cap modificació per que surt molt més econòmic agafar un lot  de 
joguina que agafar-les per separat, és per això només. 
 
El Sr. Domínguez:  Només feia l’aportació, no estava al projecte. 
 
10 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 
DELS PALLARESOS.  
 
A proposta de la senyora alcaldessa  i per assentiments de tots els regidors  
aquest punt de l’ordre del dia es deixa damunt la taula per una propera sessió, 
atès que es creu necessari una mes completa informació del regidors que 
formen el consistori. 
     
11 ACORD D’AUTORITZACIÓ A LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA  
D’OCUPACIÓ FINQUES DE TITULARITAT MUNICIPAL.  
 
Vist l’escrit rebut de la Diputació de Tarragona, Registre AUX. S. Interns, núm. 
1/2009/14935, de data 30 de setembre de 2009, comunicant que per acord de 
data 25 de setembre de 2009 la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona 
va aprovar definitivament el Projecte d’instal·lacions semafòriques al Catllar i 
als Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51, i l’inici de 
l’expedient expropiatori d’afectació de les finques números 5 a 8 del projecte, al 
TM dels Pallaresos. 
 
Atesos els plànols de l’expropiació i la relació de béns i drets afectats, la 
sol·licitud d’un certificat d’usos i aprofitament i estat actual d’ocupació i 
activitats, així com, l’autorització per l’ocupació. 
 
Atès l’informe del tècnic municipal Sr. Joan Mercader Porta, que textualment 
diu: 
 
Joan Mercadé Porta, arquitecte tècnic, al servei de l’ajuntament dels 
Pallaresos, vers la sol·licitud feta per la Diputació de Tarragona sobre els usos i 
aprofitament de les finques afectades pel Projecte d’instal·lacions semafòriques 
als Termes Municipals del Catllar i els Pallaresos, carretera TP-2031 
 
INFORMO 
 
Consultades les Normes Subsidiàries del Planejament Municipal dels 
Pallaresos, publicades al DOGC de data 25 de febrer de 2003, les finques de 
referència es troben qualificades amb les claus següents: 
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- Finca número 5 – Parcs i Jardins (PJ) 
- Finca número 6 – Parcs i Jardins (PJ) 
- Finca número 7 – Parcs i Jardins (PJ) 
- Finca número 8 – Parcs i Jardins – Equipaments (PJ- E) 
 
L’article 62 de les NNSS defineix el sistema de parcs i jardins urbans, 
textualment diu: 
 
“1. Formen el sistema de parcs i jardins urbans tots els parcs, jardins, places, 
rambles i tot l’espai lliure verd públic, situat en sòl urbà o urbanitzable.  
 
2. L’ús fonamental dels parcs i jardins urbans és el descans i l’esbarjo de la 
població. La seva amplària mínima serà de 12 m. Sols s’hi admetran les 
construccions i instal·lacions que ajudin a aconseguir aquest fi. En qualsevol 
cas, aquestes no podran ocupar més del 5% de la superfície total de l’espai 
lliure o zona verda. Temporalment s’hi admet la instal·lació de fires, circs i 
atraccions que no malmetin els espais enjardinats.  
 
3. En cap cas s’admetran aprofitaments privats de subsòl, sòl i volada 
d’aquests espais. No obstant això, al subsòl d’aquests sistemes s’admet que 
s’hi situïn serveis públics sempre que es garanteixi l’enjardinament de la 
superfície.” 
 
L’article 66 defineix el sistema d’equipaments comunitaris,i textualment diu: 
 
“1. Formen el sistema d’equipaments aquelles zones assenyalades pel Pla amb 
aquesta qualificació  
 
2. Els possibles usos que es determinen com a sistema d’equipament 
comunitari són: 
E.1. Docent: Centres on es desenvolupa l’activitat educativa d’acord amb la 
legislació vigent en aquesta matèria. 
E.2. Sanitari - assistencial: Hospitals, centres extra -hospitalaris i residències de 
vells. 
E.3. Religiós: Temples, centres religiosos. 
E.4. Sociocultural: Cases de cultura, biblioteques, centres socials, llars de vells, 
centres d’esplai. 
E.5. Administratiu: Administració pública, congressos, exposicions, serveis de 
seguretat pública. 
E.6. Proveïment: Escorxadors, mercats i altres centres de proveïment. 
E.7. Cementiri. 
E.8. Esportiu i recreatiu: Instal·lacions i edificacions esportives, d’esbarjo i 
serveis annexos. 
 
3. L’edificació s’ajustarà a les necessitats funcionals dels diferents 
equipaments, al paisatge, a l’organització general del teixit urbà en què se 
situen, i a les condicions ambiental del lloc.” 
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La qual cosa informo als efectes que convinguin.  
 
Joan Mercadé Porta 
Arquitecte tècnic. 
Els Pallaresos, 24 de febrer de 2010 
 
l’oportunitat o la conveniència de l’autorització d’ús afecta:  
 
Finca I núm. 71 de l’Inventari de béns, de naturalesa urbana situada a l’antic 
Pla Parcial-3 Jardins Imperi dels Pallaresos, amb una superfície de 7.399 m2, 
inscrita al Registre de la Propietat com a finca núm. 1532, amb una afectació 
de 80 m2 d’ocupació temporal i 88 m2 de servitud de pas línia elèctrica (6). 
 
Finca B núm. 79 de l’Inventari de béns, de naturalesa urbana situada a l’antic 
Pla Parcial-4 Jardins Imperi dels Pallaresos, amb una superfície de 5.571 m2, 
inscrita al Registre de la Propietat com a finca núm. 1560, amb una afectació 
de 168 m2 d’ocupació temporal i 168 m2 de servitud de pas línia elèctrica (8). 
 
Finca D núm. 72 de l’Inventari de béns, de naturalesa urbana situada a l’antic 
Pla Parcial-3 Jardins Imperi dels Pallaresos, amb una superfície de 4.650 m2, 
inscrita al Registre de la Propietat com a finca núm. 1533, amb una afectació 
de 152 m2 d’ocupació temporal i 152 m2 de servitud de pas línia elèctrica (7). 
 
Finca núm. 200 de l’Inventari de béns, de naturalesa urbana situada als 
Hostalets, amb una superfície de 800 m2, amb una afectació de 88 m2 
d’ocupació temporal i 88 m2 de servitud de pas línia elèctrica (5) . 
 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 

PRIMER.  Autoritzar a la Diputació de Tarragona a què de forma gratuïta pugui 
ocupar la part de les esmentades finca que és necessària per col·locar -hi les 
línies elèctriques de les instal·lacions semafòriques a la carretera TP-2031, de 
Tarragona a la C-51, d’acord amb els plànols presentats. 
 
SEGON.  L’Ajuntament dels Pallaresos conservarà la titularitat i ple domini de 
la finca esmentada. 
 
TERCER. Autoritzar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de qualsevol 
document necessari per l’autorització, així com  comunicar-ho a la Diputació de 
Tarragona. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez, Marcos i 
Vidal, cap en contra (0) en contra, i una (1) abstenció, de la senyora Coronado, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
12 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA 
INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS ALS PROJECTES DEL FON S 
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ESTATAL PER L’ OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL D EL MUNICIPI 
DELS PALLARESOS  
 

MOCIÓ 
 
Atès que el nostre municipi està patint els efectes de la crisi econòmica i que 
afecta de manera molt seriosa al benestar i a les condicions de vida del conjunt 
de la població amb la pèrdua dels llocs de treball i incrementant les situacions 
de vulnerabilitat i exclusió social i laboral. 
 
Atès que el govern estatal ha posat en marxa el Fons Estatal per l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local per dinamitzar l’economia local dels municipis. 
 
Atès que la principal finalitat del fons és l’ocupació, tant de nova creació com el 
manteniment de llocs de treball. Els nous contractes hauran de realitzar-se a 
treballadors inscrits com a demandants d’ocupació amb prioritat per als aturats 
de llarga durada (més de dotze mesos registrats). 
 
Atès que l’actual context de crisi econòmica no ha contribuït a la igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones a les relacions laborals, sinó que, en molts 
casos, ha agreujat les situacions discriminatòries que les dones ja patien amb 
anterioritat, amb taxes d’atur femení molt per sobre de la taxa mitjana d’atur. 
 
Atès que l’Ajuntament pot fer una gestió d’interès social en les contractacions 
d’obres i serveis, fomentant la integració laboral de les persones amb risc 
d’exclusió social i amb dificultats d’integració laboral. 
 
Atès que els fons beneficiarà l’ Ajuntament dels Pallaresos i que podrà finançar 
inversions i actuacions en benefici de la ciutadania per valor de més de 
413.000€. 
 
Atès que per a garantir l’efectivitat d’aquesta reserva, el ple de l’ Ajuntament ha 
de fixar a l’inici del procés la licitació de les obres i serveis, uns criteris i 
percentatges mínims de reserva social en la contractació de personal, que 
s’han d’aplicar sobre el conjunt de projectes aprovats pel Fons Estatal per l’ 
Ocupació i la Sostenibilitat Local. 
 
Atès que aquest any les clàusules socials que estableixen els projectes del 
FEIL pel 2010, indiquen que el personal ha de ser requerit pels Serveis Públics 
d’ocupació. 
 
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 dels 
següents,  
 

ACORDS 
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Primer.- Fer un acord del Ple municipal demanant al SOC que prioritzi als 
aturats del municipi. 
 
Sotmès a votació, atès el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Domínguez i Vidal, set (7) en contra, del senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos,  i cap (0) abstenció, no                                                      
s’aprova la Moció. 
 
Explicació de vot: 
 
La Sra. Alcaldessa:  Crec que la gestió del SOC és impecable, i són ells com ja 
li vaig comentar anteriorment personalment, els que s’encarregaran en aquest 
FEIL de la gestió de les contractacions. El FEIL és molt clar i rigorós en la seva 
disposició, i en aquestes qüestions els municipis estem sota la seva jurisdicció. 
 
El Sr. Marcos: Evidentment que estaríem molts contents que això es pogués 
arribar a dur a terme, però tal com ha dit la senyora Alcaldessa està tot lligat i 
molt ben lligat, i desgraciadament no s’hi pot fer res tal com seria la intenció 
segurament de tots, per tant, és inviable per això hem dit que no. 
 
13 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA 
INCLUSIÓ DE L’ORDRE DEL DIA DE LES SESSIONS ORDINÀR IES ELS 
PLENS MUNICIPALS UN INFORME DE PRESIDÈNCIA  
 

MOCIÓ 
 

Molts alcaldes-presidents d’institucions locals rendeixen comptes de la seva 
gestió al Ple, que és l’òrgan de màxima representació ciutadana que té el 
municipi. És el Ple on cal conèixer i debatre entorn de la marxa del municipi, en 
la qual allò que faci o deixi de fer l’alcaldia és naturalment d’un gran 
transcendència. 
 
Els ciutadans, representats per tots els regidors que formem el Consistori, ho 
han de conèixer al lloc on s’escau i de la màxima autoritat que té l’obligació 
moral i política de rendir comptes de la seva gestió. 
 
A banda de conèixer l’actitud de l’alcaldia davant dels desafiaments generals 
del municipi, l’ informe ha de servir sobretot per donar comptes de l’estat en 
què es troben projectes i línies de treball que són fonamentals en la gestió i 
planificació del municipi, i que no tenen perquè sortir com a punts de l’ordre del 
dia. 
 
En qualsevol cas, l’informe de l’alcaldia-presidència hauria d’incloure almenys 
els punts següents: 
 

1. Informe trimestral complet de la liquidació pressupostària. 
2. Informe de les subvencions demanades i de la seva concessió o 

denegació. 
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3. Informe mensual de la situació socioeconòmica del municipi, 
especialment de l’evolució de l’atur, i les gestions que faci l’ajuntament i 
les polítiques que emprengui que contribueixin a combatre la crisi 
econòmica i els seus efectes. 

4. Informe trimestral de segureta, amb dades de les denúncies rebudes, 
dels casos atesos, de les accions dels vigilants municipals, de la relació 
amb la Generalitat, de les gestions relacionades amb la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra. 

5. Informe de les gestions d’alcaldia i de les reunions amb altres 
administracions. 

6. Informe dels estudis encarregats, amb informació del seu cost i dels 
resultats que se n’esperen. 

7. Informe dels avantprojectes i estudis enviats per altres administracions. 
8. Informe de l’estat de les obres públiques adjudicades per l’ Ajuntament i 

els seu grau de compliment en el calendari i el pressupost previs 
inicialment. 

 
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 pel seu debat, votació i aprovació si escau l’adopció del següent,  
 

ACORDS 
 
Primer.- Aprovar la inclusió a l’ordre del dia de les sessions ordinàries dels 
plens municipals un informe de presidència que contingui almenys els punts 
anteriorment citats. 
 
Sotmès a votació, atès el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Domínguez i Vidal, set (7) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos,  i cap (0) abstenció, no                                                      
s’aprova la Moció. 
 
Explicació de vot: 
 
La Sra. Alcaldessa: No sé si és coneixedor senyor Jaume que el nostre 
personal és limitat, i el que vostè demana és totalment inviable. 
 
El Sr. Marcos:  Hem votat en contra, però no perquè estiguem en contra del 
fonament del que demana el senyor Domínguez, perquè evidentment aquests 
informes caldria que nosaltres els coneguéssim però basant-se amb el que 
hem proposat en altres ocasions, fent comissions per a poder treballar 
conjuntament i per poder com a mínim assabentar-se del que està fent l’equip 
de govern, si no és que no ens dóna l’opció d’intervenir, no? Però almenys 
assabentar-se. El que no creiem convenient és realitzar un allargament 
innecessari dels Plens fent aquests tipus d’informes. Però no estem en contra 
de rebre aquesta informació. 
 
14 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC SOBR E 
L’ASSISTÈNCIA A LES SESSIONS DEL PLE MUNICIPAL  
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MOCIÓ 
 
El Ple Municipal és el màxim òrgan de representació política de l’ Ajuntament 
dels Pallaresos, on són presents tots els grups que han rebut el suport 
necessari per part de la ciutadania. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament dels Pallaresos ha de fer tots els esforços 
possibles per facilitar la presència dels ciutadans a les sessions ordinàries i 
extraordinàries del Ple Municipal. L’objectiu hauria de ser que la sala de 
sessions estigués ocupada majoritàriament per ciutadans que no formin part de 
l’estructura política i administrativa de l’ Ajuntament. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos no compta amb un Reglament Orgànic 
Municipal propi ni amb instruccions pròpies sobre el funcionament de les 
sessions públiques del Ple Municipal a l’ Ajuntament. 
 
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 pel seu debat, votació i aprovació si s’escau l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 
1. L’Ajuntament dels Pallaresos publicarà i emetrà a través dels mitjans de 
comunicació de titularitat municipal (web, butlletí i panells municipals) un anunci 
publicitari animant els ciutadans dels Pallaresos a assistir al Ple Municipal 
 
Sotmès a votació, atès el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Domínguez i Vidal, set (7) en contra, del senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos,  i cap (0) abstenció, no                                                      
s’aprova la Moció. 
 
15 MOCIÓ DELS GRUP CiU, GP i ICV-EUiA-EPM DE L’AJUN TAMENT DELS 
PALLARESOS SOBRE LA UBICACIÓ D’UN MAGATZEM TEMPORAL  
CENTRALITZAT (ATC) A CATALUNYA  
 
Atès que la Ponència d’ Energia del Congrés dels Diputats, en data 21 de 
desembre de 2004, va aprovar per unanimitat demanar al Govern de l’Estat que 
la gestió dels residus radioactius d’alta intensitat procedents de les centrals 
nuclears espanyoles, es gestionés a través d’un Magatzem Temporal 
Centralitzat (ATC). 
 
Atès que, des de diferents fonts s’ha prioritzat la construcció de l’ATC en 
municipis amb centrals nuclears o propers a aquestes instal·lacions, fet que 
converteix la nostra àrea d’influència en una més que potencial candidata a 
acollir un magatzem d’aquest tipus. 
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Atès que diversos municipis de l’Estat Espanyol, entre els quals el d’Ascó, a la 
Ribera d’Ebre, han decidit optar a la instal·lació en el seu terme d’aquest 
magatzem. 
 
Atès que 61 Ajuntaments i 7 Consells Comarcals d’arreu de Catalunya han 
aprovat mocions en contra de la idoneïtat d’aquesta instal·lació, com també ho 
ha fet el Parlament de Catalunya mitjançant una declaració institucional. 
 
Tenint en compte els potencials riscos per la població, el medi ambient i la 
hipoteca pel desenvolupament del nostre territori que comportaria la creació 
d’un emplaçament d’aquestes característiques sense que prèviament s’hagi 
concertat un calendari de tancament de les centrals nuclears, l’Ajuntament dels 
Pallaresos 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Mostrar el nostre rebuig i el nostre desacord amb una possible 
ubicació de l’ATC en qualsevol municipi de les comarques del sud de 
Catalunya. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la presidència i grups polítics amb 
representació al Congreso de los Diputados i al Parlament de Catalunya, al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de l’Estat Espanyol, al 
Departament de Treball i Indústria de la Generalitat de Catalunya, a la Empresa 
Nacional de Residuos Radioactivos SA (ENRESA), al Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), a la Agrupación de Municipios en Areas con Centrales 
Nucleares (AMAC), a la Diputació de Tarragona, als Consells Comarcals i als 
Ajuntaments de la demarcació de Tarragona. 
 
Debat: 
 
El Sr. Vidal:  Sra. Alcaldesa, quería exponer dos consideraciones sobre este 
asunto antes de pasar a la votación, por si el Pleno tiene a bien tenerlas en 
cuenta. 
 
La primera observación, es sobre el texto de la moción, es en relación con la 
siguiente frase del cuarto párrafo, que dice: “...com també ho ha fet el 
Parlament de Catalunya mitjançant una declaració institucional.”  
 
Según el art. 147 del Reglamento del Parlament de Catalunya, por que el 
Parlament de Catalunya tiene un reglamento de funcionamiento, funciona de 
otro forma que aquí, las “declaraciones institucionales” son acordadas 
unánimemente por el Presidente o Presidenta y por la Junta de Portavoces, 
quiere decir por todos los grupos que están presentes en el Parlament de 
Catalunya a parte de CiU, ICV-UIA, EPM, i no se quién más, pues también hay 
otros partidos que están por unanimidad, si no no puede ser una declaración 
institucional. 
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Entonces en este párrafo quién haya hecho esto, yo no se quién lo ha hecho, 
claro salvo que lo hayan aprobado en los últimos días, eso es una falsedad. 
Son acordadas unánimemente por el Presidente o Presidenta y por la Junta de 
Portavoces, se publican el el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya y son 
leídas en la sesión plenaria. 
 
Yo estoy convencido que el Partido Popular de Catalunya no ha apoyado 
ninguna declaración institucional en los términos de esta moción, por lo menos 
en términos de esta moción y alguno más que a lo mejor lo ha presentado 
posiblemente tampoco, por los motivos que más adelante se expodrán en la 
explicación. 
 
Yo creo que en lugar de “...mediante una declaración institucional” es una 
“resolución”, y sin “constitucional”, es una resolución lo que se aprobó, la tengo 
aquí la resolución.  
 
O sea, yo lo digo porque si esto llega, si lo van a repartir a tantos sitios y dirán: 
“¿Dónde viven en ese pueblo?”, claro allí trabajan de otra forma, no es como 
aquí, haremos el ridículo, que es una resolución. 
 
El Sr. Vidaller:  Bé, si vol faig una explicació. 
 
El Sr. Vidal:  No, no, si no se trata de una explicación, a ver, se trata que hay 
un reglamento. 
 
El Sr. Vidaller:  Que el Partit Popular hagi votat en contra això ho sap tothom. 
 
La Sra. Alcaldessa: Si us plau tots dos, no estem fent una pica-baralla política! 
Es una qüestió tècnica d’una paraula. 
 
El Sr. Vidal:  Que no existe, es como si usted dijera: -“Hemos aprobado un 
decreto ley”-, diran: -“¿oiga quién son ustedes? ¡habrán aprobado una moción!-
, un decreto ley de alcaldia pero no un decreto ley del Gobierno de España, o 
sea, no existe ninguna declaración institucional, la única declaración 
institucional que existe la votaron CiU, ICV y ERC, y votó en contra PSC y PP, 
y el Grupo Mixto que es Ciutadans de Catalunya se abstuvo, declaración 
institucional, yo se que te sabe mal, claro yo con tus compañeros intentaría no 
colar goles.  
 
A proposta de la Sra. Alcaldessa de canviar la paraula, el Sr. Vidaller diu que  
no s’ha de canviar res. 
 
Aquesta mateixa moció, excepte en aquest municipi que sembla que el regidor 
del Partit Popular té un coneixement de legislació immens, s’ha presentat a 62 
ajuntaments i ningú ha fet cap referència a això que diu, i 8 Consells 
Comarcals. 
 
El Sr. Vidal:  Mira, yo solamente para que lo vean, se lo doy y luego hacen lo 
que quieran. 
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La Declaración Institucional es una declaración, tiene que ser una resolución, a 
mi tanto me da, si quereis poner “Declaración Institucional”... 
 
El Sr. Vidaller:  Miri senyora Alcaldessa, nosaltres presentem aquesta moció, si 
el representant del Partit Popular hi troba alguna incidència doncs que la 
consulti on calgui i tal, nosaltres en principi presentem aquesta moció que és la 
mateixa que s’ha presentat en 61 ajuntaments, i punt i final. 
 
El Sr. Vidal: Pero no pone eso, se trata que esta moción, esta que ha 
presentado, yo voy a Internet y la que se ha presentado en otros ayuntamientos 
no es esta señor Vidaller. Es otra totalmente diferente. Vidaller, ¡ojo! Que está 
metiendo goles aquí, y la responsable, la que dará la cara, y se reirán en los 
partidos, incluso usted llegará a su partido y dirá: “!Mira la alcaldesa de CiU!” 
Porque ahora viene el segundo punto, otra consideración. A mi tanto me da, 
pero yo lo aplazaría, lo consultaría, y no cuesta decir, ¡oye por una palabra!, y 
es “resolución”, es absurdo, es como si dijéramos la señora Ana Ramos firma 
Decretos Leyes, se reirían, ¡hombre! Es que va a varios sitios.  
  
Y ahora la segunda observación que yo creo que es la más importante, eso 
tanto me da, las palabras son muy importantes señor Vidaller, mucho. 
 
La segunda es para el grupo municipal de CiU, yo creo que si que lo tenéis que 
aplazar, para que la tenga en cuenta y decida. Me lo podía haber callado e ir 
corriendo a los medios de comunicación. 
 
Sra. Ana Ramos, en el quinto párrafo, ¡otro gol!, ¡ojo con las frases que todas 
las palabras tienen su significado!, que impone una condición antinuclear “sine 
qua non” que dice: “ ...sense que prèviament s’hagi concertat un calendari de 
tancament de les centrals nuclears”.  
 
O sea, que pone una condición “sine qua non”, puede ser que un partido 
ecologista anti-nuclear, verde, rojo, azul, sea antinuclear, esta advertencia va 
dirigida al grupo municipal de CiU. Por que claro, una cosa es la ideología de 
unos, y otra la ideología de otros.  
 
Sra. Portavoz del Grup Municipal de CiU, esta condición previa es propia de 
una ideología o de un ideario antinuclear, que quiere hacer desaparecer la 
energía nuclear y cerrar todas las centrales nucleares. Entonces  yo consultaría 
a su partido. Mire, CDC no es antinuclear, el Sr. Artur Mas está a favor, 
mañana nos puede llevar a los juzgados Sr. Vidaller, el Sr. Artur Mas está a 
favor de la energía nuclear (no es antinuclear), resumiendo el ideario, los 
estatutos y todos los programas de CiU no son antinucleares, me imagino que 
se comprende el gol. 
 
Termino, ¡Ojo al loro! El título de la moción hace referencia a la ubicación, ¡ojo!. 
La moción que se está presentando en los pueblos es a la ubicación de un 
almacén temporal centralizado, la moción o resolución acordada por CiU de 
Cataluña estoy convencido, o sea, lo que CiU de Cataluña ha firmado, y está 
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de acuerdo, estoy convencido que no hace referencia a ningún cierre de las 
centrales nucleares, a ningún calendario de cierres de centrales nucleares, ¡ojo 
al loro!. 
 
Si me permite yo le aconsejaría aplazar la aprobación de esta moción, para 
aclarar dichas circunstancias, para el próximo Pleno que no va de dos meses el 
Congreso estará meses hasta que no pasen las elecciones, yo quitaría esa 
frase si fuera de CiU, esta frase seguro que no es de CiU, ¿eh?. solamente 
estas dos consideraciones. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Doménech, Pardo, Vidaller i Sanchez, dos (2) en contra, dels senyors 
Domínguez i Vidal, i quatre (4) abstencions, dels senyors/es Ramos, Gómez, 
Coronado i Marcos, s’aprova la Moció.  
 
Explicació de vot: 
 
La Sra. Coronado:  Nosaltres ens abstenim però penso que com a veïns del 
poble no ens correspon decidir sobre els vilatans d’Ascó. És també cert que 
hem de reflexionar respecte a la part que ens pot afectar, no es tracta de 
qüestionar la qualitat de vida de la que actualment gaudim i de les fonts 
d’energia que ens ho permeten, més aviat és una qüestió de valoració de 
riscos.  
 
És cert que d’una manera o altre convivim amb dues centrals nuclears ben a 
prop, amén dels polígons químics, és cert que no tenim cap tipus de 
compensació derivada d’això, i és cert que potser els plantejaments i les 
acceptacions aleshores no varem poder dir res a la ubicació.  
 
Però ho podíem plantejar d’una altra forma, però no veig cap tipus de defensa 
dels nostres interessos, més aviat  un simple risc per no dir perillós, doncs bé, 
la valoració de riscos que faig és ben clara, el magatzem que es pretén 
instal·lar a Ascó no és ni mínimament comparable amb els riscos ja existents 
que representen les centrals nuclears actuals. Fóra bo, ara parlem 
exclusivament d’això donada aquesta realitat ens costa oposar-me a la vinguda 
dels nous recursos de la província, doncs així ho valoro. La decisió presa al seu 
dia per Ascó, la qualifico de difícil i valenta, doncs és més difícil dir no. La 
realitat s’obre de cada dia els que individualment no són capaços de renunciar 
a les comoditats de les que gaudim, si som sincers, quantes persones del 
nostre entorn en situació econòmica difícil, actualment, seria capaç de 
renunciar a un lloc de treball al nou magatzem temporal? Aplicant un principi 
exclusiu d’energia nuclear nou. 
 
És fàcil defensar aquesta idea des de les comoditats i la seguretat d’un lloc de 
treball digne, però avui per avui i a mig termini no hi veig gaires alternatives, 
penso que la energia aprofitant totes les ocasions de portar riquesa cap a les 
nostres terres sigui simplement la idea de tirar endavant. 
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Per acabar, vull dir-vos que el magatzem temporal és compatible amb 
qualsevol activitat econòmica actual i futura. 
 
El Sr. Vidaller diu que son tres nuclears, no dues. 
 
El Sr. Marcos: I fins fa poc, n’hi havia quatre. Però bé, nosaltres ens hem 
abstingut, podíem haver votat que no, però ens hem abstingut perquè en el 
fons encara podíem trobar alguna coincidència amb tot això. Però a mi el que 
realment em preocupa, però de veritat em preocupa moltísim és que a banda 
de que, i ho he dit al punt número 2 a l’explicació del punt número 2 he dit de 
referència, a banda de que tenim un problema molt seriós en aquest poble, i no 
és precisament l’energia nuclear, a banda de que alguns dels regidors com 
vostè mateix desapareix del poble quan més fa falta, i a banda que una vegada 
que fa alguna cosa ho fa malament, escolti’m doncs mira, m'he abstingut! 
 
El Sr. Domínguez:  Senyor Vidaller miri, una moció populista, d’uns regidors 
populistes i sense idees. 
 
La postura fàcil, la postura populista seria sumar-nos a la seva proposta. Però 
hem de ser més seriosos que això, i la nostra obligació com a regidors és la de 
fer balanç de la proposta que aquí s’ha d’aprovar. 
 
Aquests assumptes no s’han de tractar amb aquesta frivolitat. Pensem que s’ha 
de generar un debat molt més extens entre totes les forces polítiques, tant a 
nivell local, com autonòmic com estatal i tractar aquests temes. 
 
El debat creiem que no ha de ser si el magatzem s’ha d’ubicar a Catalunya o 
fora d’ella. El debat ha de ser més ambiciós i ha d’anar en la línea de valorar si 
l’energia nuclear és necessària o no. Si amb les energies alternatives tenim 
suficient per donar cobertura a les necessitats del país. Quina alternativa tenim 
a les nuclears? Actualment necessitem les nuclears?  
 
La realitat és que els mateixos regidors d’Ascó van escollir aquesta pre-
candidatura, els regidors de CIU van prioritzar els interessos d’Ascó als 
interessos de partit. Aquí estem fent el mateix? 
 
Repeteixo van prioritzar els interessos del municipi a interessos de partit. Mirin 
regidors de l’equip de govern, vostès diuen que aquesta infraestructura té a una 
part molt important dels veïns d’aquesta localitat en contra, curiós no? Com 
aquí els veïns de Pallaresos Park, això vol dir que a Ascó s’ha de fer un 
referèndum i aquí no? 
 
Repeteixo, el nostre Grup creu que aquest debat s’ha de fer en altres àmbits i 
en un debat molt més extens que aquesta proposta, per això votem que no. 
 
El Sr. Vidal: En primer lugar sí que tengo que estar contento porque CiU que ha 
presentado la moción, una persona, un grupo municipal que presenta una 
moción y se echa atrás, quiere decir que al menos reconoce que en lo que yo 
decía tengo razón, y el tiempo lo demostrará que tengo yo razón y que aquí se 
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quieren meter dos goles, y también me interesa remarcar que esto no es lo que 
han presentado sesenta y pico de pueblos, ¡esto, lo que hay en este papel!, por 
que yo lo he visto por Internet y esto no es lo que han presentado. 
 
Entonces, la explicación del voto. En primer lugar dejar constancia que todos 
los partidos políticos del Congreso de los Diputados, ahí también esta aunque 
sean testimonial Izquierda Unida, me parece que tiene un o dos, no se cuantos 
tiene, o sea, todos los partidos políticos acordaron en el 2004 la creación y 
construcción de un Almacén Temporal Centralizado (ATC). Todos votaron a 
favor y fue por unanimidad. 
 
La tardanza y la falta de coraje por parte del Gobierno, posiblemente por las 
reacciones de sus socios y aliados, en definir un Plan Energético Nacional en 
España, ha llevado a un enfrentamiento entre la ciudadanía, entre partidos 
políticos y dentro de los mismos partidos políticos, para acabar en un 
enfrentamiento entre pueblos , comarcas y comunidades. 
 
Una vez expuestos estos dos hechos importantísimos que fueron votados por 
unanimidad, todos los partidos políticos del Congreso presentes votaron a 
favor, una vez dejados estos dos puntos bien enmarcados que son importantes 
quiero trasladar aquí una pregunta que el Sr. Xavier Sabaté, Delegat del 
Govern de Catalunya a Tarragona, hizo el pasado lunes día 1 de marzo de 
2010. El señor Sabaté dijo: “Si todos hicieran como los catalanes, ¿dónde 
había que ubicar el Almacén nuclear?”. Todos conocemos que el Sr. Delegat 
da soporte y apoyo al almacén temporal de residuos nucleares y creo que no 
es sospechoso, señor Vidaller. 
 
Yo quisiera añadir otra pregunta mía: “Si es bueno y necesario para España, 
¿por qué no es bueno para Cataluña?”.  Cada uno entenderá lo que quiera por 
la palabra “solidaridad”. 
 
El Grupo Municipal del PPC dels Pallaresos, porque aquí muchas veces se 
habla dels Pallaresos, que soy yo, uno, no apoya esta moción, nuestro Grupo 
Municipal y en este caso también el Partit Popular de Catalunya está a favor de 
la energía nuclear combinada con otras fuentes de energía alternativas, porque 
permite ofrecer a los ciudadanos una energía más limpia, más barata y acaba 
con la dependencia energética de España con otros países como son Argelia, 
con el gas, que dependemos de ellos, y por Francia, que dependemos de ellos 
en cuanto a energía eléctrica. 
 
A nivel de las instalaciones nucleares que existen en Tarragona significa que a 
más inversión económica, porque esta instalación hay una inversión económica 
y más seguridad en la zona de la que existe actualmente. No quejamos de que 
hay un mal funcionamiento, de que falla esto y lo otro, se está manteniendo 
justo, hay problemas, pues si hay una inversión siempre mejorará la seguridad.  
 
La inversión total ronda entre los 700 y 800 millones de euros y la creación 
unos dirán 200 y otros 300 puestos de trabajo. 
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No podemos olvidar los niveles más altos de desempleo que hay en Tarragona, 
batiendo los records: 67.294 parados. Cada día hay 110 nuevos parados en la 
provincia de Tarragona y 600.000 parados en Cataluña. Este es el problema 
del ciudadano de a pie, no son los toros, no es el almacén de residuos 
nucleares. 
 
Otro punto que quiero abordar es el de la autonomía municipal y autonomía de 
los ayuntamientos. 
 
El Grupo Municipal del PPC dels Pallaresos, no quiere y/o desea ni ignorar, ni 
laminar la autonomía municipal de otro pueblo, en este caso Ascó. Y estoy 
convencido que usted Sra. Alcaldesa y los Sres. Regidores de este Salón de 
Plenos, de todos. Señores regidores de todos, que este Salón de Plenos es el 
templo de las libertades y de la democracia del pueblo dels Pallaresos, 
quisieran restringir y reprimir las libertades y derechos del Ayuntamiento de 
Ascó, y de sus vecinos. 
 
La autonomía local o municipal está reconocida en la Constitución Española y 
también en el Estatut de Autonomía de Cataluña del año 2006, se garantiza la 
autonomía municipal, la autonomía local. Quiero expresar aquí mi respeto y 
solidaridad con el alcalde de Ascó el Sr. Rafael Vidal, que pertenece a CiU, y 
demás regidores que han defendido sus derechos democráticos, legales y los 
intereses de los vecinos del pueblo. Porque tenemos que recordar que el 
pueblo está de acuerdo, los que van a manifestarse son de fuera, solamente 
hay que ver las pancartas, los que van delante están en Barcelona, o en un 
ático por algún sitio, la gente de Ascó está de acuerdo. 
 
El Secretario adjunto de CDC, Sr. Felip Puig, manifestó que si él hubiera sido 
alcalde del municipio habría hecho lo mismo que el alcalde de Ascó. Porque un 
alcalde no se debe a los intereses de Barcelona o a los intereses del señor que 
dice: ¡Eh!, cree en los intereses de su municipio. 
 
Y estoy convencido que tanto PSC, como PP y como CiU defienden la 
autonomía local, y los expedientes informativos abiertos, no van a acabar en 
sanciones. 
 
Para terminar, no acabo de entender, porque se ha presentado la moción, 
ahora ha votado abstención, no acabo de entender a la señora Alcaldesa y su 
equipo de gobierno del Ayuntamiento dels Pallaresos. No entiendo las 
mociones que traen al Pleno y estas preocupaciones tan prioritarias. Mociones 
contra los toros, contra la Fiesta del Toro de la Vega de Tordesillas de 
Valladolid, ahora contra el almacén y candidatura de Ascó. No lo acabo de 
entender. Es una política de escaparate y campanario que nos tienen 
acostumbrados durante tres años. Y menos lo comprendo cuando constan 
quejas de falta de papel higiénico en los váteres de los niños y maestros de un 
centro escolar del municipio Els Pallaresos. 
 
El Sr. Vidaller: Bé, en toca contestar, el tema del paper del vàter, si focalitzem 
Els Pallaresos, no té res a veure, però bé li puc dir que hem quadruplicat 
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l’oferta educativa, li puc dir si focalitzem, zones esportives, etc, tenim un llistat 
extens de la tasca que s’ha fet durant aquests anys. 
 
Però bé, com vostès ja saben ICV estan radicalment en contra de la ubicació 
d’aquest magatzem temporal centralitzat, o més cordialment dit cementiri 
nuclear. 
 
Creiem que el grau de generositat de Catalunya vers la generació d’electricitat 
basat en centrals nuclears supera els màxims inimaginables. Percentualment la 
generació d’electricitat ve per part de les centrals nuclears, només implica un 
17% del consum que es consumeix a l’Estat, i a nivell mundial les centrals 
nuclears només aporten un 6%, és a dir, és una producció d’electricitat que 
provoca riscos, i precisament per això presentem aquesta moció, pels riscos 
que comporta, no només pel poble d’Ascó, sinó per molts pobles perifèrics 
entre els quals també podria estar Els Pallaresos. No és una qüestió merament 
de ficar diners damunt la taula i que els alcaldes de la zona vegin “El dorado”, 
es tracta d’intentar industrialitzar un poble, una comarca, amb altres opcions, 
pensi que Ascó és un poble que cada cop hi ha menys habitants, l’índex 
demogràfic d’Ascó està a la baixa, no està industrialitzat, l’únic que tenen és la 
central nuclear, és a dir, que aquest tipus d’equipament com a motor d’inversió 
econòmic és clarament insuficient, no funciona. 
 
I vostè parlava abans d’això de la solidaritat, doncs justament per això 
presentem nosaltres aquesta moció, per solidaritat. Nosaltres creiem que ja 
hem contribuït prou a la generació d’electricitat basat en les centrals nuclears i 
ara els toca a uns altres. 
 
El Sr. Pardo: Per al·lusions voldria contestar-li al senyor Vidal, per què es van 
portar mocions del tema dels toros, i ara portem aquí aquesta, no?  
 
Com si tot això no fos important! Aquí que passa? Hem portat 16 punts, 15 
punts amb aquest, tot això és necessari, es pot parlar de tot aquí, es pot parlar 
de la crisi i es pot parlar d’altres temes, o és que hem de focalitzar només tot el 
debat amb un tema concret? 
 
No ha dit vostè que això és el temple de la democràcia? I no podem parlar de 
temes variats? Només podem parlar de la crisi? O de l’atur? Parlem de la crisi, 
parlem de l’atur i també parlem dels temes nuclears, o també parlem dels 
temes, com aquest cas, la tauromàquia. Entenc que una cosa no treu l’altre, no 
vulgui fer demagògia, portar tot cap el seu terreny, com que aquí només es 
parlen d’aquests temes, aquí es parla de tot i un d’aquest punts és aquest. 
 
La Sra. Alcaldessa: I jo vull puntualitzar que el tema de la tauromàquia està 
més que mai avui en dia en boga.  
 
El Sr. Gómez: L’explicació de la nostra abstenció és més que res en referència 
al possible defecte de forma de la presentació de la moció, però en absolut pel 
que ens tingui de dir o deixar de dir a CiU.  
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16 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORME S 
ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos de gener i febrer de 2010.  
 
Informes: 
 
Atès que en una passada sessió , per raons de feina del Sr. Vidaller, es va 
informar que de les àrees d’Indústria i comerç, Agricultura, Espòrts, Festes i 
Solidaritat i col·laboració, se n’encarregaria la Sra. Sánchez. S’informe que de 
nou se’n fa càrrec el Sr. Vidaller. 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’octubre  4.151,   Altes:  33,  baixes 12,  habitants: 4.172. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 1/10, de data 8 de gener de 2010, convocant la sessió ordinària del ple 
el dia 14 de gener de 2010  
 
Decret 2/10, de data 11 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor Pere 
Jové Roch per la reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar parellat al carrer 
Prat de la Riba, 8A, segons expedient 104/2009  
 
Decret 3/10, de data 11 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor Miguel A. 
Hidalgo Montoro, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del carrer 
Garbí, núm. 33, segons expedient 109/2007 
 
Decret  4/10 de data 11 de gener de 2010, atorgant llicència a la senyora 
Susana Gómez Luri, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del carrer 
Gregal, núm. 28, segons expedient 95/2007 
 
Decret 5/10, de data 11 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor 
Alejandro Barberan Garrido, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del 
carrer Garbí, núm. 19, segons expedient 26/2007 
 
Decret 6/10, de data 11 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor 
Francisco Martín Virgili  , per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del 
carrer Garbí, núm. 23, segons expedient 105/2008 
 
Decret 7/10, de data 12 de gener de 2010, nomenament funcionaris en 
pràctiques agutzils-vigilants als senyors Pedro Torrente Aguera i Joan Maria 
Portal Casas 
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Decret 8/10, de data 12 de gener de 2010, ordenant a BASE la regularització 
dels imports de les taxes de clavegueram i escombraries de l’habitatge del 
carrer Segrià, núm. 1 i del local comercial del carrer Priorat, núm. 9 per error a 
l’aplicació de les tarifes dels anys 2008-2009 a nom del senyor Joan Antoni 
Plana Vidal 
 
Decret 9/10, de data 13 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor Miguel 
Angel Daimiel Barbero, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del 
carrer Gregal, núm. 1, segons expedient 89/2008 
 
Decret 10/10, de data 13 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor Mario 
Martín Domingo, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del carrer 
Tramuntana, núm. 10, segons expedient 109/2008 
 
Decret 11/10, de data 13 de gener de 2010, atorgant llicència a la senyora 
Elisabeth Vargas Valencia, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del 
carrer Tramuntana, núm. 38, segons expedient 115/2008 
 
Decret 12/10, de data 18 de gener de 2010, aprovant la certificació 
corresponent al quart trimestre de l’any 2009 corresponents a les despeses 
d’explotació, conservació i manteniment de les estacions de bombeig d’aigües 
residuals any 2009, per import de 4.549,66€, perquè l’Agència Catalana de 
l’aigua procedeixi al seu pagament 
 
Decret 13/10, de data 15 de gener de 2010, aprovant l’inici de l’expedient de 
liquidació del pressupost de l’exercici 2009, per a la seva aprovació abans de 
l’1 de març 
 
Decret 14/10, de data 19 de gener de 2010, aprovant la certificació número 2 
presentada per l’empresa OBSER Germans Martínez, S.L. vers la construcció 
de les grades complementàries al complex esportiu municipal, per import de 
21.691,69€ 
 
Decret 15/10, de data 19 de gener de 2010, ordenant al departament 
d’urbanisme que es faciliti al senyor Sergi Grau Arasa, com a propietari de la 
finca situada a carretera Santes Creus, número 31 del municipi, còpia de part 
l’expedient administratiu i de dos plànols que afecten a la seva finca, segons 
exp. d’obres 18/98-40/01 i 122/04  
 
Decret 16/10, de data 19 de gener de 2010, aprovant la certificació número 4 i 
última, de la empresa M y J Gruas, corresponents a les obres de construcció 
d’un col·lector d’aigües pluvials al carrer Prat de la Riba i avinguda Generalitat, 
per import de 156.960,35€  
 
Decret 17/10, de data 19 de gener de 2010, atorgant llicència per la col.locació 
d’un gual al senyor Agustí Pujol Cartañà a l’entrada i sortida de vehicles de 
l’avinguda Bofarull, número 81 del municipi 
 



AJUNTAMENT 
       DELS 
PALLARESOS 

Decret 18/10, de data 19 de gener de 2010, aprovant la certificació número 8 i 
final presentada per l’empresa OBSER GERMANS MARTINEZ, S.L. vers la 
construcció de vestidors de la zona poliesportiva dels Hostalets,per import de 
24.583,75€ 
 
Decret 19/10, de data 18 de gener de 2010, aprovant el pressupost d’honoraris 
per la redacció del projecte d’adequació i millora del cementiri municipal, 
presentat per l’arquitecte tècnic senyor Joan Mercadé Porta, per import de 
9.280€ 
 
Decret 20/10, de data 18 de gener de 2010,  aprovant el pressupost d’honoraris 
per la redacció del projecte de construcció de la tanca del complex poliesportiu 
dels Pallaresos, presentat pels tècnics Saül Garreta Puig i  Joan Mercadé 
Porta, per import de 2.320€ 
 
Decret 21/10, de data 21 de gener de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret 22/10, de data 18 de gener de 2010, aprovant el pressupost d’honoraris 
per la redacció del projecte d’adequació de l’edifici de l’antic Ajuntament per 
destinar-lo a centre/arxiu Jujol, presentat pel tècnic Saül Garreta Puig, per 
import de 13.920€ 
 
Decret 23/10, de data 21 de gener de 2010, aprovant l’aplicació d’un plus de 
reten a diferents treballadors de l’ajuntament, per les tasques realitzades el 
mes de gener 2010 
 
Decret  24/10, de data 21 de gener de 2010, acreditació en nòmina de la 
senyora Sandra Obiol Palau, categoria professional d’auxiliar administratiu de 
l’Ajuntament, el complement específic en la quantia que resulta de l’annex de 
personal del pressupost 2010, per increment de tasques, a efectes 1 de gener 
de 2010 
 
Decret 25/10, de data 21 de gener de 2010, autorització i reconeixement de la 
compensació de la realització d’hores extraordinàries en hores de vacances al 
personal de l’ajuntament 
 
Decret 26/10, de data 21 de gener de 2010, concessió al senyor Carles Brunet 
Bofarull, una productivitat pels serveis extraordinaris acreditats al mes de gener 
2010, per import de 405,00€  
 
Decret 27/10, de data 28 de gener de 2010, convocant la sessió extraordinària 
del ple el dia 28 de gener de 2010  
 
Decret 28/10, de data 18 de gener de 2010, aprovant les contractacions dels 
actes de la Festa Major Sant Sebastià 2010-02-10 
 
Decret 29/10, de data 14 de gener de 2010 aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
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Decret 30/10, de data 11 de gener de 2010, atorgant llicència a la senyora 
Lorena Pato Martín, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del carrer 
Garbí, núm. 15, segons expedient 104/2007 
 
Decret 31/10, de data 26 de gener de 2010, ordenant la devolució a 
l’ASSOCIACIO POPULAR DE LA GENT GRAN, dels avals dipositats per la 
construcció de la residència, al Camí dels Plans, segons expedient 44/02, per 
imports 9.129,92€ i 6.024,82€ 
 
Decret 32/10, de data 26 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor Pedro 
Valderrama Galeote, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del carrer 
Garbí, núm. 1, segons expedient 1/2009 
 
Decret 33/10, de data 26 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor Daniel 
Villagrasa Baeza, per a la construcció d’una piscina a l’habitatge del carrer 
Garbí, núm. 7, segons expedient 19/2007 
 
Decret 34/10, de data 26 de gener de 2010, atorgant llicència al senyor Josep 
Ma Armora Casada, per la legalització de les obres exteriors realitzades a la 
finca del carrer Gregal, núm. 19, segons expedient 53/2009 
 
Decret 35/10, de data 21 de gener de 2010, aprovant l’aplicació de l’increment 
en les retribucions del personal laboral i funcionari de l’ajuntament per l’any 
2010 del 0,3% 
 
Decret 36/10, de data 21 de gener de 2010, aprovant la minuta justificativa de 
despeses de locomoció presentada pel senyor Carles Brunet Bofarull 
corresponent al mes de gener 2010 
 
Decret 37/10, de data 26 de gener de 2010, atorgant llicència primera ocupació 
a l’empresa IMSAT, S.L. per a la construcció de dos habitatges unifamiliars al 
carrer Tramuntana, núm. 42-44, segons expedient PO 14/2009 
 
Decret 38/10, de data 19 de gener de 2010, ordenant el pagament a MJ 
GRUAS SA de la certificació número 4 i final de les obres de construcció d’un 
col.lector d’aigües pluvials, per import de 156.960,34€ 
 
Decret 39/10, de data 19 de gener de 2010, ordenant el pagament a BOSIR SA 
de la certificació 1 i única corresponent a les obres d’adequació de l’enllumenat 
públic exterior de la urbanització Pallaresos Park per import de 47.491,71€ 
 
Decret 40/10, de data 18 de gener de 2010, aprovant la certificació 1 i única 
presentada per l’empresa BOSIR SA corresponent a les obres d’adequació de 
l’enllumenat públic exterior de la urbanització Pallaresos Park per import de 
47.491,71€ 
 
Decret 41/10, de data 27 de gener de 2010, atorgant llicència al Departament 
d’Interior Relacions Institucionals i Participació per la instal.lació d’una sirena 
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electrònica d’avís d’emergència a la urbanització Jardins Imperi, segons 
expedient d’obres 110/2009  
 
Decret 42/10, de data 27 de gener de 2010, concedint llicència als senyors 
Esquinas, Lozano i Hernández per l’elevació de tanca mitjanera als baixos de 
l’edifici situat al carrer Prolongació Raval, número 6, segons expedient 94/2009  
 
Decret 43/10, de data 27 de gener de 2010, atorgant llicència a la senyora 
Montserrat Padrell Masgoret per obrir rasa en via pública al carrer del Pou, 
número 10, segons expedient 50/2009  
 
Decret 44/10, de data 27 de gener de 2010, aorgant llicència al senyor Josep 
Ma Guillamón Gómez per la construcció de tanca posterior a la finca situada a 
l’avinguda Corts Catalanes, 17B, segons expedient 105/2009  
 
Decret 45/10, de data 27 de gener de 2010, concedint llicència al senyor Rafael 
Márquez Melgar per la construcció d’una piscina al carrer Garbí, número 31, 
segons expedient 110/2007  
 
Decret 46/10, de data 27 de gener de 2010, concedint llicència al senyor 
Francesc X, Canals Hernández per la construcció d’una piscina al carrer Garbí, 
número 3, segons expedient 38/2009  
 
Decret 47/10, de data 26 de gener de 2010, aprovant la liquidació del 
pressupost de l’exercici 2009 
 
Decret 48/10, de data 28 de gener de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret 49/10, de data 28 de gener de 2010, aprovant la sol.licitut a BASE d’un 
avançament de bestreta per import de 225.000€ 
 
Decret 50/10, de data 29 de gener de 2010, aprovant la liquidació a realitzar a 
la senyora Dolores Fernández Marcos vers els deutes i fiances del Casal 
Municipal, a fi de finalitzar el seu contracte de lloguer 
 
Decret 51/10, de data 25 de gener de 2010, incoant expedient per la rectificació 
de l’inventari general 
 
Decret 52/10, de data 26 de gener de 2010 iniciant expedient de reconeixement 
extrajudicial de crèdits 
 
Decret 53/10, de data 25 de gener de 2010, iniciant la tramitació administrativa 
per l’aprovació del compte general any 2009  
 
Decret 54/10, de data 28 de gener de 2010, convocant a la Comissió Especial 
de Comptes pel dia 4 de febrer de 2010  
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Decret 55/10, de data 1 de febrer de 2010, convocant amb urgència un ple 
extraordinari i urgent pel dia 2 de febrer de 2010 
 
Decret 56/10, de data 18 de gener de 2010, aprovant el pressupost d’honoraris 
per la redacció del projecte d’adequació d’enllumenat públic exterior de la 
urbanització Els Hostalets, presentat pel tècnic Julio Cadena Gutiérrez, per 
import de 12.198,56€ 
 
Decret 57/10, de data 4 de febrer de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret 58/10, de data 4 de febrer de 2010, ordenant la transferència a OBSER 
GERMANS MARTÍNEZ SL, de la part subvencionada per la Diputació de 
Tarragona de les certificacions 6 i 7, corresponent a les obres de construcció 
d’uns vestidors a la zona esportiva municipal 
 
Decret 59/10, de data 4 de febrer de 2010, atorgant llicència al senyor Oriol 
Lorenzo Seva per les obres de rehabilitació i ampliació d’habitatge unifamiliar 
parellat al carrer Corts Catalanes, 12A del municipi, segons expedient 114/2009  
 
Decret 60/10, de data 5 de febrer de 2010, convocant sessió extraodinària i 
urgent del ple de l’Ajuntament el dia 11 de febrer de 2010  
 
Decret 61/10, de data 9 de febrer de 2010, aprovant el pressupost presentat 
per l’empresa ASSISTENCIA TÈCNICA INDUSTRIAL SAE per la realització de 
les visites de control inicial d’activitat a local social del carrer Maragall i al casal 
social del carrer Empordà a fi de tramitar la corresponent llicència d’activitat. 
 
Decret 62/10, de data 8 de febrer de 2010, atorgant llicència d’activitat al 
senyor Juan Antonio Plana Vidal per al comerç al meno d’accessoris per a 
piscines i fontaneria al carrer Priorat, número 9, segons expedient d’activitat 
3/2007 
 
Decret 63/10, de data 8 de febrer de 2010 aprovant una rectificació en la finça 
de residus fixada a la llicència d’obres 65/2009 a nom de la senyora Araceli 
Perelló Navarro 
 
Decret 64/10, de data 8 de febrer de 2010, procedint a la contractació temporal 
per màxima urgència d’un peó de serveis per un període de tres mesos 
ampliable a un màxim de sis, així com l’aprovació de les seves bases 
 
Decret 65/10, de data 8 de febrer de 2010, concedint llicència al senyor Juan L. 
De Paz Calvó per la construcció d’una piscina a l’avinguda Catalunya, número 
87, segons expedient 16/2009  
 
Decret 66/10, de data 9 de febrer de 2010, aprovant els pagaments de les 
factures corresponents a les contractacions d’actuacions de la festa de Sant 
Sebastià que estaven subvencionades per la Diputació de Tarragona 
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Decret 67/10, de data 5 de febrer de 2010, autoritzant el pagament d’una 
gratificació per jubilació al senyor Francisco Vidal Bultó  
 
Decret 68/10, de data 5 de febrer de 2010, aprovant la inscripció número 24 del 
Registre Municipal Voluntari d’Unions Estables de Parelles de Fet presentada 
pel senyor Jordi Menasanch Herrera i la senyora Anna Saguer Prats. 
 
Decret 69/10, de data 11 de febrer de 2010, aprovant l’adquisició un programa 
de plantilles per al departament de Secretaria Intervenció amb l’empresa 
MODURBA 
 
Decret 70/10, de data 12 de febrer de 2010, aprovant el pagament de la relació 
de factures corresponents al mes d’agost de 2009, per import de 41.405,09€ 
 
Decret 71/10, de data 12 de febrer de 2010, aprovant el pagament de la relació 
de factures de Fecsa Endesa corresponent al mes d’agost i que importa la 
quantitat de 9.212,35€ 
 
Decret 72/10, de data 12 de febrer de 2010, aprovant el pagament de la factura 
de l’empresa Instavir referent a la instal.lació d’enllumenat per a la Festa Major 
per import de 6.481,03€ 
 
Decret 73/10, de data 1 de febrer de 2010, ordenant a BASE la baixa d’un rebut 
d’escombreries i clavegueram any 2007 a nom del senyor José Veciana Rion, 
per error en la seva emissió 
 
Decret 74/10, anul.lat a requeriment del departament d’arbitris per error en la 
seva emissió 
 
Decret 75/10, de data 1 de febrer de 2010, ordenant a BASE un canvi de tarifa 
en el rebut de taxes i preus públics del carrer Nou, número 18 a nom del senyor 
Francesc Fortuny Alujas 
 
Decret 76/10, de data 15 de febrer de 2010, aprovant la relació de despeses a 
presentar davant de la Diputació de Tarragona dins de la subvenció per 
l’adquisició de senyals per equipaments any 2008  
 
Decret 77/10, de data 8 de febrer de 2010, delegant en el regidor senyor Jaume 
Domínguez Ruíz l’autorització per la celebració de matrimoni civil entre els 
senyors Harjunder Sing Parthar i Alicia Vidiella Ochoa  
 
Decret 78/10, de data 5 de febrer de 2010, ordenant la confecció de la 
liquidació per jubilació del senyor Francisco Vidal Bultó 
 
Decret 79/10, de data 29 de gener de 2010, ordenant a BASE concedir una 
ampliació del fraccionament del rebut a nom del senyor José Luís Cocera 
Esquinas vers l’expedient deutor que se tramita a l’oficina de recaptació 
 



AJUNTAMENT 
       DELS 
PALLARESOS 

Decret 80/10, de data 10 de febrer de 2010, accedint a la concessió de la 
targeta número 20 d’aparcament individual per a persones amb disminució, 
modalitat conductor a nom del senyor Luís Ramírez Sánchez 
 
Decret 81/10, de data 10 de febrer de 2010, aprovant la inscripció del APA 
CEIP SANT SEBASTIÀ DELS PALLARESOS al registre d’entitats de 
l’Ajuntament amb el número 8 
 
Decret 82/10, de data 16 de febrer de 2010, autorització i reconeixement de la 
compensació de la realització d’hores extraordinàries en hores de vacances al 
personal de l’ajuntament 
 
Decret 83/10, de data 11 de febrer de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret 84/10, de data 16 de febrer de 2010, aprovant els plusos reten a 
incloure a les nòmines corresponents al mes de febrer del personal brigada de 
l’ajuntament 
 
Decret 85/10, de data 16 de febrer de 2010, aprovant la minuta justificativa de 
despeses de locomoció aportada pel treballador Carles Brunet Bofarull i que 
correspon al període del 18 de gener al 12 de febrer per import de 150,67€ 
 
Decret 86/10, de data 17 de febrer de 2010, aprovant la inscripció del CLUB DE 
JUDO ELS PALLARESOS al registre d’entitats de l’Ajuntament amb el número 
10 
 
Decret 87/10, de data 17 de febrer de 2010, aprovant la inscripció de la PENYA 
NÀSTIC ELS PALLARESOS al registre d’entitats de l’Ajuntament amb el 
número 9 
 
Decret 88/10, de data 17 de febrer de 2010, ordenant a BASE la baixa de 
diferents rebuts de clavegueram a nom del senyor Juan Plazas Soto per error 
en la seva emissió 
 
Decret 89/10, de data 15 de febrer de 2010, ordenant la baixa de la liquidació 
generada a nom de la senyora Rosa Estil.les Veciana vers els rebuts 
d’escombreries any 2009, pel local situat al carrer Nou, número 1 
 
Decret 90/10, de data 18 de febrer de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal  
 
Decret 91/10, de data 19 de febrer de 2010, requerint a l’empresa HOGAR 
BASE INMOBILIARIA SL que procedeixi a la reposició de la realitat física 
alterada al carrer Pau Claris, a causa de l’esllavissament de vorera per 
l’obertura de rases efectuada per l’empresa 
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Decret 92/10, de data 19 de febrer de 2010, aprovant la llista d’ admesos i 
exclosos amb nomenament de tribunal i fixació de data d’examen per les 
proves de contractació per màxima urgència d’un peó de serveis 
 
Decret 93/10, de data 22 de febrer de 2010, aprovant la pràctica d’una 
informació reservada prèvia vers la treballadora Virginia Porras Romero a fi 
d’esbrinar presumptes responsabilitats i perjudicis, així com nomenament de 
funcionari instructor de l’expedient 
 
Decret 94/10, de data 12 de febrer de 2010, aprovant el pagament de la factura 
presentada per l’empresa INSTALLUM corresponent a la instal·lació de 
subministra elèctric a l’IES Els Pallaresos per import de 7.624,17€ 
 
Decret 95/10, de data 16 de febrer de 2010, aprovant la relació de factures 
corresponents al mes de setembre i que importen la quantitat de 44.381,78€ 
 
Decret 96/10, de data 16 de febrer de 2010, aprovant el pagament de la relació 
de factures corresponent al mes de setembre en concepte de tècnics 
municipals i redacció de projectes per import de 7.499€ 
 
Decret 97/10, de data 16 de febrer de 2010, aprovant el pagament de la relació 
de factures corresponents a FECSA ENDESA mes de setembre per import de 
8.984,57€ 
 
Decret 98/10, de data 22 de febrer de 2010, concedint al senyor Carles Brunet 
Bofarull una productivitat pels serveis extraordinaris acreditats durant el mes de 
febrer per import de 395€ 
 
Decret 99/10, de data 23 de febrer de 2010, aprovant la contractació del senyor 
German Encinas Encinas com a peó de serveis d’acord amb el procediment de 
selecció per urgència i per raó d’acumulació de tasques i circumstàncies del 
servei. 
 
Decret 100/10, de data 24 de febrer de 2010, aprovant el pressupost presentat 
per l’empresa DULECENTRE SA per l’adquisició de material de recanvi per la 
màquina escombradora 
 
Decret 101/10, de data 24 de febrer de 2010, aprovant el pressupost aportat 
per l’empresa GOBAN  per subministrar equips d’extinció d’incendis pel local 
social situat al carrer Maragall i el casal social del carrer Empordà així com la 
contractació anual del servei de manteniment dels mateixos 
 
Decret 102/10, de data 24 de febrer de 2010, ordenant l’anul.lació del decret 
74/10 i aplicació de bonificació sobre el rebut d’escombreries del senyor Josep 
Ma Rué Vidal vers l’activitat que porta a terme al carrer Raval del municipi 
 
Decret 103/10, de data 24 de febrer de 2010, concedint llicència al senyor 
Josep Ma Armora Casado per  la construcció d’una piscina al carrer Gregal, 
número 19, segons expedient 2/10 
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Decret 104/10, de data 24 de febrer de 2010, concedint llicència al senyor 
Francesc Pujol Inglés per la construcció d’una terrassa i piscina al carrer 
President Tarradellas, 18b, segons expedient 1/2010  
 
Decret 105/10, de data 25 de febrer de 2010, aprovant la relació de paradistes 
a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 106/10, de data 25 de febrer de 2010, ordenant la devolució a 
TARRACONOVA CIURANA SL de l’impost i fiances dipositades per les obres 
d’enderroc que l’empresa va sol·licitar sota expedient 14/2007 per no haver-les 
realitzat 
 
Decret 107/10, de data 24 de febrer de 2010, ordenant a BASE la suspensió 
dels rebuts d’escombreries a nom de GICSA PALLARESOS SL per compliment 
d’ordre judicial 
 
Decret 108/10, de data 26 de febrer de 2010, convocant al ple el dia 4 de març 
de 2010  
 
Decret 109/10, de data 26 de febrer de 2010, aprovant el pagament als 
membres del tribunal qualificador de les proves de selecció d’un peó de serveis 
 
Decret 110/10, de data 25 de febrer de 2010, accedint a la concessió de la 
targeta número 21 d’aparcament individual per a persones amb disminució 
modalitat titular no conductor a nom de la senyora Montserrat Albiñana Lena 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
17  PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Alcaldessa contesta les preguntes del Ple passat i després les que han 
entrat per escrit.  
 
En el pasado pleno se hicieron la siguientes preguntas, me refiero a la sesión 
ordinaria realizada el 14 de enero, porque las siguientes sesiones han sido 
extraordinarias. 
 
Hubo una pregunta que se refería a que se había perdido la subvención del 
FEIL, en el projecto de adecuación lumínica de Pallaresos Park, a tenor de un 
escrito recibido. 
 
He de decirles que no se ha perdido ni un euro en ninguno de los proyectos y 
todos estan finiquitados y finalizados. 
 
Había una pregunta que se refería a cual era la situación actual del Polígono de 
Sant Salvador.  
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Tengo que contestar que sí que es verdad que este polígono está en unas 
condiciones nada adecuadas, tienen toda la razón, pero así nos lo requirió 
alguno de los propietarios de dicho polígono que vino a esta Consistorio a pedir  
una reunión, y este consistorio le instó a que realizase un proyecto de mejoras, 
proyecto que les recuerdo que han de realizar y llevar a cabo los propietarios 
de dicho polígono, a día de hoy no hemos vuelto a tener noticias de nadie del 
polígono. 
 
Otra pregunta era, ¿cuando piensan poner a la disposición de los vecinos del 
municipio el 100% de los locales sociales? 
 
He de contestar que las cosas se ponen siempre en funcionamiento al 100%, 
no al 70 ni al 80, eso se lo puedo asegurar. El problema es que toda las trabas 
que nos hemos encontrado para intentar abrir al público estos Casales. Tengo 
los locales, tengo el mobiliario, pero ha sido tan pésima su construcción, el nulo 
control que en su día se realizó de las obras, que las deficiencias para arreglar 
esta situación han sido muchas. A día de hoy ya se han realizado las visitas de 
control para poder obtener la licencia de actividad, y en cuanto se resuelvan un 
par de deficiencias, una por cada local, se podrá remitir al Consell Comarcal 
para obtener la licencia. 
 
PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A 
L’ALCALDESSA DELS PALLARESOS PER RESPONDRE AL PLE DE MARÇ 
DEL 2010 
 
D. Jaume Domínguez Ruíz, 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 març del 2010 les següents PREGUNTES: 
 
Ja fa quasi dos anys que el nostre Grup Municipal, en repetides ocasions va 
preguntant pels desperfectes en les illes de contenidors. L’última vegada al Ple 
de novembre del 2009, ara fa 4 mesos l’alcaldessa ens va respondre entre 
d’altres que “l’actitud de Foment ha canviat considerablement, s ’ha 
compromès a reparar els desperfectes en un termini prudencial, i que no 
consentiré que s’allargui” . Per això li volíem preguntar,  
 
Quan creu que foment començarà a reparar aquests de sperfectes? 
Quines mesures pensa prendre per forçar a Foment a realitzar les 
reparacions de les illes de contenidors? 
 
Al registre d’entrada (reg. entrada 316/10), hem trobat un escrit que informa 
que a l’octubre del 2008 l’ajuntament va rebre una ajuda de 18.900€ per l’ajuda 
de la prevenció de la contaminació lluminosa. Ara, un any i mig després, ens 
notifiquen la revocació de l’ajut atorgat el 23/10/08 per la prevenció de la 
contaminació lluminosa. Per això li volíem preguntar,  
 
En quin estat es troba aquesta citació? 
Per quins motius perdem aquesta ajuda? 
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Qui és el responsable d’aquesta situació? 
 
Sra. Ramos al ple de novembre del 2008 li vaig fer aquesta pregunta i li vaig 
tornar a repetir al Ple de març del 2009 i al Ple de novembre del 2009 amb 
resposta que al rebre el mapa de capacitat acústica podríem valorar-lo. 
 
Per tal de mantenir la salubritat pública, segons fixa l’ordenança de policia i bon 
govern al seu article 37, on diu que es tindrà cura del focus emissor de soroll, 
evitant molèsties innecessàries als veïns, singularment en les hores destinades 
al descans nocturn, fixant des de les 23 fins a les 8 hores un màxim de 40dBA, 
és per això que li tornem a preguntar 
 
Si la recollida de les escombraries abans de les 8 del matí, no supera els 
40dBA? Que diu el mapa acústic al respecte? 
 
Uns veïns ens fan arribar una queixa referent a l’excés de velocitat d’alguns 
conductors de l’empresa Segarra, en concret pel carrer Guimerà, inclús fent 
sonar el clàxon a unes hores que ocasionen molèsties als veïns. Per això 
volíem preguntar,  
 
És conscient d’aquesta situació? Què ens pot dir al  respecte? 
 
El Grup Municipal de Gent dels Pallaresos va formular una sèrie de preguntes 
al Ple de novembre. Una d’aquestes preguntes demanava si s’havia iniciat 
expedient sancionador cap al Grup Municipal d’ADMC per publicitar pel 
municipi el nou butlletí inf@plens que realitza ADMC. Vostè va respondre que 
estava valorant aquesta petició. Per això li volíem preguntar, 
 
Sancionarà al Grup Municipal d’ADMC per publicitar el seu butlletí? 
Quins motius argumentarà per sancionar un acte que fa malbé el mobiliari 
urbà? 
Quin argument esgrimirà per justificar una possible  sanció al nostre Grup 
Municipal i no haver sancionat a tothom que ha penj at o penja papers 
publicitant diferents actes pel mobiliari urbà? 
No creu vostè que l’Ajuntament ha de donar exemple?  
No creu que el Grup Municipal de Gent de Pallaresos  que, per acusar a 
algú, primer ells haurien de donar exemple? 
 
Uns veïns ens fan arribar el seu malestar a causa del gran augment del trànsit i 
de l’excés de velocitat als carrers Gaudí i Bofarull. El mateix Ajuntament 
informa al seu butlletí de desembre de 2009, ara fa 4 mesos, que els serveis 
tècnics municipals inicien l’estudi de les zones d’estacionament i sentit del 
trànsit als esmentats carrers. Per això li volíem preguntar,  
 
En quin estat es troba l’estudi dels serveis tècnic s municipals pels 
esmentats carrers? 
Quins són els motius perquè ara vulguin regular el sentit dels carrers, i al 
Ple de juliol rebutgessin la nostra petició que dem anava justament això? 
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Al butlletí municipal de setembre del 2009, la regidoria de medi ambient 
informava de la instal·lació d’expenedors de bosses de recollida d’excrements 
de gossos i senyals d’advertiment. Ara que ha passat més de mig any de la 
implantació dels esmentats expenedors, volíem preguntar, 
 
Quina valoració poden fer de la implantació dels ex penedors? 
Quina quantitat d’expenedors s’han instal·lat al mu nicipi? On estan 
instal·lats? 
 
Preguntas que han entrado por escrito formuladas por el grupo municipal de 
ADMC. 
 
Pregunta: Ja fa quasi dos anys que el nostre Grup Municipal, en repetides 
ocasions va preguntant pels desperfectes en les illes de contenidors. L’última 
vegada al Ple de novembre del 2009, ara fa 4 mesos l’alcaldessa ens va 
respondre entre d’altres que “l’actitud de Foment ha canviat 
considerablement, s’ha compromès a reparar els desp erfectes en un 
termini prudencial, i que no consentiré que s’allar gui” . Per això li volíem 
preguntar,  
 
Quan creu que foment començarà a reparar aquests de sperfectes? 
Quines mesures pensa prendre per forçar a Foment a realitzar les 
reparacions de les illes de contenidors? 
 
Resposta:  Hoy han hecho acto de presencia los operarios de fomento en las 
zonas afectadas, parece ser que el lunes y digo parece ser que el lunes 
comenzarán las reparaciones. Las medidas de presión ya se habían tomado y 
se seguirán intensificando si incumplen lo acordado. 
 
Pregunta:  Al registre d’entrada (reg. entrada 316/10), hem trobat un escrit que 
informa que a l’octubre del 2008 l’ajuntament va rebre una ajuda de 18.900€ 
per l’ajuda de la prevenció de la contaminació lluminosa. Ara, un any i mig 
desprès, ens notifiquen la revocació de l’ajut atorgat el 23/10/08 per la 
prevenció de la contaminació lluminosa. Per això li volíem preguntar,  
 
En quin estat es troba aquesta citació? 
Per quins motius perdem aquesta ajuda? 
Qui és el responsable d’aquesta situació? 
 
Resposta: La subvención para la contaminación lumínica contemplaba el abono 
del 50% de la actuación. O sea, si las cuentas no me fallan nos 
subvencionaban 18.900€, pero nos teníamos que gastar 37.800 €. Sí que se 
pidió un aplazamiento para realizar la intervención, pero coincidiendo en el 
tiempo nacieron los ya famosos FEILS, el primero el año pasado y el segundo 
ahora, en los cuales se han invertido 47.000 € en el primero y se invertirán 
114.000 € en el segundo, pero con una notable diferencia, abonados al 100%, 
al municipio eso le supone coste 0. 
 
Creo que en la situación que estamos la decisión ha sido acertada. 
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Además, han vuelto a convocar las subvenciones y si es viable por descontado 
que nos acogeremos de nuevo a ella y continuaremos con el cambio de 
iluminación. Sólo hay que tener un poco de paciencia. 
 
Pregunta:  Al ple de novembre del 2008 li vaig fer aquesta pregunta i li vaig 
tornar a repetir al Ple de març del 2009 i al Ple de novembre del 2009 amb 
resposta que al rebre el mapa de capacitat acústica podríem valorar-lo. 
 
Per tal de mantenir la salubritat pública, segons fixa l’ordenança de policia i bon 
govern al seu article 37, on diu que es tindrà cura del focus emissor de soroll, 
evitant molèsties innecessàries als veïns, singularment en les hores destinades 
al descans nocturn, fixant des de les 23 fins a les 8 hores un màxim de 40dBA, 
és per això que li tornem a preguntar 
 
Si la recollida de les escombraries abans de les 8 del matí, no supera els 
40dBA? Que diu el mapa acústic al respecte? 
 
Resposta:  (Sr. Pardo)  Això com hem quedat que resta pendent una comissió, 
aleshores serà el moment  i passarà per una propera sessió.  
 
Pregunta:  Uns veïns ens fan arribar una queixa referent a l’excés de velocitat 
d’alguns conductors de l’empresa Segarra, en concret pel carrer Guimerà, 
inclús fent sonar el clàxon a unes hores que ocasionen molèsties als veïns. Per 
això volíem preguntar,  
 
És conscient d’aquesta situació? Què ens pot dir al  respecte? 
 
Resposta; A mi no m’ha arribat cap queixa però jo el tema de la velocitat, al 
veure algun conductor que se li veu una mica de velocitat, ja l’havia parlat amb 
el senyor Segarra.  
 
El tema del clàxon si que és una mica estrany, on jo visc tomben cada dia els 
autocars i toquen el clàxon perquè és una zona una mica perillosa, i el so que 
fan m’ha costat identificar-lo, l’autobús amb el so, perquè no se sembla res a un 
clàxon d’un vehicle, no se si són tots els autocars, però jo el que he escoltat és 
això. És molt suau i no molesta. Jo personalment no he escoltat un altre tipus 
de clàxon, i no ha arribat a l’ajuntament cap queixa en aquest sentit.  
 
M’agradaria que informés al veïns que li han dit això que les queixes es 
gestionen des d’aquí, des de l’ Ajuntament o des de la pàgina web municipal, 
no hi ha cap problema, i que no és tema per portar-lo al Ple directament. 
 
Pregunta:  El Grup Municipal de Gent dels Pallaresos va formular una sèrie de 
preguntes al Ple de novembre. Una d’aquestes preguntes demanava si s’havia 
iniciat expedient sancionador cap al Grup Municipal d’ADMC per publicitar pel 
municipi el nou butlletí inf@plens que realitza ADMC. Vostè va respondre que 
estava valorant aquesta petició. Per això li volíem preguntar, 
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Sancionarà al Grup Municipal d’ ADMC per publicitar  el seu butlletí? 
Quins motius argumentarà per sancionar un acte que ho fa malbé el 
mobiliari urbà? 
Quin argument esgrimirà per justificar una possible  sanció al nostre Grup 
Municipal i no haver sancionat a tothom que ha penj at o penja papers 
publicitant diferents actes pel mobiliari urbà? 
No creu vostè que l’ Ajuntament ha de donar exemple ? 
No creu que el Grup Municipal de Gent de Pallaresos  que, per acusar a 
algú, primer ells haurien de donar exemple? 
 
Resposta: Todas sus preguntas están cargadas de demagogia. Mi deber es 
velar por el mobiliario urbano, por la limpieza del municipio y por hacer cumplir 
las ordenanzas  a todos, hoy se aprueban definitivamente, le recuerdo, y como 
hoy será cuando se aprueben definitivamente se tomarán las decisiones que se 
tengan que tomar, y la puntualización principal es que todos tenemos que dar 
ejemplo. 
 
Pregunta:  Uns veïns ens fan arribar el seu malestar a causa del gran augment 
del trànsit i de l’excés de velocitat als carrers Gaudí i Bofarull. El mateix 
Ajuntament informa al seu butlletí de desembre de 2009, ara fa 4 mesos, que 
els serveis tècnics municipals inicien l’estudi de les zones d’estacionament i 
sentit del trànsit als esmentats carrers. Per això li volíem preguntar,  
 
En quin estat es troba l’estudi dels serveis tècnic s municipals pels 
esmentats carrers? 
Quins són els motius perquè ara vulguin regular el sentit dels carrers, i al 
Ple de juliol rebutgessin la nostra petició que dem anava justament això? 
 
Resposta: El estudi i el projecte estan preparats i llestos per a executar. Es va 
desestimar la seva petició senzillament perquè ja s'hi estava treballant. 
 
Pregunta: Al butlletí municipal de setembre del 2009, la regidoria de medi 
ambient informava de la instal·lació d’expenedors de bosses de recollida 
d’excrements de gossos i senyals d’advertiment. Ara que ha passat més de mig 
any de la implantació dels esmentats expenedors, volíem preguntar, 
 
Quina valoració poden fer de la implantació dels ex penedors? 
Quina quantitat d’expenedors s’han instal·lat al mu nicipi? On estan 
instal·lats? 
 
Resposta: (Sr. Pardo)  La valoració que fem no pot ser una altra que positiva, 
perquè sempre que s’instal·len als espais públics elements per millorar la neteja 
la valoració ha de ser positiva. 
 
Una altra cosa és que a part de que aquests elements estiguin on han d’estar, 
es faci un bon ús d’aquests elements, perquè de res serveix instal·lar més 
papereres, més contenidors amb fraccions diferents de recollida si després les 
persones que els han d’utilitzar no els utilitzen de manera correcta. 
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Per tant, aquí és on tenim el problema, que realment es faci un bon ús dels 
elements que es posen a disposició dels veïns, per això tenim ara el Cos de 
Vigilants i un ordenança, i esperem que amb ells millori el tema de la neteja, en 
molts casos tenim els parcs que no és la més idònia. D’expenedors s’han 
instal·lat dos, un a Jardins Imperi i un altre a la plaça Castellot de Pallaresos 
Park, i simplement dir que la valoració sempre que s’instal·la un servei d’aquest 
tipus és bona, sempre i quan es faci un bon ús. De moment l’ús que s’està fent, 
en molt casos, no és idoni i esperem que millori i per això estem fent, ja de fet 
portem temps fent campanyes de conscienciació, tant des del butlletí municipal, 
la plana web, des de les escoles, que és el motor més gran de conscienciació i 
crec que a partir dels nostre infants dels nens que estan al col·legi s’han de 
potenciar aquests tipus d’accions per que les traslladin als adults, per que no 
són només els nens els que llancen fora les escombraries, si no que són adults 
i els que deixen les excrements dels gossos fora o no els volen recollir. 
 
El Sr. Domínguez:  No m’ha contestat la pregunta. He preguntant on estan 
instal·lats, m’ha dit Jardins Imperi. Jardins Imperi és molt gran, em pot dir 
exactament el lloc i ja està, només vull això. Perdem més temps fent el debat 
que si m’hagués deixat! 
 
El Sr. Pardo:  Està instal·lat entre Països Catalans i President Macià, al parc 
que hi ha allà. 
 
PREGUNTA QUE FORMULEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ADMC I PSC AL 
REGIDOR CARLES VIDALLER, COM A REGIDOR QUE ERA O ÉS DE 
L'ÀREA DE INDÚSTRIA I COMERÇ A L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
D. Jaume Domínguez Ruiz, Regidor del Grup Municipal d’ADMC, i María Jesús 
Coronado Fuentes, Regidora del Grup Municipal del PSC, 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 març del 2010, la següent PREGUNTA: 
 
Ara fa quasi 2 anys una sèrie de veïns van presentar un escrit avalat per 
aproximadament 270 signatures (registre d’entrada 1669 del 5/5/08 on 
demanaven l’instal·lació d’un mercadet en la zona d’Hostalets. Aquest mercat el 
volen instal·lar els dissabtes. Aquets veïns encara no han tingut resposta a les 
seves peticions i per això li volíem preguntar, 
 
Podran instal·lar aquests comerciants els dissabtes  el mercat que 
demanen? 
Per quins motius encara no han rebut resposta? 
 
El Sr. Vidaller: Bé, cal incidir que aquesta va ser una iniciativa meva, de 
l’ajuntament, no dels 270 veïns que signen, va ser una iniciativa nostra. 
 
Nosaltres ens van reunir amb els comerciants d’Hostalets, i varem detectar que 
no hi havia consens, és més, hi havia certa crispació. Aleshores nosaltres 
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varem considerar que no havien de tocar un tema que podia generar 
problemàtica a la zona concretament d’ Hostalets.  
 
Com aquesta és una iniciativa que varem treure des de l’Ajuntament, l’única 
explicació que he de donar és a aquest regidor que va tirar endavant la 
iniciativa. 
 
Preguntes/precs/comentaris/crítiques: 
 
El Sr. Vidal:  No son preguntas, son dos ruegos, porque antes no me ha dejado 
hablar. 
 
El primero que espero que consten en acta que no se me deja el segundo turno 
de palabra, por alusiones o por explicar, no hablo del tercero, ni del cuarto, ni 
del quinto, hablo del segundo turno, no es la primera vez que ocurre. Es un 
ruego, no es una pregunta. 
 
I el segundo ruego, si puede ser, y en próximo boletín municipal de 
información, se ponga una nota y se recomiende a los padres, que dejen en la 
mochila de los niños un rollo de papel higiénico por si se acaba en el colegio, 
que el niño puede coger de la mochila, y los profesores que se lo paguen o lo 
que sea. A ver si se puede poner esa recomendación.  
 
Sr. Alcaldessa:  Señora Imma por alusiones, ¿quiere explicar lo del papel 
higiénico ya que lo saca? 
 
La Sra. Sánchez.- Vamos a ver señor Vidal, usted se queda leyendo donde le 
conviene. Usted sabe que en el registro la empresa Econeteges ha enviado 
una carta con la explicación del tema sobre el papel higiénico. El problema es 
muy simple, se lo voy a explicar.  
 
El servicio de limpieza coloca un rollo de papel higiénico cada mañana, por 
desgracia el mal uso que hacen los alumnos del papel higiénico, provocando, 
como dice la carta, atascos, pegando en el techo, etc, etc... Provocaba que a 
media mañana o a mediodía el papel higiénico se haya acabado. ¡Solución! Se 
ha determinado una reunión conjuntamente con la secretaria del centro, es que 
cada profesor tenga un rollo de papel higiénico en su mesa, exceptuando 
infantil que  tienen el lavabo dentro de la clase, y es mucho más controlable, los 
niños cuando quieran ir al servicio le piden a la maestra y se acabó. Cada vez 
que se acabe un papel higiénico se repondrá, que así tiene el portero una llave, 
y no hay ningún problema más. 
 
El Sr. Domínguez: Senyora Sánchez fa uns dies vaig trucar-la aquí a 
l’Ajuntament i em consta que li van preguntar a vostè si podria informar-nos de 
la data prevista per fer efectiva l’ajuda dels llibres de text.  
 
La funcionària ens va transmetre la resposta de vostè, crec, que ens va indicar 
que aquesta ajuda es faria efectiva dins del primer trimestre del 2010. 
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Per això li volia preguntar si ens pot confirmar que aquest mes de març es farà 
efectiva aquesta ajuda. 
 
La Sra. Sánchez:  Com vostè sap s’ha creat una oficina de previsió de costos, 
aleshores serà l’oficina la que digui quan es pot pagar, esperant que sí, que 
sigui en el primer trimestre com cada any. 
 
El Sr. Domínguez:  L’any passat va ser al gener, que ho posava a les bases. 
 
Ara fa bastants mesos que al carrer del Sol està tallat, està tancat, s’ha caigut 
un mur i hi ha unes tanques. Ens pot explicar en quina situació es troba tot 
aquest tram? 
 
La Sra. Alcaldessa:  Al carrer del Sol va caure un tram de mur de contenció a 
causa de les pluges i estem intentant la viabilitat d’arreglar el mur. El tema de 
les tanques és un tema de l’edificació d’un solar que està al costat, ha tingut 
problemes econòmics el constructor amb el personal que tenia contractat, i en 
una reunió, precisament ahir, es va comprometre el promotor que en 10 dies 
estaria solucionat i tancat el que és la zona d’obres del carrer. 
 
El Sr. Domínguez:  Tinc tres precs i acabo. 
 
Ara ja fa un temps que des d’ADMC proposem a l’Ajuntament de Els Pallaresos 
que es busqui una solució a la problemàtica del servei de Correus.  
 
Ja ho va treure el regidor Marcos al Ple passat. Ens remuntem a l’any 2008 
quan en sessió plenària, ADMC va portar a votació la proposta per tal de 
millorar el servei de Correus i que va ser aprovada per unanimitat, l’única.  
 
Precisament el Juliol de 2008 va entrar en funcionament la nova oficina de 
Correus que millorava la qualitat del lloc de treball del personal de Correus. 
 
Així trobem que en el butlletí d’informació municipal nº 3 d’agost de 2008 a la 
pàgina 9 es comenta que “un cop resolt el problema del local, NOMÉS 
ESPEREM que des del servei de Correus se solucioni el problema del 
repartiment existent i poder arribar a un acord per a l’ampliació d’horaris”. 
 
Des d’ADMC ens preguntem quines solucions s’han presentat per part de 
l’Ajuntament dels Pallaresos des de Juliol de 2008 i fins a data actual per tal de 
millorar el repartiment del correu i a quin acord d’ampliació d’horaris es va 
arribar amb Correus. Ara, s’han tornat a rebre queixes pel repartiment del 
correu com també per la necessitat de tenir una oficina amb un horari d’atenció 
al públic “una mica millor”. 
 
Per això li preguem tingui en consideració aquest prec que li formula el nostre 
Grup Municipal i intenti donar solucions als problemes del veïns del municipi. 
 
El següent prec li faig a la regidora Sra. Sánchez. Vostè al Ple de gener a una 
pregunta del regidor del PPC on informava d’una denuncia d’una mare per uns 
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fets ocorreguts els mesos d’estiu, on la filla de quatre anys de l’esmentada 
mare quasi s’ofega. Vostè va dir, i cito textualment “a ver, ese tema fue en 
verano, el CCT vino, habló con la madre, se disculp ó con la madre, el 
profesor que llevaba el tema se despidió, y nada má s, no fue un tema tan 
grave”.  
 
Sra. Sánchez, volíem pregar-li que rectifiqui aquí, al mateix lloc que ho va dir, 
rectifiqui i demani disculpes per les seves paraules. No es pot ser tan frívol a 
l’hora de fer aquest tipus d’afirmacions.  
 
La Sra. Sánchez:  Jo vaig enviar, com segurament vostè ja li hauran dit, perquè 
està entrada en Registre, una carta fent l’explicació pertinent d’aquests fets, 
fets que no són als que feia referència el senyor Vidal. Jo no rectificaré a vostè 
aquí en cap moment, jo el que sí que he fet és posar-me en contacte amb 
aquests senyors, aquests pares, parlar amb ells per telèfon, enviar-li la còpia 
del Ple, i la carta que els vaig enviar a ells, i he fet el que havia de fer, que és 
parlar amb els pares que van succeir aquest incident, res més. 
 
El Sr. Domínguez:  Aquest prec li faig a vostè Sra. Ramos. Jo no faré com el 
regidor Vidaller que va criticar que uns regidors no poguessin assistir a una 
sessió del Ple i justifiquessin la seva absència. Això ho contempla la legislació i 
dona la possibilitat de justificar l’absència del Ple, fet que fins ara s’havia fet 
crec que sempre.  
 
El que és una falta de respecte cap a la seva persona, cap al Ple i cap a tots 
els veïns, és el fet succeït al passat Ple extraordinari i urgent del passat dia 4 
de febrer, on aquest regidor no va excusar la seva absència del Ple.  
 
Per això li volíem pregar d’acord amb el que estableix l’article 78.4 de la Llei 
7/85 reguladora de les Bases de Règim Local, on diu, l’Alcaldessa podrà 
sancionar amb una reducció de l’assignació mensual  que els correspongui, 
els membres de la Corporació per la falta no justificada d’assistència a les 
sessions  o l’incompliment reiterat de les seves obligacions, d’acord amb el que 
determina la legislació de la Generalitat o, supletòriament, la de l’Estat. 
Tanmateix la imposició d’aquest tipus de sanció es comunicarà a l’interessat i al 
Ple municipal. 
 
El Sr. Marcos:  Simplement dir-li senyora Alcaldessa, com varem fer ja en el 
darrer Ple, que estem fent un seguiment, que en el seu dia donarem comptes 
de com ha anat, perquè de moment només ho estem fent a la zona d’Hostalets 
i la zona de Pallaresos Park, i hem comprovat que el servei de correus passa 
dijous o divendres, segons quines zones, i alguns dijous i alguns divendres, o 
sigui, de vegades es salten aquestes setmanes. Per tant, això li demostra que 
realment el problema continua existint i voldríem que si us plau prengués 
mesures sobre aquest fet. 
 
Per una altra banda, i aquí implicaria també al senyor Claudi, si us plau, i 
senyora Alcaldessa, vostès dos coneixen el tema tan bé com el conec jo, per 
que tots tres hem estat treballant sobre aquest tema, al seu dia que era data 6 
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del maig del 2009, jo he fet el que he pogut, i ho saben, però reiteradament els 
he preguntat, sobretot a vostè senyora alcaldessa, com es trobava aquesta 
situació, i em refereixo al forat de la mina de la zona de Bofarull, etc, vale? 

 
Allò està en molt males condicions, allò està abandonat, no estic recriminant-li 
Sra. Alcaldessa ni l’estic acusant de res, només li demano, si us plau, que allò 
prenguin una actuació ràpida, no s’esperin més informes, si es te perfecte, 
l’actuació la volem ja! Perquè en el seu dia el 6 de maig de 2009 aquell forat 
tenia una forma gaire bé esfèrica, amb uns diàmetres que podríem parlar d’un 
forat de 4 per un costat i 4, 8 metres per altre, i amb unes profunditats de 6 
metres, i avui en dia aquestes dimensions han variat sustensiblement. Les 
tanques que van posar, que vaig estar jo ajudant a posar-les, han desaparegut 
unes quantes, està encintat, varem fer una sèrie de tancaments perimetrals, i 
vostès es recordarà, per que també els va veure amb tres perímetres diferents, 
només en queda un, el que està totalment bordejant el forat. Aquí ens podem 
trobar amb alguna desgràcia i si us plau arreglin això el més immediatament 
possible. 
 
La Sra. Alcaldessa:  Avui, m’ha arribat a les meves mans per fi l’informe de la 
Marta Ruíz Sainz geòloga, de l’estudi del tema i de las conclusiones y 
recomendaciones para arreglarlo. No parece que sea inviable, lo único por la 
maquinaria que se ha de utilizar que es bastante complicada, pero nos indica 
como hacer el relleno y seguro que se arreglará el tema del agujero y se 
tapará. 
 
El Sr. Marcos:  M’alegro molt Sra. Alcaldessa, de tot cor, però ha de 
comprendre que estem parlant del 6 de maig de 2009. La meva preocupació 
era evident, si està perfecte, i que s’arregli. 
 
La Sra. Alcaldessa:  Pero le recuerdo también que en el tiempo ese teníamos 
una técnica que venía, que ha tenido una baja maternal, en un tiempo más 
tarde se ha incorporado otra técnica, entonces hemos tenido ahí un impás de 
tiempo que lo que son actividades y el informe este pues se ha retrasado. 
 
El Sr. Marcos:  Sra. Alcaldessa no tinc ganes d’entrar en polèmica, evidentment 
perquè jo sóc el primer interessat en que això s’arregli, però no podem 
prioritzar el fet de que una persona tingui un estat de fora de joc, per dir-ho 
d’alguna manera, perquè estic de baixa o el que sigui, això no es pot anteposar 
a unes mesures de seguretat davant d’un risc tant potencial com té això, o 
sigui, el fet, vostè diu que això està tirat endavant, perfecte! I que s’arregli el 
més aviat possible, però que s’arregli. 
 
Igualment, tampoc és una cosa que sigui una acusació, però que sí que li vull 
reiterar com a formació política que ens preocupa molt, i és el tema de les 
mosques. Vostè coneix el tema perquè jo mateix li vaig comunicar, vostè m’ha 
dit que s’han pres actuacions, cosa que li agraeixo, però m’agradaria també 
senyor Pardo que estigués sobre el tema. A veure, portem uns anys realment 
difícils amb el tema de les mosques. No podem permetre segons quins tipus 
d’actuacions. L’alcaldessa està al corrent perquè jo mateix la vaig posar al 
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corrent i varem fer fotografies i varem comentar les actuacions que estan fent, 
però crec que haurien de ser més rigorosos amb les mesures que ens 
pertoquin a nosaltres, independentment del que puguin fer Medi Ambient o no, 
per intentar solventar aquest tema de cara a l’estiu. Portem vora quatre, cinc 
anys amb un tema que va en augment amb el tema de les mosques, d’acord? 
Els demano si us plau que intervinguin més acuradament sobre aquest tema, 
per que a l’estiu es passa realment molt malament, si vostè l’any passat ho van 
poder comprovar.  
 
I, “Quién a hierro mata a hierro muere”, s’ha de jugar net, no s’ha de jugar brut, 
vale? I sap a que em refereixo no? Sí! Vas fer una acusació molt greu per 
escrit, sabent el motiu pel qual jo no em vaig presentar en un Ple, per una 
malaltia greu! Vale? Justifica tú les teves absències. 
 
El Sr. Vidaller: Del milió de coses que a tu no t’importa, aquesta es una d’elles. 
 
La Sra. Coronado: Jo volia fer un prec dels grups ADMC, PP, AIP i PSC, pel dia 
internacional de les dones. 
 

Manifest: "Avui, 8 de març de 2010, commemorem el Dia Internacional de les 
Dones. I aquest any ho fem de forma especial. Recordem que fa 100 anys 
Clara Zetkin va llançar la proposta d'aquesta celebració amb l'objectiu de 
promoure el sufragi universal femení, i la pau i la llibertat per a tothom. 

En aquests 100 anys, milions de dones dels cinc continents s'han unit i han 
lluitat incansablement per reivindicar drets de ciutadania històricament negats a 
les dones. 

I s'han aconseguit veritables avenços per a les nostres societats que, en la 
mesura que esdevenen més igualitàries, són també més democràtiques i 
justes. Però son encara molts, i molt importants, els reptes que ens queden per 
assolir. 

Avui, en un context de crisi econòmica i financera mundial, que afecta molt 
especialment les dones, és molt important seguir treballant per la igualtat de 
dones i homes i seguir reivindicant la seva presència en tots els espais de la 
vida. 

És per això que 

Reivindiquem adoptar mesures positives per tal d'afavorir: 

- el seu accés a un lloc de treball, a l'habitatge digne i a la capacitació 
professional; 
 

- la no discriminació salarial i un salari just que els permeti fer front a les seves 
responsabilitats familiars; 

- l'eliminació de l'escletxa digital que els limita l'accés a la informació i a la 
participació social. 
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Reivindiquem programes específics per a totes aquelles dones en situació de 
vulnerabilitat: 

- les dones grans amb discapacitats, les vídues, les aturades amb 
responsabilitats familiars a càrrec, les dones migrades amb dificultats 
d'integració, les víctimes de violència, o les malaltes de sida. 

Reivindiquem que es prenguin en consideració les aportacions de les dones en 
l' exercici del poder polític: 

- les mesures encaminades a la conciliació dels temps de treball, familiar, 
personal i d'oci; 

- les mesures per afavorir la corresponsabilitat d'homes i dones en les tasques 
domèstiques i de cura d'infants i persones grans dependents per tal que no 
siguin les dones qui carreguin amb tot el pes de la responsabilitat; i 
- l'ordenació de territoris, pobles i ciutats que tingui en compte les necessitats 
de les persones pel que fa a la mobilitat: accés als serveis públics, 
desplaçaments al lloc de treball; o pel que fa a la seguretat. 

Avui també, davant la situació de violència i abús sexual que pateixen les 
nenes i les dones de tot el món, especialment en els llocs de conflicte armat: 

- reivindiquem que parin les guerres i que es protegeixin nenes i dones que en 
són les víctimes innocents. 

- reivindiquem que es persegueixi aquells qui trafiquen amb dones per explotar-
les sexualment. 

En definitiva, en un dia com avui, volem expressar la nostra confiança en els 
avenços socials per tal que la tan desitjada igualtat entre dones i homes sigui 
una realitat aconseguida al 100% a mig termini. Però també volem expressar el 
nostre compromís de continuar lluitant per la igualtat de drets i d'oportunitats; 
per tal que la nostra sigui una societat més justa i més democràtica.” 

El Sr. Vidaller:  Jo volia subscriure també l’aportació de la regidora del  PSC, 
també, estic totalment d’acord en que les dones accedeixin a tots els llocs de 
treball,  també en política, i sempre fent un exercici democràtic i de democràcia, 
i més quan les majories tenen pes i decideixen les dones, quan majoritàriament 
i democràticament tenen el suport de qui convingui, és just que també 
accedeixin a tots els llocs i en política també. 

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


