
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    6/2010 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes maig de 2010 
Data:  6 de maig 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 
Julian Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier  Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Essent les 20 hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
2 Proposta d’aprovació si s’escau, del Compte general de la corporació, any 
2009.  
3 Aprovació de la Rectificació anual de l’inventari de béns a 31 de desembre 
de2009. 
4 Informació econòmica del primer trimestre de 2010. 
5 Aprovació relació de liquidacions corresponents a l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
6 Acord d’acceptació del nou sistema de repartiment de les despeses del servei 
que conté el nou reglament regulador de la gestió i ús de les deixalleries 
supramunicipals que gestiona el Consell Comarcal del Tarragonès. 
7 Acord d’aprovació de l’annex 2, al conveni signat en data 5 d’octubre de 
2006, entre el Consell Comarcal del Tarragonès i l’Ajuntament dels Pallaresos, 



pel desenvolupament i finançament d’accions en col·laboració amb el Pla 
territorial de ciutadania i immigració de la comarca del Tarragonès. 
8 Acord de delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos de l’Ajuntament dels Pallaresos a favor de la Diputació de 
Tarragona i aprovació de l’Annex 1 del conveni regulador. 
9 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
EMATSA. 
10 Acord d’adhesió al Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de 
la Comarca  del Tarragonès (PAS-PC). 
11 Acord d’aprovació de la modificació de la numeració de varis carrers a 
Jardins Imperi. 
12 Aprovació del Projecte bàsic d’adequació i millora de la zona esportiva dels 
Hostalets als Pallaresos.  
13 Acord de per comparèixer al tràmit d’informació pública del PUOSC 
sol·licitant el canvi de subvenció per a la construcció a la zona esportiva dels 
Hostalets. 
14 Acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 9 NN SS, 
respecta al PP-4-PMS. 
15 Acord per a la modificació de l’escriptura del solar de l’Av. Catalunya, per a 
la construcció d’un Institut de secundària (IES). 
16 Moció del Grup Municipal d’ADMC per impulsar la creació del Consell 
Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del Municipi dels Pallaresos. 
17 Moción del Grup Municipal del PPC para la colaboración y Coordinación con 
la Administración General del Estado en el Ámbito de la Inmigración. 
18 Moción del Grup Municipal del PPC  en contra de la subida del IVA. 
19 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
20 Precs i preguntes. 
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
La Sra. Alcaldessa esmena que al dors de la pàgina 123.744 E, quan el Sr. 
Marcos diu «Quien a hierro mata a hierro muere» pel redactat sembla ser que 
es dirigeixi a la Sra. Alcaldessa, quan en realitat és al Sr. Vidaller a qui va 
dirigida l’expressió. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze membres assistents. 
 
2 PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENE RAL DE 
LA CORPORACIÓ, ANY 2009.  
 
ANTECEDENTS 
 



Finalitzat l’exercici pressupostari de 2009, cal elaborar el compte general de 
l’entitat local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital 
íntegrament local. 
 
El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 
 
Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 
15 de maig de d’actual exercici. 
 
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2009 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès dictamen 
aprovador en data 4 de febrer de 2010. Exposat el compte general al públic en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 44, de data 23 de febrer de 2010, pel 
període reglamentari, s’han presentat dos escrit d’objeccions i observacions 
pels regidors  Sr. Jaume Domínguez i Ruiz, núm. d’entrada 835, de data 2 de 
març de 2010 i pel Sr. Jaime Joaquin Vidal I Guiamet, núm. d’entrada 1093, de 
data 18 de març de 2010, que s’incorpora a l’expedient  
 
Com a conseqüència s’ha emès nou dictamen per la Comissió Especial de 
Comptes amb data 13 d’abril de 2010, per tal d’introduir els referits escrits 
d’incorporació d’objeccions i observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
D’acord amb els articles 208 a 212 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, la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració Local i altres 
disposicions concordants en relació amb la tramitació i el contingut, la Comissió 
Especial de Comptes amb sessió de data 13 d’abril de 2010, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
  
Compte general de l’Ajuntament dels Pallaresos, any 2009: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2009, integrats pels següents documents comptables: 
 
- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 11.413.540,38 €, un 
passiu de 11.413.540,38 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 
372.690,98  €. 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi 
de 372.690,98 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 805.468,71 €, unes obligacions pendents de pagament de 
1.178.430,09 €, uns romanents totals de  -467.038,86 €, pagaments realitzats 



pendents d’aplicació 217.254,02 € i un resultat pressupostari ajustat de -
550.981,43 €. 
 
- La memòria: document que completa, amplia i comenta la informació 
continguda al Balanç, en el Compte de resultat econòmic patrimonial i en l’Estat 
de liquidació del Pressupost. 
 
Segon. Aprovar definitivament la documentació complementària següent: 
 
- Actes d’arqueig de les existències en caixa a fi d’exercici de la pròpia entitat 
local i de cadascun dels seus organismes autònoms. 
 
- Notes o certificacions  de cadascuna de les entitats financeres en relació als 
seus saldos, a favor de l’entitat local, a fi d’exercici i agrupats per nom o raó 
social de l’entitat bancària.   
 
- Els estats integrats i consolidats dels comptes determinats pel ple de la 
corporació. 
 
Tercer. Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a 
resultat de l’exercici econòmic 2009, a la Sindicatura de Comptes i Tribunal de 
Comptes, d’acord amb el que determinen els articles mencionats en la part 
expositiva. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra, dels 
senyors, Domínguez i Vidal i tres (3) abstencions, dels senyors/es Coronado, 
Oller i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Vidal: El Grupo Municipal del PPC se opone a la aprobación del “Compte 
general de la Corporació, de l’any 2009”. 
 
Porque desde nuestro Grupo Municipal queremos dejar constancia, de 
conformidad, de apoyo y total acuerdo con la visión expuesta por el Secretario-
Interventor del Ayuntamiento de Els Pallaresos, de la grave e insostenible 
situación en la que se encuentra la Corporación, económicamente y 
contablemente hablando. 
 
Se debería de cumplir a rajatabla con el Plan de Saneamiento aprobado por el 
Pleno del Ayuntamiento el pasado 3-9-2009. Plan de Saneamiento propuesto y 
presentado por la Alcaldía y su Equipo de Gobierno, que no son capaces de 
cumplir. 
 
Creemos necesaria una auditoria, que analice el patrimonio, la financiación, el 
presupuesto y estado económico de los estados financieros del año 2009, que 
determine la situación y manera de actuar, 
 



Por otra parte, entendemos, se debería valorar si ciertas prácticas realizadas 
por el actual Equipo de Gobierno respecto a pago de facturas sin el control 
previo de fiscalización, pago de facturas por encargos verbales y otras 
actuaciones que encubren omisiones de procedimientos de contratación 
podrían tener responsabilidad exigible. 
 
Creemos urgente trasladar dichas cuentas del Ayuntamiento, junto a la 
documentación complementaria que se ha solicitado al pasado martes y espero 
se me proporcione y no pase como las facturas de Telefónica que no me las 
han proporcionado, desde el mes de septiembre que las estoy pidiendo, se 
trasladen dichas cuentas al Departament de Governació i Administracions 
Públiques de la Generalitat de Catalunya y al Departament d’Economia i 
Finances de la Generalitat de Catalunya, como primer paso. 
 
Sra. Alcaldessa, senyora Ramos: 
 
La fiesta se ha acabado, Els Pallaresos marcha hacia un pozo sin fondo. 
 
El Equipo de Gobierno no se puede reír del pueblo creando un departamento 
de control de gastos, después de tres años de gastar alegremente el dinero de 
los vecinos. Porque no sé si lo saben, están gastando el dinero del 
contribuyente, no el suyo. 
 
La situación económica del Ayuntamiento no se ha recuperado con respecto a 
la anterior información económica del Interventor del Ayuntamiento, todo lo 
contrario, por su resultado ha empeorado y es muy preocupante. 
 
El romanent de tresoreria real en este primer informe de este año es de -
708.379,72 euros (negativo). El endeudamiento es de 474.878,25 euros, es 
insoportable esta situación. 
 
Sra. Ramos, como en la fábula de la cigarra y la hormiga. Usted ha estado 
tocado la mandolina y le ha llegado el crudo invierno, debe asumir alguna 
responsabilidad, debe admitir errores y debe pedir disculpas Usted y su Equipo 
de Gobierno a los vecinos y vecinas de Els Pallaresos. 
 
Sra. Ramos, el Sr. Alexandre de Calone, ministro de finanzas de Luis XVI, pasó 
a la historia como Monsieur Déficit, Usted pasará a la historia de Els Pallaresos 
como Madame Déficit. Gracias. 
 
3 APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI DE BÉNS A 31 
DESEMBRE DE 2009. 
 

Atès l’expedient que s’instrueix per a la rectificació anual de l'inventari de béns 
que reflecteix les altes i baixes produïdes durant l’últim exercici econòmic. 

Atès que la corporació està obligada a practicar l'esmentada rectificació per tal 
de recollir i valorar, dins del període indicat, els béns i drets que permetin 
conèixer l’estat actual i real del seu patrimoni. 



Vistos els articles 222 i següents del DL 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova 
el Text de  la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els 102, 103, 105 i 
concordants del Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 
336/1988, de 17 d’octubre i les Regles de la Instrucció de Comptabilitat per a 
l'Administració local, així com l'informe emès pel secretari de la corporació. 

És per tot això que es proposa al Ple municipal l’adopció dels següents  

ACORDS:  

 
Primer. Aprovar la rectificació anual de l’Inventari de Béns i drets d’aquesta 
Corporació amb referència a 31 de desembre de 2009, en la forma i termes que 
figura a la relació comptable “Immobilitzacions materials” que importa la 
quantitat de nou milions nou-cents trenta-vuit mil dos-cents trenta-vuit euros, 
amb vint-i-un cèntims  (9.938.238,21) euros i “Immobilitzat immaterial, cent dos 
mil sis-cents sis euros, amb trenta-nou cèntims (102.606,39 €). 
 
El Patrimoni públic del sòl importa sis-cents dinou mil nou-cents vint-i-un euros, 
amb noranta-nou cèntims (619.921,99 €). 
 
Segon. Practicar en el Llibre d’Inventaris els assentaments que siguin 
necessaris per a fer efectiva la present rectificació. 
 
Tercer. Aprovar el quadre d’amortitzacions final de l’any 2009,  de l’immobilitzat 
material, que importa la quantitat de 1.384.689,96 €, i la de l’immobilitzat 
immaterial, que importa 67.379,04 €, els criteris generals de valoració i 
amortitzacions que s’ha seguit, determinades pel preu d’adquisició, tenint en 
compta la vida útil dels béns, la depreciació normal del seu funcionament i la 
obsolescència, d’acord amb els següent quadre: 
 
INMOBILITZAT MATERIAL: 
 
Construccions....................................         2      % 
Maquinària, instal·lacions i estris.......         8      % 
Elements de transport.......................        12,5  % 
Mobiliari.............................................         8      % 
Equips pel tractament d'informació...        20     % 
 
INMOBILITZAT INMATERIAL: 
 
Altres immobilitzats immaterials.........          5      %  
 

Quart. Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada, 
autoritzada pel Sr. Secretari de la corporació i amb el vistiplau de l'alcaldessa, 
al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així com al de 
l'Administració de l'Estat. 

 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 



 
4 INFORMACIÓ ECONÒMICA PRIMER TRIMESTRE 2010.  
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució pressupost municipal de l’any 2010, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 1r.  trimestre de 2010 s’ha executat: 
 
Pressupost inicial                                           3.487.129,56  €       
Modificacions                                                    348.006,01  €                                   
Crèdits definitius                                             3.835.135,57  €  
Obligacions reconegudes                                  821.315,26  € 
Pagaments realitzats                                         634.131,18  € 
Drets reconeguts                                               258.657,91  € 
Drets anul·lats                                                           412,18  € 
Recaptació neta                                                 258.245,73  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial                          434.662,21 €   
Cobraments                                                         973.895,55 €      
Pagaments                                                          810.649,56 €         
Formalització                                                                  0,00 €  
Existència final                                                     597.908,20 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                         597.908,20 € 
Drets pendents de cobrament                             272.495,95 € 
Obligacions pendents de pagaments               1.895.922,64 € 
Romanent de tresoreria total                           -1.025.518,49 € 
Saldos de dubtós cobrament                                   4.589,90 €   
Excés de finançament afectat                                         0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals     -1.030.108,39 € 
 
Atesa l’aplicació pressupostària de les partides pendents d’aplicació 
pressupostària i pagament de l’any 2009, una vegada aprovada la seva 
incorporació a l’actual pressupost del 2010, mitjançant expedient extrajudicial 
de crèdit aprovat pel ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 11 de 
febrer de 2010, comporta: 
  
Que les partides passades de crèdit abans de començar l’exercici amb el 
corresponents imports negatius son les següents:  
 
150 22706 Estudis i treballs tècnics......     -14.360,55 € 
920 21500 Mobiliari i equips d’oficina........   -1.863,63 €    



340 21303 Esports...................................     -9.841,69 € 
920 22200 Comunicacions.......................     -3.411,20 € 
920 23100 Locomoció..............................     -1.346,30 €  
942 46500 Consell Comarcal....................... -9.870,94 € 
920 22400 Primes d’assegurances...........          -23,09 € 
 
Moltes d’altres amb el crèdit pràcticament esgotat, amb  residus insuficients per 
atendre la gestió anual dels serveis com: 
 
21302 Clavegueram............................           4.577,26 € 
21306 Manteniment d’enllumenat.......         16.904,61 € 
22001 Web..........................................           4.005,39 € 
22100 Energia elèctrica......................          37.609,96 € 
22604 Assumptes jurídics...................               377,81 € 
22609 Festes populars........................          83.920,23 € 
22700 Recollida d’escombraries.........        218.387,06 € 
 
S’annexa l’estat de situació de la gestió pressupostària del pressupost del 2010  
de la referida despeses. 
 
Durant el primer trimestre s’ha regularitzat la situació comptable o pagament 
dels pendents de pagaments i d’aplicació dels comptes 555 i 4130,  per import 
de 259.534,19 i 568.125,92 € respectivament. 
 
S’annexa l’estat dels comptes 555 i 4130. 
 
També fer constar que en el desenvolupament pressupostari de l’any 2010, es 
preveu l’ingrés per concessions administratives per import de 551.801,68 €, 
actualment en tràmit la concessió, però en principi no garantit i molts menys el 
poder-ne fer ús, la qual cosa dificulta el referit desenvolupament pressupostari,  
retardant els pagaments previstos i dificultant la confecció de la corresponent 
planificació de tresoreria, la qual cosa provoca intranquil·litat i reclamacions 
dels creditors. 
 
Momentàniament i mentrestant això no es produeix constatar les dificultats per 
a fer front als pagaments, tot fent reparament, atesa la prèvia comptabilització 
dels reconeixements de despeses d’anys anteriors i dificultats de pagament, 
resten pendents les factures entrades per registre dels  mesos gener febrer i 
març del 2010, pendents d’autorització i aprovació i conseqüentment  de 
fiscalització i pagament, que importen 230.074,40 € i que s’adjunta la relació. 
 
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagament mensual del capítol 
1 de personal i d‘altres despeses d’exigència obligatòria (llum, telèfon, correus 
etc)), es prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de Cooperació i 
les consensuades amb BASE, de 41.449,73 € i 67.984,95 € respectivament.  
 
S’han  sol·licitat i fet ús d’un avançament de bestreta estipulada per BASE per 
import de 225.000,00 €. 
 



Cal ratificar els reparaments que s’han fet, i que cal continuar fent, tant en les 
informacions trimestrals de gestió que es donen trimestralment, com amb la 
Liquidació del pressupost i amb el Compte general, per factures que arriben al 
registre per encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense fiscalització 
prèvia. En el moment del pagament és quan en té coneixement aquesta 
secretaria-intervenció, (l’article 188 de TRLRHL, que preveu que el ordenadors 
de pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin l’advertiment per escrit 
seran personalment responsables de la despesa que s’autoritzi, reconegui o 
paguin sense crèdit suficient). 
 
Fer referència als drets pendents de cobrament, en el sentit que el resultat dels 
mateixos, ve viciat pels cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva per 
import de 321.728,67 €, que a l’estat del Romanent de tresoreria resta del 
pendent de cobrament. Una vegada rebuda de BASE la liquidació definitiva, 
feta l’operació comptable es regularitzarà la situació. 
 
Referent al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no 
pressupostàries), que és de 1.895.922,64 €. 
 
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria real sigui 
de -708.379,72 €. 
 
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2009, per 
import de 4.589,90 €, que no és el real, mentre no es conegui el pendent de 
pagament de l’exercici de 2010. 
 
La situació econòmica de l’Ajuntament no s’ha recuperat respecte l’anterior 
informació, ans el contrari, pel seu resultat ha empitjorat, i que pel seu import 
és preocupant.  
 
La gestió dels ingressos pressupostaris per drets reconeguts del primer 
trimestre es de 258.245,73 € i la gestió de les despeses pressupostàries per 
obligacions  reconegudes del primer trimestre és de  821.315,26 €   
 
Fer constar que l’actual recaptació comporta que els ingressos municipals es 
puguin considerar del tot per sota dels que en realitat haurien de ser per tal de 
comptar amb una gestió equilibrada. Informar i alertar que d’acord amb el 
següent quadre de romanents, el dèficit es manté constant.  
 
Romanent de tresoreria negatiu liquidació any 2008,   -481.544,64 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2009,  -834.785,79 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 2r trim. 2009,  -797.020,75 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 3r trim. 2009,  -418.271,61 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 31-12-2009,   -467.038,86 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2010, -708.379,12 €. 
 
Davant d’aquesta situació d’actual desproporció generalitzada, es fa necessari 
un control d’eficàcia mitjançant memòria justificativa del cost i rendiment 
d’alguns serveis pel desequilibri que comporten, entenent de què, d’alguns  



se’n té una visió errònia, així com, és recomana un estudi de totes i cadascuna 
de les partides pressupostàries  atès que el volum de despesa corrent que es 
genera, no va en relació amb els ingressos, la qual cosa s’hauria d’acomodar a 
través de tributs, impostos i taxes, mentrestant la corporació hauria de tenir 
cura de la despesa, reduint-la i adoptant mesures per tal d’evitar el dèficit que 
s’ha format. 
 
Respecte l’endeutament, recordar que els deutes haurien d’anar en 
consonància amb la generació d’ingressos que propicia l’Ajuntament, la qual 
cosa fa que els préstecs siguin lleugers o insuportables, actualment el deute de 
l’Ajuntament es el de 474.878,25 €,  458.083,50 € a llarg termini i 16.794,75 € a 
curt termini.   
 
Informar que la comptabilització de la despesa pels reconeixements d’anys 
anteriors i els pagaments realitzats per domiciliacions bancàries, resta gestionat 
a 31 de març de 2010, respecte als pagaments, el mes de novembre de 2009 
s’ha pagat amb data 16 d’abril de 2010 i els dels mes de desembre de 2009, el 
dia 23 d’abril de 2010. 
 
Com s’ha dit anteriorment les factures arribades al registre general per import 
de 230.074,40 €, pendents de fiscalitzar i pagar, suposen una càrrega 
desmesurada i es denota que superaren les previsions que la regidoria 
d’hisenda s’ha proposat per tal de regularitzar la situació de dèficit, en tot cas si 
no compten amb suficient crèdit a la partida pressupostària corresponent del 
pressupost de l’any 2010, i es paguen amb el corresponent reparament del 
secretari-interventor, si així ho ordena la Sra. Alcaldessa, es comptabilitzaran al 
compte 555/413, Creditors per operacions pendents d’aplicació al pressupost. 
 
També cal informar de que el compte 560 de fiances a curt termini, amb un 
import de 284.124,16  €, és exigible en tot moment. 
 
Atesos els antecedents seria aconsellable i potser ara necessari, encomanar 
als Serveis econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona, una anàlisi 
patrimonial, financera, pressupostària i econòmica dels estats financers a l’any 
2009, similar i amb el mateix interès del que es va fer pels anys 2005 i 2006, 
que expliquessin la situació i forma de procedir amb els mateixos termes que 
aleshores, per la forma d’actuar, no per altra cosa. 
 
Manifestant tots els assistents restar assabentats de la situació econòmica de 
l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 
31 de març de 2010.  
 
5 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 27 d’abril de 2010, de liquidacions  de 
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 35 liquidacions, des de Rodriguez Ramirez, Antonio, fins 
a Dominguez Serrano, Consuelo i que ascendeix a un total de cinc mil dos-
cents quaranta-nou euros amb vint cèntims. (5.249,20 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 35 
liquidacions, des de Rodriguez Ramirez, Antonio, fins a Dominguez Serrano, 
Consuelo i que ascendeix a un total de cinc mil dos-cents quaranta-nou euros 
amb vint cèntims. (5.249,20 €). 
 
Segon. Comunicar a BASE–Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest 
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
6 ACORD ACCEPTACIÓ DEL NOU SISTEMA DE REPARTIMENT D E LES 
DESPESES DEL SERVEI QUE CONTÉ EL NOU REGLAMENT REGU LADOR 
DE LA GESTIÓ I ÚS DE LES DEIXELLERIES SUPRAMUNICIPA LS QUE 
GESTIONA EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS.  
 
Fets 
 
El Consell Comarcal gestiona la deixalleria de Constantí que dóna servei al 
nostre municipi. 
 
Aquesta deixalleria disposa des de fa temps d’un Reglament regulador de la 
seva gestió i ús, però amb el pas dels anys i amb el sistema de finançament a 
implantar s’escau aprovar-ne un de nou. 
 
El nou Reglament ha estat redactat pel Consell Comarcal del Tarragonès, i l’ha 
aprovat per acord de Ple de data 14 de desembre de 2009. 
 
Aquest Ajuntament considera adequat el nou Reglament i el sistema de 
finançament proposat, i tot fent esment que al mateix va estar sotmès a 
consideració de la taula d’alcaldes celebrada el dia 16 de març de 2010 on va 
rebre la seva conformitat. 
 
Fonaments de dret 
 
El Reglament d’ Obres, Activitats i Serveis dels Ens locals aprovat pel Decret 
179/1995, de 13 de juny. 
 
L’acord del Ple del Consell Comarcal del Tarragonès, de data 14 de desembre 
de 2009, pel qual s’aprovà inicialment el nou Reglament regulador de la gestió i 
ús de les deixalleries que gestiona l’ens supramunicipal. 
 



Acord 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Acceptar el nou sistema de repartiment de les despeses del servei que conté 
el nou Reglament regulador de la gestió i ús de les deixalleries supramunicipals 
que gestiona l’ens comarcal, aprovat inicialment pel Ple del Consell Comarcal 
de data 14 de desembre de 2009, i que es troba a l’expedient i es dona per 
reproduït. 
 
2 Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès pel seu 
coneixement i als efectes que s’escaiguin. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
7 ACORD D’APROVACIÓ DE L’ANNEX 2, AL CONVENI SIGNAT  EN DATA 5 
D’OCTUBRE DE 2006 ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, PEL   
DESENVOLUPAMENT I FINANÇAMENT D’ACCIONS EN COL·LABO RACIÓ 
AMB EL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ D E LA 
COMARCA DEL TARRAGONÈS.  
 
Atès l’escrit rebut del Consell Comarcal del Tarragonès,  núm. 1089, de data 17 
de març de 2010, referent a l’aprovació dels annexos dels convenis establerts 
referents al desenvolupament del Pla Territorial de ciutadania i immigració de la 
Comarca del Tarragonès, corresponent al Pla d’actuació 2010, sol·licitant 
l’aprovació del mateix per l’òrgan competent d’aquest Ajuntament.  
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar l’annex 2 del conveni signat en data 5 d’octubre de 2006,  pel 
desenvolupament del Pla Territorial de ciutadania i immigració de la Comarca 
del Tarragonès, corresponent al Pla d’actuació 2010, que resta incorporat a 
l’expedient. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del referit annex 2 del  
conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui necessària, 
així com, la seva tramesa degudament signat al Consell Comarcal del 
Tarragonès. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
8 ACORD DE DELEGACIÓ DE FACULTATS DE GESTIÓ, LIQUID ACIÓ, 
INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRESSOS  DE L’AJUNTAMENT  DELS 
PALLARESOS A FAVOR DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA I 
APROVACIÓ DE L’ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR.  
 



La Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (en 
endavant LRBRL), en el seu article 36.1b), atribueix a les Diputacions la 
competència d’assistència i cooperació jurídica, econòmica i tècnica als 
municipis. En el mateix sentit, l’article 4.1.d) de la Llei 30/1992, de Règim 
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, 
de 26 de novembre de 1992, (en endavant LRJAP-PAC), estableix que les 
Administracions Públiques prestaran, en l’àmbit propi, la cooperació i 
assistència actives que altres Administracions poguessin sol·licitar per l’eficaç 
exercici de les seves competències. 
 
En matèria de tributs de les entitats locals i restants ingressos de Dret públic 
que els hi correspongui, 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), concreta aquesta assistència disposant que, les entitats 
locals podran delegar en altres entitats locals, en quin territori, estiguin 
integrades, les facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació de tributs i 
dels restants ingressos de Dret públic que la mateixa Llei els hi atribueix. 
 
La complexitat tècnica que comporta l’exercici d’aquestes facultats i, al mateix 
temps, la gran importància que un adequat exercici de les mateixes té de cara 
a la bona marxa de la gestió econòmica d’aquest municipi, aconsella la 
utilització dels mecanismes de delegació previstos en la legislació. 
 
En data 29 de juliol de 2005 es va signar el conveni regulador de la delegació 
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor de la 
Diputació de Tarragona, l’abast del qual, que es detallava en el corresponent 
acord de delegació. 
 
Examinada la proposta al ple de l’Ajuntament, i després del corresponent 
debat, amb la majoria exigida a l’article 47.2 de la LRBRL amb la redacció 
donada per la Llei 57/2003, el Ple de l’Ajuntament, ACORDA: 
 
Primer: Aprovar la delegació de les facultats que a continuació s’indiquen, amb 
les funcions que es detallen a l’annex 1 del present acord, la titularitat de les 
quals pertany a aquest Ajuntament, a favor de la Diputació de Tarragona, que 
les podrà dur a terme a través dels serveis o ens instrumentals que a tal efecte 
determini, segons l’abast i condicions que s’estableixen al present acord, de 
conformitat amb l’ establert pels articles 36.1.b i 106.3 de la LRBRL, article 4 de 
la LRJAP-PAC i article 7 del TRLRHL. 
 
Recaptació en període executiu de: 
Taxa reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
Taxa per l’expedició de documents administratius. 
Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer. 
Taxa per llicències urbanístiques. 
Taxes per la tramitació i atorgament de la llicència de les activitats sotmeses al 
règim d’intervenció integral de l’administració ambiental. 



Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de 
caràcter local. 
Taxa de clavegueram. 
Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment o que 
pertorbin greument la circulació en via la pública. 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, material de 
construcció, runes, tanques puntuals, puntals, bastides i altres instal·lacions 
anàlogues. 
Taxa per l’obertura de rases al paviment o de voreres. 
Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, marquesines, 
barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa. 
Taxa pel servei de veu pública. 
Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions esportives 
i altres locals de propietat municipal. 
Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, casetes 
de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys d’ús públic local 
així com indústries de carrer i ambulats i rodatge cinematogràfic. 
Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública. 
Preus públics per a tallers, casals i diferents activitats pròpies de la joventut 
derivades d’actuacions de promoció municipal. 
Preus públics per actuacions municipals derivades de l’organització de festes 
per l’Ajuntament. 
Preu públic per la venda de llibres, publicacions, postals, articles de roba, 
material audiovisual i altres articles  efectuats per l’Ajuntament.  
Preus públics per l’escola de música municipal. 
Preu públic pel servei de llars municipals d’infants 
 
Segon: Aprovar, i incorporar al present acord, l’annex 1 del conveni regulador 
de la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació 
d’ingressos a favor de la Diputació de Tarragona, on s’indiquen totes les 
delegacions conferides. 
 
Tercer: La durada per al qual s’acorda la present delegació s’estableix fins al 31 
de desembre de 2012, prorrogable per reconducció tàcita, per períodes 
consecutius de quatre anys, la qual es produirà, llevat que qualsevol 
d’ambdues administracions acordin deixar sense efecte l’ esmentada delegació, 
el que haurà de notificar-se amb una antelació mínima de tres mesos. 
 
Quart: La prestació dels serveis que es derivin de la delegació que contempla 
el present acord, comportarà una compensació econòmica que consistirà en el 
pagament dels imports especificats a l’article 5 de l’Ordenança Fiscal de 
prestació de serveis encomanats a BASE - Gestió d’Ingressos de la Diputació 
de Tarragona. 
 
Cinquè: Per a la realització i execució de les funcions delegades, la Diputació 
de Tarragona s’atendrà a la normativa general aplicable, això com a la 
normativa interna dictada per aquesta, en virtut de les seves pròpies facultats 
d’autorganització, per a la gestió dels serveis atribuïts. 
 



Sisè: Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona, als efectes que,  
per la seva part, es procedeixi a l’acceptació de la delegació conferida. 
 
Setè: Facultar a la Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament dels Pallaresos per la 
formalització d’aquells documents que siguin necessaris per a l’execució o 
desenvolupament del present acord. 
 
ANNEX 1 
 
ANNEX 1 DEL CONVENI REGULADOR DE LA DELEGACIÓ DE FA CULTATS DE 
GESTIÓ, LIQUIDACIÓ, INSPECCIÓ I RECAPTACIÓ D’INGRES SOS DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS A FAVOR DE LA DIPUTACI Ó DE 
TARRAGONA 
 
APARTAT 1  
 
Delegació de la gestió dels ingressos de dret públic següents: 
 

● IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
● IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 

b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions, reduccions i 
bonificacions. 

c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria 
de gestió dels ingressos delegats. 

d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió 

dels tributs locals. 
 
APARTAT 2  
 
Delegació de la gestió de l’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació del deute tributari que comporta l’elaboració de les llistes 
cobratòries en els tributs de caràcter periòdic i la seva aprovació i exposició 
pública, així com la pràctica de liquidacions d’ingrés directe. 

b) La resolució de sol·licituds en matèria d’exempcions i bonificacions. 
c) La resolució dels recursos interposats contra els actes dictats en matèria 

de gestió dels ingressos delegats. 
d) La revisió dels actes dictats en matèria de gestió d’ingressos delegats. 
e) La recaptació de les altes en l’impost, practicades per autoliquidació. 
f) La pràctica de prorratejos en els supòsits legalment previstos. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la gestió de 

l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
 
APARTAT 3  



 
Delegació de la recaptació en període voluntari i en període executiu, i la inspecció, si 
s’escau, dels ingressos de dret públic següents: 
 
 - IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES 
 - IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES 
 - IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 - IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
 NATURALESA URBANA 
 - TAXA PER LA RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. 
 - TAXA PER LA CONSERVACIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM PÚBLIC. 
 - TAXA PER LA CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DEL CEMENTIRI. 
 - TAXA PER L’ENTRADA/SORTIDA I ESTACIONAMENT DE VEHICLES  
 (GUALS). 
 - TAXA PER LA INSTAL·LACIÓ DE PORTADES, APARADORS, VITRINES I  
 ALTRES MITJANS PUBLICITARIS (RÈTOLS-CARTELLS). 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) La determinació dels períodes de pagament voluntari. 
b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 

pagament. 
c) La recaptació dels mateixos en període voluntari i la concessió o denegació 

d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
d) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
e) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts 
f) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 

resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment 

g) La liquidació d’interessos de demora. 
h) La inspecció i comprovació. 
i) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la recaptació 

i inspecció dels ingressos de dret públic. 
 
 
APARTAT 4  
 
Delegació de la recaptació en període executiu dels següents ingressos de dret públic: 
 

● CONTRIBUCIONS ESPECIALS 
● QUOTES D’URBANITZACIÓ I CONSERVACIÓ 
● MULTES I SANCIONS. 
● EXECUCIONS SUBSIDIÀRIES 
● TAXES I PREUS PÚBLICS: 

1. Taxa reguladora de l’ Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.  
2. Taxa per l’expedició de documents administratius. 
3. Taxa per la utilització de l’escut del municipi. 
4. Taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de lloguer. 
5. Taxa per llicències urbanístiques. 
6. Taxes per la tramitació i atorgament de la llicència de les activitats 

sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració ambiental. 



7. Taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres 
de caràcter local. 

8. Taxa de clavegueram. 
9. Taxa per la retirada de vehicles abandonats o estacionats irregularment 

o que pertorbin greument la circulació en via la publica. 
10. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, material 

de construcció, runes, tanques puntals, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues. 

11. Taxa per l’obertura de rases al paviment o de voreres. 
12. Taxa per l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, marquesines, 

barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa. 
13. Taxa pel servei de veu pública. 
14. Taxa per la prestació de serveis a la piscina municipal, instal·lacions 

esportives i altres locals de propietat municipal. 
15. Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb parades, barraques, 

casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo situats en terrenys 
d’ús públic local així com indústries de carrer i ambulats i rodatge 
cinematogràfic. 

16. Taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública. 
17. Preus públics per a tallers, casals i diferents activitats pròpies de la 

joventut derivades d’actuacions de promoció municipal. 
18. Preus públics per actuacions municipals derivades de l’organització de 

festes per l’Ajuntament. 
19. Preu públic per la venda de llibres, publicacions, postals, articles de 

roba, material audiovisual i altres articles  efectuats per l’Ajuntament.  
20. Preus públics per l’escola de música municipal. 
21. Preu públic pel servei de llars municipals d’infants 

 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 

a) L’expedició de la provisió de constrenyiment en relació als ingressos que 
resultin impagats en període voluntari, així com l’exercici de les funcions 
pròpies del procediment administratiu de constrenyiment. 

b) L’emissió de documents cobratoris, rebuts o liquidacions, i acreditacions de 
pagament. 

c) La liquidació i cobraments dels imports principals, recàrrecs, interessos de 
demora i costes. 

d) La concessió o denegació d’ajornaments i fraccionaments de pagament. 
e) La resolució dels recursos que s’interposin contra els actes realitzats en 

l’exercici de les facultats delegades. 
f) La resolució d’expedients en matèria de devolució d’ingressos indeguts. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la 

recaptació executiva dels ingressos de dret públic. 
 
APARTAT 5  
 
Delegació de la inspecció dels ingressos de dret públic següents: 
 

● IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
El contingut de la delegació implica l’exercici de les funcions següents: 
 



a) La comprovació i investigació, consistents en la confecció de 
comunicacions, diligències i actes, emissió de propostes de regularització 
de la situació tributària i resolució dels expedients de regularització. 

b) L’obtenció d’informació de caràcter tributari, per pròpia iniciativa o a petició 
motivada dels altres departaments de BASE-Gestió d’Ingressos o òrgans 
municipals competents. 

c) La valoració o quantificació dels valors declarats pels interessats. 
d) L’informe i assessorament, en el cas que per part dels òrgans de BASE-

Gestió d’Ingressos, altres departaments de l’organisme o els òrgans 
municipals es sol·licitin aquestes actuacions. 

e) La instrucció i resolució dels expedients sancionadors en matèria tributària. 
f) La resolució de recursos de reposició i revisió que s’interposin contra actes 

dictats per l’ Inspector-cap de BASE-Gestió d’Ingressos. 
g) Aquelles altres actuacions que coadjuvin a la major eficàcia de la inspecció 

dels ingressos de dret públic. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
9 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 25 de març de 2010, acompanyant la relació 
de 53 abonats impagats (el primer, Moix Blanch, Jaume i l’últim Lopez Lozada, 
Maria Yadira), tramesa per l’empresa EMATSA de data 24 de març de 2010,  
d’abonats pendents de pagament i comunicant que complimentant el que 
disposa l’article 49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, 
publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la suspensió del 
subministrament si l’Ajuntament no s’oposa expressament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan 
estiguin legalment notificats. 
 
10  ACORD D’ADHESIÓ AL PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT E N MATÈRIA 
DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS (PA S-PC). 
 
El  Consell d’Alcaldes del Tarragonès ha donat suport a l’elaboració del Pla 
d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la Comarca del 
Tarragonès (PAS-PC) en resposta a l’elevat risc existent contra determinats 
fenòmens meteorològics adversos i d’incidents a la indústria petroquímica. 
 
Es tracta, en essència, d’un document de protocol·lització de procediments 
d’actuació en matèria de protecció civil davant de sinistres importants i que 
poden afectar a una col·lectivitat superior a l’estrictament municipal, resolent el 
problema de la limitació de recursos i mitjans que poden presentar els 
ajuntaments i millorant la coordinació que ha d’existir entre els diferents agents 
que han de procurar resoldre la situació. 
 
Aquesta figura queda recollida dins el marc normatiu establert, principalment, 
per la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, en la que es 



preveu que els Consell Comarcals prestin suport i assistència tècnica en la 
planificació municipal de la protecció civil. 
 
El Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la Comarca del 
Tarragonès, ve conformat en base als quatre documents que seguidament es 
relacionen: Document principal, document d’assistència i suport en la 
planificació i prevenció, document d’assistència i suport en les emergències i 
documents d’assistència i suport en la rehabilitació. 
 
Examinat doncs el contingut del Pla que consta a l’expedient i es dóna per 
reproduït. 
 
En conseqüència,  es proposa al Ple de l’Ajuntament  l’adopció del següents 
acords: 
 
Primer. Adherir-se al Pla d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil 
de la Comarca del Tarragonès (PAS-PC) elaborat pel Consell Comarcal. 
 
Segon. Facultar l’alcaldessa tan àmpliament com sigui necessari per a la 
signatura de  tots els documents que es derivin del present acord. 
 
Tercer. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès als 
efectes escaients. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Marcos:  Més que explicació de vot, el que volia recomanar a l’Equip de 
Govern és que a l’hora d’adherir-se a aquests tipus de plans, no només es pot 
quedar amb un fet d’adherir-se, a un fet administratiu i punt.  
 
Cal assistir també a les reunions que es fan, sobretot reunions d’explicació, de 
plans d’actuació, etc... Perquè aquest ajuntament ha estat convidat més d’una 
vegada a alguns d’ells que per casualitat jo hi he assistit, i no hi havia present 
cap membre de l’equip de govern ni cap delegat per part de l’Ajuntament. 
Gràcies. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LA NUMERA CIÓ DE 
DIVERSOS CARRERS. 
 
ANTECEDENTS 
 
Atesa la proposta de l’alcaldia de data 30 de març de 2010, del canvi de  
numeració les diferents vies municipals, fonamentada en la sol·licitud del Sr. 
Joan Ma Fernández Cabre i detectat que la numeració existent no seria 
correcta als carrers Pau Claris, Jaume d’Urgell, Guifré el Pilós i Prats de Motlló 



com a conseqüència de la construcció de 22 habitatges, atesa la proposta del 
tècnic municipal Sr. Mercader, que es proposa la següent numeració:   
 
Av. Prats de Motllo direcció C/ Guifré el Pilós, a la dreta núm. 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 38. 
 
C/ Guifré el Pilós direcció C/ Jaume d’Urgell a la dreta, núm. 5, 7, 9, 11. 
 
C/ Jaume d’Urgell direcció C/ Pau Claris a la dreta núm. 11, 9, 7, 5, 3 (previsió) 
i 1 (previsió). 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir 
l'inventari referit a les vies públiques, segons assenyala l’article 108 del Decret 
336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels 
ens locals i 75 del Reglament estatal de població i demarcació s’ha de mantenir 
actualitzada la nomenclatura i retolació de vies públiques i la numeració dels 
edificis. 
 
PROPOSTA D’ACORDS: 
 
Per tal de adequar la numeració dels referits carrers, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar inicialment la modificació de les numeracions dels següents 
carrers: 
 
Av. Prats de Motllo direcció C/ Guifré el Pilós, a la dreta núm. 12, 14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36 i 38. 
 
C/ Guifré el Pilós direcció C/ Jaume d’Urgell a la dreta, núm. 5, 7, 9, 11. 
 
C/ Jaume d’Urgell direcció C/ Pau Claris a la dreta núm. 11, 9, 7, 5, 3 (previsió) 
i 1 (previsió). 
 
Segon. Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de vint dies mitjançant 
edicte al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes municipal, a l’efecte 
que qualsevol persona interessada pugui presentar les observacions o els 
suggeriments que consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut 
aquest període de temps no s’ha formulat cap observació o suggeriment, 
aquest acord inicial quedarà aprovat definitivament, sense necessitat de nova 
aprovació en forma expressa. 
 
Tercer. Facultar a la Sra. alcaldessa perquè subscrigui tots els documents que 
siguin necessaris per a l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart. Comunicar l’acord a les entitats, agrupacions locals i institucions 
interessades.  



 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
12 ACORD DEL PLE D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE B ÀSIC 
D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA DELS HOS TALETS 
ALS PALLARESOS.  
 
Identificació del document 
 
Vist el Projecte bàsic d’adequació i millora de la zona esportiva dels Hostalets 
dels Pallaresos, elaborat pels tècnics municipals, l’arquitecte Sr. Saül Garreta 
Puig i +l’arquitecte tècnic Sr. Joan Mercader Porta.    
 
Vistos els informes favorables units a l’expedient emesos pel Secretari i Tècnic 
municipal, atès que aquest municipi no té Oficina Municipal de Supervisió de 
Projectes, segons disposa la Disposició Addicional Segona en relació amb 
l’article 109 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.       
 
Vist que el tràmit a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 179/1995, de 13 
de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, per remissió de 
l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.  
 
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, vist que el pressupost 
ascendeix a tres-cents vint-i-nou mil cent vint-i-dos euros, amb noranta-dos 
cèntims (329.122,92 €).    
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Projecte bàsic d’adequació i millora de la zona 
esportiva dels Hostalets dels Pallaresos, elaborat pels tècnics municipals, 
l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig l’arquitecte tècnic Sr. Joan Mercader Porta 
amb un pressupost ascendeix a tres-cents vint-i-nou mil cent vint-i-dos euros, 
amb noranta-dos cèntims (329.122,92 €).    
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP (i al DOGC 
potestativament), a fi de que qualsevol interessat pugui presentar al·legacions.  
 
Tercer: Publicar aquest acord en la web municipal.  
 
Quart:  Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura i tràmit que correspongui 
per a donar acompliment a l’acordat.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cinc (5) en contra, dels 



senyors/es, Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
13 ACORD DE COMPARÈIXER AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBL ICA DEL 
PUOSC SOL·LICITANT EL CANVI DE SUBVENCIÓ PER A L’AD EQUACIÓ I 
MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA DELS HOSTALETS ALS 
PALLARESOS.  
 
Atès l’escrit núm. 01148/584/2010, de data 27 de gener de 2010, rebut del 
Departament de Governació, Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-
2012, Assumpte: Reclamació documentació tècnica i/o administrativa PUOSC 
2011, comunicant el finançament subvencionat en 230.386,05 € i interessant 
documentació tècnica i administrativa. 
 
Vista la referida atribució assignada pel quinquenni 2008/2012, pel   
finançament d’un Pavelló poliesportiu, una subvenció per import de  230.386,05 
€, anualitat 2011, amb un pressupost de 2.975.862,17 €. 
 
Atès que pel seu import tan elevat es fa molt difícil l’execució de l’obra, en ser 
massa important l’aportació que hauria de fer l’Ajuntament i en trobar-se en una 
situació econòmica municipal de dèficit, per la situació desproporcionada de 
despeses envers el potencial pressupostari d’ingressos, a l'estar els impostos i 
taxes per sota del creixement constant dels serveis d’obligat compliment, la 
qual cosa comporta un romanent de tresoreria de la liquidació de l’any 2009 
negatiu en -467.038,86 € i al no ser possible l’aplicació de contribucions 
especials, per la qual cosa l’obra ha d’ésser assumida íntegrament per 
l’Ajuntament. 
 
Per l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Comparèixer al tràmit d’informació pública de la planificació quinquennal del 
PUOSC 2008/2012 i formular la següent AL·LEGACIÓ/SOL·LICITUD:  
 
PRIMER:  Sol·licitar un canvi d’obra consistent en l’adequació i millora de la 
zona esportiva dels Hostalets dels Pallaresos, segons Projecte bàsic elaborat 
pels tècnics municipals, l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig l’arquitecte tècnic Sr. 
Joan Mercadé Porta amb un pressupost ascendeix a tres-cents vint-i-nou mil 
cent vint-i-dos euros, amb noranta-dos cèntims (329.122,92 €).    
 
SEGON: Donar trasllat del present acord de presentació 
d’al·legacions/sol·licituds al Departament de Governació o Administracions 
Públiques. 
 
TERCER:  Facultar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa 
per la signatura de qualsevol document per l’acompliment de l’acord.   
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cinc (5) en contra, dels 



senyors/es, Coronado, Oller, Domínguez, Marcos i Vidal i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Oller: Jo crec que aquest canvi al PUOSC, del pavelló per condicionar 
aquesta àrea del poliesportiu, trobo que podria esperar perfectament les pistes 
de tennis i l’adequació de la zona, per d’altres millores que necessita el poble 
que són més urgents. 
 
El Sr. Vidaller: Bé, una dada que voldria destacar és que aquí als Pallaresos hi 
ha 80 socis, vuitanta veïns dels Pallaresos que han d’anar a les instal·lacions 
de Sant Salvador per poder fer aquesta pràctica esportiva. Nosaltres ja li varem 
dir que en aquest municipi faríem un projecte esportiu global i comportaria 
també l’activitat de tennis, de futbol-sala, de bàsquet i altres serveis. Més que 
res destacar aquesta dada, vuitanta socis. 
 
14 ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 9 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT 
MUNICIPAL, RESPECTA AL PP-4-PMS.  
 
Vist l’expedient de tramitació de la Modificació puntual núm. 9 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament Municipal dels Pallaresos, que afecta al PP-4-
PMS (Patrimoni Municipal del Sol), Ciutat jardí, clau,5, zona residencial 
aparellada/aïllada, redactada pel tècnic municipal Sr. Saül Garreta Puig, 
justificant-se la conveniència en transformar l’ús d’habitatge lliure a habitatge 
protegit en el 100%. 
 
Atès que el Ple de  corporació en sessió de data 5 de novembre de 2009, va 
aprovar inicialment la referida modificació puntual núm. 9 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos.  
 
Exposat reglamentàriament a informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant anunci en el BOP núm. 284, de data 11 de desembre de 2009, en el 
DOGC núm. 5525, de data 14 de desembre de 2009 i al  Diari de Tarragona 
amb data 7 de desembre de 2009, pagina 38, als efectes de possibles 
al·legacions. 
 
Atès que els Ajuntaments veïns notificats amb data: 
 
Tarragona,  el 9 de desembre de 2009, núm. 57939 
La Secuita, el 9 de desembre de 2009 
El Catllar, el 9 de desembre de 2009,  núm. 4152 
Perafort, el 9 de desembre de 2009, núm. 1/2009/1690 
La Pobla de Mafumet, no consta 
 
Organismes afectats: 
 
EMATSA, 21 de desembre de 2009 



Departament d’innovació, Universitats i Empresa de Tarragona, 21 de 
desembre de 2009, núm. 10731 
ENDESA, distribució elèctrica SLU, 21 de desembre de 2009 
 
Atesos els escrits d’al·legacions presentades pels senyors/es, amb el mateix 
tipus de format, sobre la modificació del tipus de construcció, nombre 
d’habitatges i obres d’urbanització: 
 
Xavier Piñol Boronat, núm. 117/2010, data 14 de gener de 2010. 
Araceli Molina Camacho, núm. 118/2010, data 14 de gener de 2010. 
Carlos Montejano Andreu, núm. 119/2010, data 14 de gener de 2010. 
Antoni Miquel Belmonte Castelló, núm. 120/2010, data 14 de gener de 2010. 
Susana Gómez Luri, núm. 121/2010, data 14 de gener de 2010. 
Xavier Cuevas Neira, núm. 122/2010, data 14 de gener de 2010. 
José Gavaldá Sanchez, núm. 123/2010, data14 de gener de 2010. 
Daniel Vera Roldan, núm. 124/2010, data 14 de gener de 2010. 
Joaquim Diaz Aranda, núm. 125/2010, data 14 de gener de 2010 
Jordi Martin ¿Aria, núm 126/2010, data 14 de gener de 2010. 
Anna Maria Solé Sans, núm. 127/2010, data 14 de gener de 2010. 
Josep Maria Sanahuja Barrebeig, núm. 128/2010, data 14 de gener de 2010. 
Joan Pere Vidal i Alvaréz, núm. 129/2010, data 14 de gener de 2010. 
 
Escrit entrada número 130/2010, rebut amb data 14 de gener de 2009, signat 
pels senyors/es: 
 
Maite López Castro 
José A Sanjuan Carpintero 
Jordi Estela Vilches 
Carmen Alvarez Sanchez-Noriega 
Ma Rosa Rettori Fazio 
Francesc Buquera Longan 
Manuela Reyes 
Ma José Conti 
Montse Canales Rorero 
Roberto José Diaz Oreña 
Ramon ¿Paneque Perez 
Ma Josefa López Roman 
Puri Doblado ¿Serena 
Ramon Santamaria Carmona 
Juan ¿Loarlos Gutierrez 
José Ramón Escudero Jarque 
Sandra Roca Calderón  
Elvira Raya Simón 
Josep Calvet Ortiz De Pinedo 
 
Escrit rebut amb data d’entrada 28 de gener de 2010, de l’empresa FECSA-
ENDESA, comunicant la insuficiència de les infraestructures elèctriques 
existents. 
 



Escrit rebut amb data d’entrada 12 de gener de 2010, registre 8299 de 
l’empresa EMATSA, comunicant la conformitat a l’esmentat canvi. 
 
Escrit rebut amb data 19 de febrer de 2010, del Departament d’innovació 
Universitats i Empresa, amb informe favorable sobre la Modificació núm. 9. 
 
Atès l’informe emès pel tècnic municipal,  l’arquitecte Sr. Rafel Ruana Gironés, 
amb data abril de 2010, que diu textualment: 
 
Rafael Ruana Gironès, Arquitecte, col·legiat número 7344-1 en el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya; requerit per l’Ajuntament de Els Pallaresos 
per emetre informe en relació a les al·legacions presentades en el període 
d’informació pública de la Modificació puntual de les Normes Subsidiàries 
número 9 que afecta a una illa 14 situada en el Sector P.P.4, anomenat “Els 
Plans”, ja desenvolupat i urbanitzat. 
  
INFORMA: 
 
En relació a l’al·legació presentada per Joan Pere Vidal  Álvarez i altres,  a 
la Modificació puntual número 9 de les Normes Subsidiàries de planejament 
urbanístic, que afecta a l’illa 14 de terrenys de propietat municipal a resultes de 
la cessió de l’aprofitament mig en el desenvolupament i gestió del Sector P.P. 4 
“Els Plans”. 
 

● Contingut 
 
L’al·legació presentada conté les següents peticions que afecten a la proposta 
aprovada per l’Ajuntament: 
 

● Que es modifiqui el tipus de construcció proposat per un de les següents 
opcions: 

a.1 Construir habitatges arrenglerats de planta baixa més planta primera més 
planta sotacoberta, sense superar els 7,50 metres d’alçada. 
a.2 Disminuir el nombre d’habitatges previstos, per tal d’endarrerir la línia 
d’edificació llindant amb els habitatges existents al carrer Cerdanya, situant les 
balconades als laterals dels edificis, sense que tinguin visió directa als 
habitatges existents. 
 
En tots dos casos es demana que els habitatges s’apropin el màxim possible al 
carrer Migjorn. 
 

● Consideracions 
 
1) El model urbanístic desenvolupat en la modificació del planejament general 
està motivat per l’interès públic municipal en base a promoure edificacions 
plurifamiliars d’habitatges de protecció oficial   en el municipi. Cal fer la 
consideració que cada comunitat de propietaris creada ha de contenir un mínim 
d’unitats habitables, a fi i efectes de que la quota de distribució de les despeses 
comunitàries  sigui raonable. 



 
Es per aquests motius que es manté la tipologia i el nombre d’habitatges 
previstos. 
 
2) Pel que fa a la petició de preservar la intimitat de les edificacions veïnes es 
proposa establir en el document de modificació una major concreció del tipus 
de tanca de separació entre el pas de vianants i les parcel·les privades a 
ambos costats d’aquest, preservant les visuals fins a 1,80 metres d’alçada 
mínima, a comptar des del nivell de sòl accessible. Alhora que s’incorpora la 
restricció de terrasses i balcons a la façana amb front als habitatges existents al  
carrer Cerdanya. 
 
3) A fi i efectes de separar les edificacions proposades de les edificacions 
existents es proposa canviar la crujia de les edificacions reduint la profunditat 
edificable de les edificacions en front al carrer Migjorn. 
 

● Proposta de resolució 
 
Incorporar en el text refós per a la aprovació provisional els aspectes continguts 
en els apartats anteriors 2) i 3) de les consideracions a les al·legacions 
formulades. 
 
2) En relació a l’al·legació presentada per Fecsaen desa. 
 

A) Contingut 
 
En l’escrit presentat es manifesta que l’increment de sostre edificable i el 
nombre d’habitatges provoca un dèficit de la infrastructura elèctrica per la illa 
14, havent-se de preveure en el document de modificació la previsió d’espai per 
col·locar un centre de transformació. 
 
B) Consideracions 
 
 1) Cal tenir en compte l’al·legació presentada, per la qual cosa en el        
projecte d’urbanització complementari, a realitzar, caldrà quantificar el dèficit en 
el subministrament elèctric aplicat a les diferències entre l’actual previsió i la 
futura resultant de la modificació. 
 
 2) Malgrat tot cal fer previsió d’espai per la ubicació d’un possible centre 
transformador. 
 
C) Proposta de resolució 
 
Incorporar en el text refòs per a l’aprovació provisional els aspectes continguts 
en els apartats anteriors 1) i 2) de les consideracions a l’al·legació presentada. 
 
Els Pallaresos, abril de 2010 
 



Atès allò que disposa l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbansime. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
PRIMER.-  Resoldre les al·legacions presentades bastant-se en els informes 
tècnics i jurídics que consten en l’expedient i que el tècnic es reprodueix al 
present acord com a motivació: 
 
a) Estimar les trenta dues al·legacions presentades pels Srs. Joan Pere Vidal 
Álvarez i d’altres, tot incorporant en el text refós per a la aprovació provisional 
els aspectes continguts en els apartats anteriors 2) i 3) de les consideracions a 
les al·legacions formulades:  
 
2) Pel que fa a la petició de preservar la intimitat de les edificacions veïnes es 
proposa establir en el document de modificació una major concreció del tipus 
de tanca de separació entre el pas de vianants i les parcel·les privades a 
ambos costats d’aquest, preservant les visuals fins a 1,80 metres d’alçada 
mínima, a comptar des del nivell de sòl accessible. Alhora que s’incorpora la 
restricció de terrasses i balcons a la façana amb front als habitatges existents al  
carrer Cerdanya. 
 
3) A fi i efectes de separar les edificacions proposades de les edificacions 
existents es proposa canviar la crujia de les edificacions  reduint la profunditat 
edificable de les edificacions en front al carrer Migjorn. 
 
b) Estimar l’al·legació presentada per Fecsaendesa, tot incorporant en el text 
refós per a la aprovació provisional els aspectes continguts en els apartats 
anteriors 1) i 2) de les consideracions de l’al·legació formulada:  
 
1) Cal tenir en compte l’al·legació presentada, per la qual cosa en el        
projecte d’urbanització complementari, a realitzar, caldrà quantificar el dèficit en 
el subministrament elèctric aplicat a les diferències entre l’actual previsió i la 
futura resultant de la modificació. 
 
2) Malgrat tot cal fer previsió d’espai per la ubicació d’un possible centre       
transformador. 
 
SEGON.-  APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual núm. 9 de 
les Normes Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos, referent a  
l’àmbit del PP-4-PMS. 
 
TERCER.- Remetre la referida modificació puntual al Servei Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona, als efectes de la seva aprovació definitiva.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, quatre (4) en 
contra, dels senyors/es, Coronado, Oller, Domínguez i Vidal i cap (0) abstenció,   



per tant, amb quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de 
corporació, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Vidal: El objeto de las modificaciones puntuales que procedemos a 
presentar alegaciones y votar en contra, nos parece loable. El Ayuntamiento 
con estas actuaciones pretende, vuelvo a repetir: pretende, atender en la 
medida de lo posible las necesidades de vivienda de sus vecinos. 
 
La crisis económica, las largas y penosas hipotecas que cada vez duran más 
años y son difíciles de conseguir, hacen casi imposible el acceso a la vivienda y 
ha llegado el momento que las Administraciones Públicas faciliten el acceso a 
la vivienda a los jóvenes, a las familias y a aquellas personas de escasos 
recursos económicos. 
 
No podemos olvidar, y queremos, hacer expresa constancia, que los 
Ayuntamientos gobernados por políticos de todos los colores, han sido 
cómplices y culpables de ese urbanismo salvaje que ha asolado a Catalunya y 
al resto de España. 
 
Los responsables políticos, económicos y sociales (cada uno en su grado de 
responsabilidad) han convertido a la vivienda en un bien de inversión, en un 
bien refugio del dinero y se han olvidado de su principal fin, la vivienda es un 
bien de primera necesidad para las personas y familias. 
 
Por ello defendemos ese cambio de facilitar a los ciudadanos la posibilidad de 
acceder a una vivienda digna a un precio asequible. 
 
Todos los Grupos Municipales de la Corporación, estoy convencido, que 
estamos totalmente de acuerdo que se articulen los medios necesarios para 
atender la demanda real, repito: demanda real, para que nuestros vecinos 
puedan acceder y contar con una primera vivienda. Es un derecho que nos 
asiste en la Constitución Española y en el Estatut de Autonomía de Catalunya. 
 
Nuestra oposición, nuestro voto en contra, va por tanto encaminado a que las 
cosas se hagan bien en Els Pallaresos, no puede ser y no deber ser admisible 
“El fin justifica los medios”. 
 
Si el urbanismo llamado “salvaje” no ha sido la panacea antes, ahora, el 
urbanismo llamado “sostenible” tampoco será la panacea para los 
ayuntamientos, si no se cuenta con las personas y la identidad propia de cada 
municipio, con la identidad propia de cada pueblo.  Porque lo que parece una 
fuente de ingresos económicos a corto plazo, se convierte en un agujero negro 
a largo plazo, ya que las obligaciones se convierten en hipotecas indefinidas 
vía servicios que los Ayuntamientos han de pagar. 
 
Los vecinos quieren información, los vecinos quieren participar en el desarrollo 
urbanístico de Els Pallaresos y eso no se hace. Recordemos las casi 600 



firmas que pedían al Ayuntamiento de Els Pallaresos información y 
participación en los temas urbanísticos. Fueron rechazadas en un Pleno de la 
Corporación del Ayuntamiento. 
 
Los vecinos están sorprendidos, están desconcertados y yo me atrevería a 
decir que se sienten traicionados por su Ayuntamiento. El Ayuntamiento en 
lugar de ser la solución a los problemas, últimamente, en los últimos tres años  
se ha convertido en un grave problema para muchos vecinos. 
 
Sra. Alcaldessa, Sra. Ramos. En su programa electoral y promesas de CiU, 
ustedes se comprometían a la transparencia de las actuaciones del 
Ayuntamiento con sesiones periódicas abiertas. Llevan tres años “reinando” en 
el Ayuntamiento y me pregunto: ¿dónde están esas sesiones periódicas 
abiertas a los vecinos? 
 
Sra. Alcaldessa, en su programa electoral de CiU, ustedes prometían la 
regulación urbanística para que sea armónica con nuestro entorno y prometían 
un pueblo verde. Usted cree que la construcción de bloques en Pallaresos Park 
¿es armónica?, Usted cree que la construcción del ARE-ELS PALLARESOS, 
con 1.146 viviendas ¿es un pueblo verde? 
 
Sra. Ramos, muchos vecinos, como le he dicho anteriormente,  se sienten 
engañados, porque han venido a vivir con las ventajas y algunos  
inconvenientes que tiene un pueblo, pero lo que no han querido es venir a vivir 
a una barriada de Tarragona. 
 
Para acabar, quiero hacer una mención a la memoria social de la modificación 
urbanística de estas modificaciones de Plans, que en un párrafo dice: “Això és 
d’importància cabdal ja que actualment en el municipi ho hi ha cap promoció 
d’habitatge protegit (...)”. 
 
Ep! 
 
Existe un ARE-RESIDENCIAL ELS PALLARESOS de 1.146 viviendas, 656 
viviendas públicas y 490 viviendas de mercado libre, repito 656 viviendas 
públicas. 
 
Existe un SAU-5 (Pallaresos Park), un proyecto de 220 viviendas, parte de ellos 
de protección oficial. 
 
Y a nivel de la provincia de Tarragona existe un stock de 17.000 pisos. 
 
No es incompatible mantener el tipo actual de vivienda que existe en Els Plans, 
unifamiliar o apareado con vivienda de protección oficial, en la Urb. Jardins 
Imperi, son viviendas apareadas y también son de protección oficial. 
 
Sra. Alcaldesa: Primero quisiera recordarle, señor Jaime gracias por esa 
exposición tan extensa que nos ha hecho, y recordatorios.  
 



Le recuerdo que el ARE Pallaresos, son 600 viviendas, lo que corresponde a 
Pallaresos son 600 viviendas. Los bloques como usted les llama son dos 
alturas, y también casualmente toda esta modificación, todo este tema ha sido 
consensuado con los vecinos afectados y están completamente a favor con 
estas construcciones. Y sabe perfectamente que es insostenible, -me gustaría 
que me mirase cuando le hablo señor Vidal, gracias, yo le miro a usted cuando 
me habla-, sabe usted que es insostenible el tema de seguir haciendo chalets i 
pareados aquí en Pallaresos por el tema de servicios, y gracias por todos los 
recordatorios que nos ha hecho. 
 
Sr. Vidaller: Jo també voldria celebrar que ara el portaveu del PP, doncs ara 
defensi l’habitatge assequible als joves, ara. Cal destacar que Els Pallaresos, 
es un municipi del Tarragonès que té la taxa de creixement de població infantil 
més elevada del Camp de Tarragona, aquesta és una dada que s’ha de tenir 
en compte de cara al futur, per tant, hem d’incidir molt en la construcció 
d’habitatges que ara vostè diu que s’han de construir, habitatges assequibles a 
preus raonables.  
 
En quant al model urbanístic ja li varem dir, crec que això ja ho hem repetit 
vàries vegades, que s’ha canviat, vostè el desenvolupava anteriorment, aquest 
ajuntament està defensant un model urbanístic que guanya densitat 
poblacional, eliminem el que és el creixement urbanístic expansiu, aquests 
tipus d’habitatges que vostè diu, unifamiliars, i fem un tipus d’habitatge de dos 
plantes, com li ha dit l’alcaldessa, per tant, amb menys terreny, menys impacte 
mediambiental, doncs tindrem més possibilitat d’habitatge per als nostres joves. 
 
Sr. Oller:  Ja està bé de dir sempre que el que governava abans és el culpable 
de tot.  
 
Aquest Pla estava aprovat abans de que entrés aquest últim ajuntament, i 
abans de que entressin els altres dos ajuntaments d’abans, es va intentar 
canviar alguna cosa, i no es va poder fer, ja està bé de que vagi dient sempre 
el mateix.  
 
Una cosa està ben clara, les zones noves que es van ubicar aquí baix, que 
estaven dins del Pla, que es van modificar, ja es va afegir la possibilitat que 
fossin continuïtat de poble. Una cosa és continuïtat de poble, que sempre ha 
estat reconeguda per la Generalitat, i una altra cosa és el del voltant, les 
urbanitzacions, que sempre han estat intocables per part de la Generalitat. 
 
Ara, com s’ho han muntat, no ho sabem, però també m’agradaria saber una 
cosa sobre el PP-4, corren rumors de que hi ha uns constructors que tenen fins 
i tot els plànols, i això voldria que m’ho aclarís la senyora Alcaldessa. 
 
Sra. Alcaldessa: Pot vostè provar aquesta acusació? 
 
Sr. Oller: Li estic dient que hi ha rumors, vostè m’ha de dir Sí o No, i el que 
vostè em digui m’ho creuré, però vull que m’ho digui! 
 



Sra. Alcaldessa: Doncs, no! 
 
15 ACORD PER A LA MODIFICACIÓ DE LA CESSIÓ DEL SOLA R DE L’AV. 
CATALUNYA, PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN INSTITUT D’EDU CACIÓ 
SECUNDÀRIA.  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 17 de gener de 2010, va 
acordar la cessió d’un solar de 10.000,00 m², a favor del Departament 
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, per a la construcció d’un Institut 
d’educació secundària, la qual cosa es va materialitzar mitjançant escriptura de 
segregació i cessió unilateral gratuïta pel Notari de Tarragona Sr. Juan Ramón 
Allué Segura, el dia 12 de juny de 2008, inscrita al Registre de la Propietat de 
Tarragona, tom 2266, llibre 64 de Pallaresos, foli 105, finca núm. 3982, 
inscripció 1. 
 
Atès que per inconvenients en el replanteig del solar i atès l’informe tècnic de 
l’arquitecte municipal Sr. Saül Garreta Puig, de data 19 de març de 2010, es 
constata que la superfície útil del solar en qüestió, és de 9.136,28 m2. i que 
segons el punt de vista urbanístic no hi ha cap inc onvenient en procedir a 
la segregació del solar a retornar. 
 
Atesa la necessitat de portar a terme, per indicació del referit Departament 
d’Educació, la reducció de cabuda del referit solar en 863,72 m2. 
 
Atès que la finca cedida ja es troba inscrita al Registre de la Propietat a nom de 
la Generalitat de Catalunya i per tant, no es pot procedir a fer la segregació i 
assumpció per via notarial fins que no s’hagi realitzat el corresponent expedient 
patrimonial per part de la Generalitat de Catalunya, amb l’atorgament de la 
corresponent llicència de parcel·lació. 
 
Per tot això, al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, es proposa: 
 
PRIMER.- 1.- Autoritzar la segregació de la porció de terreny que no es 
destinarà a ubicar l’institut, de superfície 863,72 m2. amb la següent descripció: 
 
Nord,  Avinguda de Catalunya 
Sud,   Resta de finca de la cessió     
Est,    Carrer de l’Unió  
Oest,  Solar construcció IES 
 
2.- Per consegüent, la finca on es construirà l’institut cedida a la Generalitat de 
Catalunya, queda reduïda fins a una superfície de 9.136,28 m2. i amb els 
següents límits: 
 
Porció de terreny, destinada a equipament escolar, mitjançant la seva 
construcció i/o ús per tal finalitat, situada als Pallaresos, a l’Avinguda de 
Catalunya. Té una superfície de 9.136,28 m2, de forma rectangular. Confronta: 
al Nord, amb l’Av. Catalunya, a l’Est, amb la resta de finca segregada, i al Sud, 
amb la resta de finca matriu i a l’Oest amb les escoles CEIP 1. 



 
SEGON.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el retorn de la finca 
assenyalada amb el núm. 1 anterior. 
 
TERCER.- Atorgar la corresponent llicència de parcel·lació . 
 
QUART.  Es faculta a Sra. Alcaldessa-Presidenta de l’Ajuntament dels 
Pallaresos per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a 
l’efectivitat del que es disposa en el present acord. 
 
Debat: 
 
Sr. Oller: Anem a veure, jo he estat mirant els plànols d’aquesta edificació, 
perquè quan es fa ver la presentació jo no vaig poder assistir, i el que m’ha 
sobtat una mica és que no s’ha tingut en compte, o no es té en compte, que les 
dues entrades, tant del col·legi com de l’Institut, estan en el mateix carrer, quan 
es podia haver fet en l’altre, per evitar tanta afluència de personal que sempre 
estan dient, i ara dóna la casualitat que una porta està al costat de l’altre, i jo 
per això ho dic ara, perquè es tingui en compte, i si es pot modificar l’entrada 
per l’altre costat, per l’altre carrer, potser ara no caldria el retorn dels terrenys si 
es fes una reestructuració de fer aquesta possible entrada per l’altre carrer. 
 
Sra. Alcaldessa: No es pot canviar, i a més no estan tant a prop les entrades. 
 
Sr. Oller: Com que no? No hi ha ni 100 metres. És l’entrada que hi ha ara 
mateix! 
 
Alcaldessa: No, no, no, no. 
 
Sr. Oller: Està quasi al davant de l’altre carrer.  
 
Sra. Alcaldessa:  L’entrada que hi ha actualment a l’Institut serà una entrada de 
mercaderies, l’entrada dels alumnes dóna a la part de dalt de tot. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER 
IMPULSAR LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR D’URBANISM E I 
POLÍTICA TERRITORIAL DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS  

 
MOCIÓ 

 
Atès que avui dia la gestió de l’urbanisme és una de les principals 
competències dels nostres ajuntaments. 
 
Atès que avui la gestió urbanística al segle XXI ja no es pot guiar només pel 
criteri fonamental de planificar racionalment el territori, sinó que ha de 
contemplar l’equitat i la cohesió social. Un urbanisme que ha de tenir una visió 



molt més àmplia, més complexa, i que prengui com a base les múltiples 
situacions que conflueixen en l’espai públic com l’espai on s’articula i 
desenvolupa la convivència ciutadana. 
 
Atès que per fer realitat aquest nou urbanisme del segle XXI és obvi que la 
participació  ciutadana  en tots els seus processos de planificació i d’execució 
ha de ser fonamental i avui ja són molts els aspectes de la vida municipal on 
s’articulen processos de participació ciutadana i la gestió urbanística no pot 
seguir sent una excepció. 
 
Atès que per una altra banda la gestió urbanística està avui a l’Estat Espanyol 
sota sospita degut als presumptes, alguns, i d’altres ja provats, casos de 
corrupció que han tingut com a rerefons la gestió municipal. 
 
Atès que la protecció del territori i la defensa de l’urbanisme generen una 
activitat pública decisòria sobre la qualificació o l’ús del sòl, que constitueix una 
indubtable font de poder de grans efectes econòmics. 
 
Atenent a les recomanacions de la Llei d’Urbanisme de Catalunya i seguint les 
indicacions que es deriven de la Convenció de NNUU contra la corrupció 
aprovada el 31 d’octubre de 2003 i ratificada per l’Estat Espanyol. 
 
Atenent a la Carta Europeu de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat per 
tal d’impulsar un urbanisme harmoniós i sostenible i garantir el dret al medi 
ambient en benefici de les majories que segueixi sent transformador al nostre 
municipi; i per garantir al màxim la transparència en les decisions de 
planejament urbanístic i seguir implicant a la ciutadania en la política municipal, 
assegurant així que l’interès general sigui l’eix rector de la planificació i 
execució urbanística. 
 
És per tots aquests motius exposats que el grup municipal d’ADMC dels 
Pallaresos presenta la següent moció al ple municipal amb la proposta dels 
següents 
 

ACORDS 
 
Primer.- El Ple municipal acorda la creació d’una comissió del treball per tal de 
redactar una proposta de Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del 
municipi. 
 
Segon.-  El Ple municipal recomana als membres de la comissió de treball per 
tal de redactar una proposta de Consell Assessor d’Urbanisme i Política 
Territorial del municipi els criteris de representativitat, transparència i 
procediments oberts per als manaments i que tingui en compte la 
representativitat politicoadministrativa, la socioeconòmica la cívica i la 
professional. 
 



Tercer.-  El Ple Municipal insta a l’alcaldessa a convocar i presidir aquesta 
comissió de forma immediata per tal de garantir que el ple municipal de maig 
de 2010 pugui aprovar la creació de l’esmentat Consell. 
 
Quart.-  Trametre el següent acord a totes les entitats de la ciutat inscrites el 
registre municipal d’entitats i a les corresponents entitats convocades per 
elaborar la proposta de Consell Assessor d’Urbanisme i Política Territorial del 
municipi. 
 
Signat,  
 
Jaume Domínguez Ruiz  
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos, 26 de març de 2010 
 
La Sra. Alcaldessa exposa que l’esperit de l’equip de govern es votar que sí a 
aquesta moció, però en els acords és on no acaben d’estar d’acord en com 
està plantejada, aleshores li demanaria si es poden refer els acords i la tiraríem 
endavant. 
 
Sr. Domínguez: Ni que només per aquesta frase hagi hagut de presentar trenta 
i pico mocions que han estat refusades val la pena. Estic d’acord en retirar-la, 
fer una reunió conjunta, demano també que s’obri a la resta de grups 
municipals que es vulguin adherir a aquesta moció i es presenta conjuntament 
el proper Ple. 
 
Atesa la conformitat de tots els regidors amb l’esperit de la moció i els dubtes 
amb el contingut del redactat i en la forma en portar-ho a terme, aquest 
assumpte es deixa damunt la taula pel proper plenari amb la conformitat del Sr. 
Domínguez. 
 
17 MOCIÓ 
 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Catalunya en el Ayuntamiento de Els Pallaresos, en su nombre y 
representación, de acuerdo con lo que establece la legislación local vigente, 
somete al pleno de la Corporación para su debate y si cabe su aprobación la 
siguiente 
 
MOCIÓN PARA LA COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN CON LA 
ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO EN EL ÀMBITO DE L A 
INMIGRACIÓN. 
 
La Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de la Bases del régimen Local y el 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el cual se aprueba el Text refós 
de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, establecen la obligación de 
inscribirse en el Padrón del municipio donde se reside habitualmente. El texto 
legal configura el padrón municipal como registro administrativo donde constan 
los vecinos de un municipio. 



 
La Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre los derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, modificada por la Ley orgánica 
2/2009, de 11 de diciembre, dispone que los ayuntamiento incorporarán  al 
padrón los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio. 
 
De acuerdo con lo que establece la Ley de Bases del régimen Local, la 
inscripción de los extranjeros en el padrón municipal no constituye prueba de 
su residencia legal en España, ni les atribuye ningún derecho que no les 
confiera la legislación vigente, especialmente en el ámbito de derechos y 
libertades de los extranjeros en España. 
 
La legislación vigente en materia de extranjería, dispone que todas las 
administraciones públicas basarán el ejercicio de sus competencias vinculadas 
con la inmigración en relación a un listado de principios entre los que se 
pueden citar: la coordinación con las políticas definidas por la Unión Europea, 
la integración social de los inmigrantes, la lucha contra la inmigración irregular y 
la persecución del tráfico ilícito de las personas, la igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres... Asimismo, la ley establece los supuesto y los 
procedimientos para la estancia y residencia de los extranjeros en nuestro país. 
 
La aplicación de las políticas de inmigración y la integración de las personas 
extranjeras en nuestro municipio requieren de la colaboración y coordinación 
de todas las administraciones públicas (Administración General del Estado, 
Generalitat de Catalunya, Diputaciones, Consells Comarcals y Ayuntamientos). 
Solamente desde la coordinación y colaboración de las administraciones 
públicas es posible llevar a buen término una verdadera y positiva políticas de 
inmigración e integración. 
 
Los ayuntamientos han podido constatar  que si no se aplica o no se anticipa 
una acertada, esmerada y cuidados política de inmigración finalmente son los 
municipios los que tienen que hacer frente, sin los medios y recursos 
necesarios, a una integración que resulta en estos términos muy difícil o casi 
imposible. 
 
La Ley de Bases de Régimen Local para el ejercicio de las competencias que 
le son propias en materia de extranjería ya dispone de la Dirección General de 
la Policía pueda acceder a los datos de la inscripción de los extranjeros en los 
padrones municipales. 
 
Pero, hace falta un paso más para mejorar la coordinación de las 
administraciones en materia de extranjería. En este sentido, se hace 
imprescindible una actitud más activa y comunicar a la administración 
competente las situaciones de estancia o residencia ilegal en nuestro 
municipio. 
 
Por todo esto, se propone al Pleno de la Corporación las siguientes acuerdos: 
 



PRIMERO.- El Ayuntamiento de Els Pallaresos comunicará a la Dirección 
General de la Policía la situación de estancia y/o residencia ilegal en nuestro 
municipio de todas aquellas personas extranjeras que tenga conocimiento por 
su inscripción en el padrón de habitantes o, en su caso, reclamar al gobierno 
del Estado que proceda a la solicitud permanente de estos datos, al amparo de 
la Disposición Adicional Séptima de la Ley reguladora de las Bases del 
Régimen Local. 
 
SEGUNDO.- Facultar a la Sra. Alcaldesa a adoptar las resoluciones necesarias 
para hacer efectivo este acuerdo. 
 
TERCERO.- Comunicar este acuerdo al Presidente del Gobierno del Estado, al 
Delegado del Gobierno del Estado en Catalunya y a la Subdelegada del 
Gobierno del Estado en Tarragona. 
 
AMPLIACIÓ DE LA MOCIÓ: 
 
Quisiera ampliar un poco más esta moción con el siguiente pequeño resumen. 
 
Después de leer esta moción, quiero hacer una corta explicación de este 
asunto tan delicado y sensible, porque es muy fácil la manipulación política y 
practicar el fariseísmo político. 
 
Los Ayuntamientos tienen que cumplir la Ley y están obligados a empadronar a 
todas las personas que residan en su domicilio, estén o no estén en situación 
irregular, así tienen la obligación de cubrir sus necesidades básicas: sanidad, 
educación y todos los servicios públicos esenciales. 
 
También es verdad que la política de inmigración del Partido Popular es muy 
clara: una integración ordenada, igualdad de derechos y deberes para todos, 
repito, igualdad de derechos y deberes para todos, crear oportunidades de 
trabajo para todos, cooperación con los países de origen y financiación justa de 
los servicios básicos que ofrece el ayuntamiento. 
 
También es verdad que el Partido Popular está en contra de las 
regularizaciones masivas, está en contra de las redadas indiscriminadas, está 
en contra del engaño y políticas improvisadas y por último está a favor de una 
lucha sin cuartel contra las mafias que trafican con las personas que buscan en  
otros países donde vivir. 
 
Hay dos formas de abordar el tema de la inmigración:  
 
Primera.- Mirando a otro lado, con demagogia, con la típica política de la foto, 
nos reunimos todos y nos hacemos una fotografía y mañana ya no nos 
acordamos, o la política de algunos partidos del buen rollo. Esa forma de 
abordar la problemática crea tres tipos de ciudadanos: ciudadanos nacionales, 
extranjeros legalizados y los “sin papeles”. Esta política del buen rollo, provoca 
un drama, un dolor para muchos seres humanos: 900.000 extranjeros en 



situación irregular, más de 1.000.000 de extranjeros están hoy en paro, i 
125.000 personas de otros países extranjeros están en paro en Catalunya). 
 
Segunda.- Aplicar el cumplimento del Estado de Derecho y la supremacía de la 
Ley, se esté o no de acuerdo con ella. Por ello las diferentes Administraciones 
del Estado, deben cumplir las leyes nacionales, autonómicas y de la Unión 
Europea. 
 
No podemos ignorar la Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo de 16 de diciembre de 2008. Y no podemos ignorar la última reforma 
del actual Gobierno de la Ley de Inmigración y Extranjería. 
 
No podemos olvidar que la Comisión Europea se ha pronunciado a instancias 
de un eurodiputado de CiU sobre el empadronamiento. España no debe 
“tolerar” a “sin papeles”, una vez que “se conoce su presencia” o deben de ser 
expulsarlos o debe regularizarse su situación. Lo ha dicho la Comunidad 
Europea. 
 
La utilización del padrón no es un problema. Algunos que se rasgan sus 
vestiduras por la utilización del padrón, no ven inconvenientes que se vigile a 
las familias para que cumplan las normas de residencia para la matriculación 
en la escuela o colegio. Para algunos, es muy grave, es muy grave, es casi un 
delito matricularse en una escuela que no le corresponde por su domicilio, es 
más grave que la entrada ilegal en nuestro país. 
 
¿Qué se pretende con esta moción? 
 
Primero.- Mostrar nuestra solidaridad con los Ayuntamientos, Alcaldes y 
Alcaldesas, que no tienen medios económicos, humanos y técnicos para hacer 
frente a las necesidades y servicios que necesitan los ciudadanos. 
 
Esta falta de recursos de los Ayuntamientos, que en algunos ayuntamientos es 
agobiante, los tiene que dar la Administración Central y Autonómica, y esta 
situación conlleva recibir menos y peores servicios a la ciudadanía en general. 
 
Dos.- La Alcaldía es la responsable de aplicar los acuerdos como crea o mejor 
le convenga. Su responsabilidad es interpretar y aplicar los acuerdos. Lo que sí 
pide el Partido Popular con toda claridad y nitidez, es que se faciliten los datos 
a la Dirección General de la Policía o, en su caso, que el ayuntamiento reclame 
al Gobierno del Estado que proceda a la solicitud permanente de estos datos. 
 
Tres.- Enviar desde los Ayuntamientos en mensaje sereno y claro a las mafias 
que trafican con los inmigrantes, que se aprovechan del dolor y de la 
desesperación de las personas y sus familias. 
 
Sra. Alcaldesa, Sres. Regidores. 
 
La inmigración ilegal representa una tragedia humana, un calvario y una 
explotación para millones de seres humanos, que buscando una vida mejor, 



caen en las manos de las mafias que trafican con personas, y nosotros no 
podemos convertir en cómplices de esta situación. 
 
Este calvario llega hasta el último rincón de nuestro país. Hay que enviar un 
mensaje claro desde los Ayuntamientos a las mafias: “no engañéis a los 
inmigrantes diciéndoles que podrán quedarse en Europa”. 
 
España no puede ser una fortaleza aislada, sino un espacio que necesita de 
una inmigración legal y ordenada para su bienestar y su progreso social y 
económico. 
 
Hay que agilizar la burocratización de las diferentes Administraciones para 
sortear las dificultades administrativas y facilitar la coordinación de todas las 
Administraciones e Instituciones implicadas. Gracias. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de un vot (1) a favor, el del senyor Vidal, sis 
(6) en contra, dels senyors/es, Ramos, Gómez, Vidaller, Sanchez, Coronado i 
Oller i quatre (4) abstencions, la dels senyors Domènech, Pardo, Domínguez i 
Marcos, en conseqüència no s’aprova la moció. 
 
Sra. Alcaldessa:  Donaré explicació de vot. Primer donar-li les gràcies, crec que 
és la intervenció més llarga que ha fet en els tres anys que portem. 
 
Nosaltres hem votat que NO, per una raó ben senzilla. Aquesta política senyor 
Vidal, fulletons denunciats per presumpta apologia del racisme que es donen 
pels mercadets, per a la foto i temps al noticiaris, i que casualment la cúpula 
catalana del seu partit també repartia i ara s’ha fet enrere, i ha deixat més sol 
que la una al senyor Albiol.  
 
La política de crispació i el “todo vale” no va amb nosaltres. Als Pallaresos hi ha 
125 estrangers, un 2% més o menys de la població, perfectament integrats, 
amb la seva documentació en regla, i mai, mai hem tingut ni el més mínim 
problema.  
 
Nosaltres fem els deures, i cada any comuniquem a la Brigada Policial de 
Extrajería y Documentación les dades del padró que ens sol·licita, i que ja es 
feia quan vostè era regidor, o és que no se'n recorda? 
 
Crec que és un tema molt, molt seriós, i molt preocupant pels companys i 
vilatans de Vic, Salt, Badalona, i moltíssims llocs. 
 
Em sembla patètic senyor Vidal, que busqui el seu minut de glòria amb una 
cosa tan seriosa, fent convocatòria i tot dels mitjans de comunicació. 
 
Entenem aquesta moció totalment fora de lloc, i sense motivació real, aquí al 
nostre poble és una provocació! 
 
Sr. Pardo: El nostre grup ha votat “abstenció”, perquè aquesta moció planteja 
en els seus acords pràctiques que ja s’estan portant a terme a 



l’empadronament de totes les persones estrangeres del municipi. Per tant, 
entenem que votar que sí hagués estat una obvietat innecessària, i per contra, 
el vot negatiu una incongruència i un contrasentit.  
 
La nostra postura com a representants del municipi sempre serà la de facilitar 
la col·laboració de l’Ajuntament amb totes les administracions del país, i en 
qualsevol àmbit competencial, sigui urbanístic, social, mediambiental, cultural, 
econòmic, o qualsevol altre tipologia. 
 
En concret sobre el tema que ens ocupa, tractarem sempre de treballar per 
aconseguir que totes les persones del nostre municipi tinguin els mateixos drets 
i obligacions, i entenem que això només s’aconsegueix quan tothom respecta la 
legislació vigent. 
 
Les dades ens diuen que les persones estrangeres empadronades al nostre 
municipi no supera el 3%, i cap d’aquestes presenta irregularitats i manca de 
documentació. 
 
Fins ara l’ajuntament ha col·laborat amb la Subdelegació del Govern i l’INE, i ha 
fet la seva feina en silenci, rigor, i des de la normalitat més absoluta, que ara 
alguns volen alterar creant debats estèrils que no reflecteixen les inquietuds 
actuals de la societat civil del nostre poble.  
 
Així doncs, per la nostra part no volem donar més transcendència a aquest fet 
d’avui, i esperem que el nostre municipi continuï pel camí de la normalitat com 
fins ara. 
 
18 MOCIÓ 
 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet, Portavoz del Grupo Municipal del Partido 
Popular de Catalunya en el Ayuntamiento de Els Pallaresos, en nombre y 
representación dels mismo y al amparo de lo establecido en los artículos 91.4 y 
97.3 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y régimen Jurídico de 
las Entidades Locales de 1986, eleva al Pleno de la Corporación para su 
debate y aprobación la siguiente 
 

MOCIÓN EN CONTRA DE LA SUBIDA DEL IVA  
 

En el año 2009 las cuentas públicas han registrado el mayor deterioro de su 
historia. Las importantes desviaciones y engorde en la estimación de los 
ingresos en las cuentas de la Admón. Central, Admón. Autonómica y Admón. 
Local, junto con el descontrol y hasta en algunos casos despilfarro del dinero 
público, ha puesto de manifiesto un descontrol de las finanzas públicas.  
 
El Gobierno, lejos de abordar la corrección de esta grave situación de 
desajuste de las cuentas públicas mediante un proceso de consolidación fiscal 
centrado en el control del gasto público y medidas de austeridad en la 
actuación de todas las Administraciones Públicas, presentó unos Presupuestos 
Generales del Estado para el 2010 que, no sólo contemplan un aumento el 



17% del gasto no financiero del Estado con respecto a los PGE de 2009, sino 
que introducen la mayor subida de impuestos de la democracia, haciendo 
recaer íntegramente la paulatina corrección del déficit público en un hipotético 
aumento de los ingresos consecuencia de la subida de impuestos aprobada 
para 2010. 
 
Numerosos estudios ponen de manifiesto que en una situación de crisis 
económica como la que reflejan los propios presupuestos del Estado, es una 
medida desaconsejable ya que,  por sus efectos negativos sobre el consumo y 
por lo tanto la inversión y el empleo, perjudicará la recuperación económica sin 
tener apenas impacto en la recaudación. 
 
Así, entre otros Organismos, OCDE avisaba de los efectos negativos que 
tendrá para nuestra economía la subida del IVA, y recomendó al Gobierno, que 
aplazara la subida del IVA a 2011 “a fin de que la economía se recupere de 
manera más sólida”. 
 
Además de la recuperación negativa que esta subida tendrá sobre productos y 
servicios como ropa, calzado, electrodomésticos, recibo de la luz, factura del 
teléfono, coches, vivienda, alimentación, hostelería, restaurantes, transporte... 
los Ayuntamientos y las CCAA verán drásticamente disminuida su capacidad 
para contratar obras y servicios que prestan a los ciudadanos, y ello sin contar 
además el perjuicio que la subida del IVA acarreará también a los proyectos 
contratados al amparo del actual Fondo Estatal de Empleo y Sostenimiento 
Local. A este recorte habrá que sumar los 3.000 millones de euros menos que 
los Entes Locales dejan de recibir por transferencias del Estado para este año. 
Con estos datos, las perspectivas económicas de los gobiernos locales y los 
instrumentos para hacer frente a la grave situación financiera no habrán hecho 
sino empeorar, lo que vislumbra un panorama verdaderamente desolador para 
el segundo semestre del año 2010. 
 
Por todo ello, el Grupo Municipal del Partido Popular de Catalunya somete a la 
consideración del Pleno de la Corporación la aprobación de los siguientes 
acuerdos: 
 
PRIMERO.- Instar al Gobierno de la Nación a dejar sin efecto la subida de  los 
tipos impositivos del IVA prevista para julio de 2010. 
 
SEGUNDO.- Instar al Gobierno a la inmediata negociación con los partidos 
políticos y asociaciones más representativas del ámbito local, de la reforma 
conjunta del sistema de financiación y del gobierno local, que dote a los Entes 
Locales de un marco institucional, competencial y financiero adecuado para 
hacer frente a la difícil situación actual. 
 
TERCERO.- Dar traslado de estos acuerdos al Presidente del Gobierno, a la 
Vicepresidenta Segunda y Ministra de Economía, al Vicepresidente Tercero y 
Ministro de Política Territorial, y a los Portavoces Parlamentarios de las Cortes. 
 
AMPLIACIO DE LA MOCIÓ: 



 
Quiero ampliar esta moción con un pequeño comentario. 
 
Después de la lectura de la moción quisiera recalar que la subida del IVA 
tendrá un efecto muy negativo para las personas, las familias y empresas. 
 
No solamente el IVA general pasará del 16% al 18%, que también veremos el 
efecto “redondeo” sobre los productos que provocará esta subida, no se 
quedará en esos dos puntos, habrá un efecto redondeo que ya hubo cuando 
hubo el euro. 
 
Justifican la subida del IVA para recaudar más dinero del contribuyente, tener 
el Estado más ingresos económicos, pero no siempre más impuestos equivale 
a más ingresos. En 1993 el Gobierno del Sr. González subió un punto el IVA y 
descendió la recaudación en los siguientes meses. 
 
La única forma de incrementar los ingresos del Estado es creando puestos de 
trabajo y facilitando la viabilidad económica de las empresas y autónomos. 
Subiendo el IVA se destruirán puestos de trabajo y se abocará a una mayor 
crisis a las empresas y autónomos. 
 
Esta subida del IVA costará a las familias unos 300 euros más en impuestos al 
año como mínimo, ya veremos la cantidad a 31 de diciembre lo que supone. 
 
Esta medida a fecha de hoy es a todas luces demasiado cara y demasiado 
pronto su aplicación de esta manera, y nos empobrecerá más a todos. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de cinc vots (5) a favor, el dels senyor/es 
Vidaller, Sanchez, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels 
senyors/es, Ramos, Gómez, Domenech, Pardo, Coronado i Oller i cap (0) 
abstenció,  en conseqüència no s’aprova la moció. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Oller: Vamos a ver, es muy fácil a veces hacer hervir la olla sin meter nada 
dentro, lo que está bien claro es que para que la olla hierva y de comida hay 
que echarle algo dentro, y si no le echamos mal vamos,  la prueba la tienes en 
que la reunión que mantuvieron ayer el señor Rajoy con el Presidente del 
Gobierno, quedó bien claro que hay que ayudar a  las pequeñas empresas, hay 
que ayudar a las Cajas de ahorros, hay que ayudar a los Bancos, hay que 
ayudar a no se cuanta gente, y todo ese pastel se puede repartir, se necesita 
que el pastel se pueda cocer.  
 
Para ayudar a los parados, a los desempleados y a toda la gente que de 
alguna manera se ha quedado sin un duro en el bolsillo, hay que sacar dinero y 
hay que repartir, y si no entra no se puede repartir. Eso es lo mismo que decir 
que se puede hacer creando más empleo, cuando en la realidad cuando se 
hizo de crear más empleo dando el gran pastel a los bancos, todo el mundo 



sabe que los bancos cerraron sus puertas y no ha dado préstamos para nadie, 
ellos se han llevado las vacas gordas. 
 
Eso es justamente lo contrario de lo que se ha de hacer, hay que hacer más 
obra social, obra social es ayudar a la gente que está sin cobrar, y cada día hay  
más, hay que ayudar y para todo el mundo, ahorrar y apretarse el cinturón. La 
prueba la tiene con Grecia, que a los pensionistas ya les están quitando dos 
pagas, y en Grecia no tienen las pensiones ni mucho menos que tenemos en 
España. 
 
Sr. Pardo: El nostre grup ha votat en contra d’aquesta moció tal com està 
plantejada, perquè no estem d’acord en el primer punt de la mateixa.  
 
El nostre argument per dir no, és el mateix que hem seguit quan s’han fet 
demandes per baixar impostos en el nostre municipi.  
 
Vostè continua fent trampa i populisme, en aquest tema, proposta baixar 
impostos però no diu que s’ha de fer, i quina serà la nova via d’ingrés per 
continuar oferint serveis als ciutadans. 
 
Pensem que com a ciutadans tots estaríem d’acord en que no ens pugessin 
l’IVA, però hem de ser rigorosos i responsables i no tenim cap element objectiu 
per saber si l’Estat té o no possibilitat de no pujar-lo, no tenim accés als seus 
comptes, ni hem participat en l’elaboració dels seus pressupostos generals. 
 
Nosaltres ja en tenim prou intentant quadrar els nostres números, i per 
descomptat si no tenim alternatives vàlides i contrastades no farem cap “brindis 
al sol” per fer populisme. 
 
En quant al segon punt de la moció, on demana una negociació per instar al 
govern per un sistema del finançament local, nosaltres hem defensat des del 
primer dia que no s’està complint amb el pacte de finançament de les distintes 
administracions, doncs els ajuntaments no rebem el 30% acordat en el seu 
moment. 
 
Si ara el Govern encara retallarà 3.000 milions d’euros, aquest problema 
s’agreujarà, i suposarà una merma a la qualitat d’alguns serveis i inclús la 
eliminació d’altres que no es podran cobrir amb els nous ingressos transferits. 
 
En aquest sentit li recordo que va ser el govern d’aquest Ajuntament qui fa més 
de dos anys va enviar un escrit per demanar a l’Associació i a la Federació de 
Municipis que defensés la supressió de l’IVA en la contractació dels serveis 
municipals, doncs entenem que un ajuntament fa la mateixa funció que una 
empresa multiserveis i se li hauria d’aplicar la mateixa legislació que a 
qualsevol empresa. 
 
Per tant, en relació a aquesta segona qüestió, continuarem treballant i 
col·laborant amb els representants de les Associacions de Municipis, per que el 
Govern escolti les demandes dels Ens Locals, tal com ho hem fet fins ara. 



 
Sra. Alcaldessa: El Grup de CiU s’afegeix a l’explicació de vot del senyor 
Pardo. 
 
El Sr. Vidaller: Bé, nosaltres hem votat a favor perquè estem convençuts que la 
pujada de l’IVA no és bona, creiem que pot contraure el consum, creiem 
justament que per dinamitzar l’economia el que s’ha de fer és reactivar el 
consum, és a dir, no pujar els impostos amb l’IVA. S’ha d’ajudar a les petites i 
mitjanes empreses, és cert, i crec que una bona manera per ajudar a les petites 
i mitjanes empreses és que aquestes paguin menys pels seus productes, si ara 
les empreses han de pagar més IVA, en compraran menys, és a dir, pot 
generar més destrucció de llocs de treball. 
 
En aquests moments la pujada de l’IVA creiem des del nostre punt de vista que 
no és el millor moment. En tot cas, si s’havia de fer un increment amb el poder 
recaptatori de l’Estat hauria d’incidir molt més amb el que és que paguin més 
les rendes altes i sobretot incidir molt en el frau fiscal, és aquí on tenim el 
problema. 
 
19 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORME S 
ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos de març i abril de 2010.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’octubre  4.184,   Altes: 11,  baixes 12,  habitants: 4.183. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 111/10, de data 3 de març de 2010, aprovant la contractació de 
l’empresa ECONETEJES per cobrir els treballs diaris de neteja del CEIP SANT 
SEBASTIÀ, per un import de 3291€/mes 
 
Decret 112/10, de data 3 de març de 2010, obrint convocatòria per la 
presentació de les sol·licituds de subvenció per a associacions de veïns i 
entitats locals any 2010  
 
Decret 113/10, de data 4 de març de 2010, atorgant llicència al senyor Alfons 
Teston Conflent, per la reforma de la porta d’entrada a l’habitatge situat al 
carrer President Tarradellas, 11b, segons expedient d’obres 116/2009  
 



Decret 114/10, de data 4 de març de 2010, atorgant llicència al senyor Xavier 
Mateos Ferré, per la construcció d’una piscina al carrer Gregal, número 2, 
segons expedient 115/2009  
 
Decret 115/10, de data 4 de març de 2010, anul·lant el requeriment de 
pagament de la taxa de connexió al clavegueram exigida al senyor Antonio 
Delgado Romero,  
 
Decret 116/10, de data 4 de març de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal  
 
Decret 117/10, de data 9 de març de 2010, adjudicant a l’empresa SALVAT 
JOVE SL la reparació del segon tram del col.lector en alta entre Sant Ramon i 
el municipi per import de 13.207,25€ 
 
Decret 118/10, de data 2 de febrer de 2010, acceptant la subvenció concedida 
per la Diputació de Tarragona per activitats d’impuls d’ambiental per import de 
3.300€ 
 
 
Decret 119/10, de data 9 de març de 2010, concedint llicència de primera 
ocupació a PROMOCIONS COMARISO SL, per l’edifici d’habitatges situat al 
carrer Nou, número 54 del municipi, segons expedient 85/2007 (PO 13/2009) 
 
Decret 120/10, de data 10 de març de 2010, atorgant llicència a 
PROMOCIONS COMARISO SL, pel canvi d’ús d’un dels habitatges situat a 
l’edifici del carrer Nou, número 54 del municipi, expedient 85/2007  
 
Decret 121/10 de data 10 de març de 2010, aprovant l’inici de l’expedient de 
modificació de crèdit, de la classe de generació de crèdits per ingressos, a 
finançar a càrrec del Fons d’ocupació i sostenibilitat local 
 
Decret 122/10 de data 9 de març de 2010, aprovant el pagament de la relació 
de factures corresponents al mes d’octubre de 2009, per un import de 43.143€ 
 
Decret 123/10 de data 9 de març de 2010, aprovar el pagament de la relació de 
factures corresponents al mes de setembre 2009, presentades per FECSA 
ENDESA, que ascendeixen a la quantitat de 8422.84€ 
 
Decret 124/10, de data 9 de març de 2010, aprovant el pagament de quatre 
factures de l’empresa ECONETEJES que importen la quantitat de 9.041,04€ 
 
Decret 125/10 de data 8 de març de 2010, ordenant a BASE la devolució dels 
imports de rebuts d’escombreries i clavegueram any 2009 a nom de la senyora 
Anna Roigé Ruiz 
 
Decret 126/10, de data 11 de març de 2010, aprovant el llistat de paradistes a 
muntar al mercat setmanal de data 11 de març 
 



Decret 127/10, de data 15 de març de 2010, aprovar el pressupost presentat 
per l’empresa COMARCIAL PALMA per tal de realitzar una actuació de 
fumigació contra la processionària del pi a Pallaresos Park per import de 
1.000€ (més IVA) 
 
Decret 128/10, de data 15 de març de 2010, aprovant el pressupost aportat per 
l’empresa SOLANES a fi de contractar el servei de càtering pel berenar anual 
de l’Associació de Jubilats dels Pallaresos, per import de 950€ (més IVA) 
 
Decret 129/10, de data 2 de març de 2010, aprovant inicialment el projecte 
complementari de desguàs del col·lector d’aigües pluvials construït al carrer 
Prat de la Riba i avinguda Generalitat 
 
Decret 130/10, de data 2 de març de 2010, atorgant llicència al senyor Ramon 
Barco Carrillo per la construcció d’una piscina amb aljub a la finca situada al 
carrer Major, número 29 del municipi, segons expedient 5/2010 
 
Decret 131/10, de data 15 de març de 2010, aprovant la certificació número 1 i 
única signada pel tècnic Saül Garreta Puig, vers les inversions realitzades en 
edificis i bens de titularitat municipal, que importa la quantitat de 38.393,17€ a fi 
de presentar-la davant de la Diputació de Tarragona per al pagament dintre de 
la convocatòria del programa extraordinari d’inversions 
 
Decret 132/10, de data 18 de març de 2010, aprovant el llistat de paradistes a 
muntar al mercat setmanal de del dia 18 de març  
 
Decret 133/10, de data 18 de març de 2010, atorgant llicència d’obres a la 
senyora Sílvia Lozano Borrell, per la construcció d’una piscina al carrer Pau 
Clarís, número 6B, segons expedient 9/2010 
 
Decret 134/10, de data 17 de març de 2010, aprovant la compensació en hores 
de vacances de les hores realitzades pel personal de l’Ajuntament fora del seu 
horari laboral durant el mes de març 
 
Decret 135/10, de data 22 de març de 2010, concedint al senyor Carles Brunet 
Bofarull una productivitat en nòmina del mes de març per import de 402.50€ 
 
Decret 136/10, de data 22 de març de 2010, aprovant el plus reten a incloure a 
les nòmines del mes de març 
 
Decret 137/10, de data 23 de març de 2010, tornant a convocar la Comissió 
Especial de comptes pel dia 13 d’abril de 2010  
 
Decret 138/10, de data 19 de març de 2010, ordenant a BASE donar de baixa 
els rebuts a nom de la senyora Ramona Ruiz Oller corresponents a taxes de 
l’any 2008 i 2009 
 



Decret 139/10, de data 19 de març de 2010, aprovant la inscripció dels Srs. 
José Luís GalánTarragó i la senyora Meritxell Gil Elias, en el registre municipal 
de parelles de fet, inscripció núm. 25 
 
Decret 140/10, de data 16 de març de 2010, aprovant la minuta justificativa de 
despeses de locomoció presentada pel treballador Carles Brunet Bofarull, 
corresponent al mes de març 
 
Decret 141/10, de data 24 de març de 2010, atorgant llicència de primera 
ocupació a SABIBOSC 2005 SL pels habitatges situats al carrer President 
Macià, numeros 16A, 16B, 17B, 18A, 18B i 19A, segons expedient 21/2009 (PO 
1/2010) 
 
Decret 142/10, de data 25 de març de 2010, aprovar la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 25 de març  
 
Decret 143/10, de data 25 de març de 2010, aprovant les actuacions a incloure 
dintre del programa de manteniment del programa extraordinari d’inversions i 
manteniment de la Diputació de Tarragona any 2010. 
 
Decret 144/10, de data 16 de març de 2010, adjudicant el contracte menor a 
l’empresa APEIRON pel subministrament d’un programa i maquinari informàtic 
per a la gestió administrativa documental i la digitalització de documentació per 
import total de 17.107,68€, a càrrec del Fons d’Ocupació i Sostenibilitat Local 
 
Decret 145/10, de data 25 de març de 2010, aprovant la rectificació de l’error 
material detectat al plec de clàusules que ha de regir la licitació de les obres de 
l’escola bressol municipal. 
 
Decret 146/10, de data 26 de març de 2010, aprovant inicialment la memòria 
explicativa de les inversions a vies públiques i zones verdes de titularitat 
municipal que importa la quantitat de 37.933,14€. 
 
Decret 147/10, de data 26 de març de 2010, aprovant les actuacions a incloure 
dintre del programa d’inversions de la Diputació de Tarragona any 2010, 
basades en la memòria d’inversions a vies públiques i zones verdes de 
titulartitat municipal. 
 
Decret 148/10, de data 6 d’abril de 2010, atorgant llicència al senyor Francisco 
Javier Pato Martín, per la construcció d’una piscina al carrer Tramuntana, núm. 
30, segons expedient 17/2010  
 
Decret 149/10, de data 6 d’abril de 2010, atorgant llicència al senyor Jordi 
Martín Avià, per la construcció d’una piscina al carrer Gregal, número 3, segons 
expedient 10/2010 
 
Decret 150/10, de data 29 de març de 2010, declarant la urgència i necessitat 
per l’adquisició d’una màquina de sulfatar a l’empresa JARDICAMP SL, per 
import de 2.603,72€ 



 
Decret 151/10, de data 9 d’abril de 2010, ordenant la transferència a OBSER 
GERMANS MARTÍNEZ SL, de l’import total de 24.583,75€ corresponent al a 
certificació número 8 i última 
 
Decret 152/10, de data 9 d’abril de 2010, ordenant la transferència a OBSER 
GERMANS MARTÍNEZ SL, de l’import de 21.691,69€, corresponent a la 
certificació número 2 de la construcció de les grades 
 
Decret 153/10, de data 9 d’abril de 2010, aprovant la certificació corresponent a 
la reparació del primer tram del col·lector en alta entre casc urbà i Sant Ramon, 
per import de 13.750,34€ 
 
Decret 154/10, de data 7 d’abril de 2010, ordenant efectuar el pagament de la 
taxa per registrar el logotip EP a l’Oficina Española de Patents i Marques 
 
Decret 155/10, de data 30 de març de 2010, aprovant l’obertura d’expedient per 
a modificació de numeració a diversos carrers de Jardins Imperi 
 
Decret 156/10, de data 8 d’abril de 2010, inscrivint a l’Associació de Veïns de 
Pallaresos Park en el registre d’entitats municipals amb el número 11 
 
Decret 157/10, de data 12 d’abril de 2010, ordenant la devolució de fiança 
dipositada pel senyor Miguel Amores Cortés per la realització d’obres menors, 
segons expedient d’obres 78/2008 
 
Decret 158/10, de data 12 d’abril de 2010, concedint llicència al senyor 
Francisco Bragado Velasco per l’obertura de porta d’entrada de vehicles a 
l’habitatge situat al carrer Generalitat, 6B, segons expedient 16/2010 
 
Decret 159/10, de data 13 d’abril de 2010, aprovant els pagaments de dos 
liquidacions a la Diputació de Tarragona per un import total de 704,09€ 
 
Decret 160/10, de data 16 de febrer de 2010, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol número 6 baix i 1er pis del carrer Oest a favor de la 
senyora Ma Claustre Pons Fortuny 
 
Decret 161/10, de data 12 d’abril de 2010, concedint llicència al senyor Miquel 
Joan Ander Acebal Barruetabeña per les obres d’entroncament a la xarxa 
general de clavegueram de la finca situada al carrer Avenc, número 2A-1, 
segons expedient 8/10 
 
Decret 162/10, de data 25 de març de 2010, concedint llicència a MIQUEL 
ALIMENTACIÓ GRUP SA per realitzar diverses reformes a l’interior del local i 
adaptació de voral exterior al superservei situat a carrer Maragall, número 9 del 
municipi, segons expedient 113/2008  
 



Decret 163/2010, de data 15 d’abril de 2010, cessió gratuïta de l’ús a ENDESA 
DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, de part de la finca qualificada com a 
serveis d’infraestructures i serveis tècnics de l’antic Pla Parcial 4  
 
Decret 164/10, de data 15 d’abril de 2010, aprovant la memòria valorada 
redactada per l’arquitecte tècnic municipal Sr. Joan Mercadé Porta, vers les 
obres de reforma i equipament del consultori mèdic municipal. 
 
Decret 165/10, de data 15 d’abril de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret  166/10 de data 12 d’abril de 2010, declarant la reducció de la jornada 
del contracte de treball de la professora de piano María Què Paixà, de tres a 
dues hores setmanals 
 
Decret 167/10, de data 13 d’abril de 2010, aprovant la sol·licitud i documentació 
a presentar davant el departament de Treball de la Generalitat d’un Pla 
d’ocupació per tal de contractar laboralment a cinc persones per dur a terme 
treballs de Rehabilitació d’habitatges, edificis i equipaments de titularitat o ús 
públic. 
 
Decret 168/10, de data 14 d’abril de 2010, aprovant la liquidació efectuada a 
nom de la Sra. Ma Teresa Fernández-Anchuela Ferré, en concepte de factures 
d’aigua i llum, pagades per l’ajuntament, del local del carrer Nou, núm. 29 
baixos  
 
Decret 169/10, de data 19 d’abril de 2010, aprovant la inclusió al padró 
d’escombraries i clavegueram de una sèrie d’habitatges i solar donats d’alta al 
cadastre 
 
Decret 170/10, de data 16 d’abril de 2010, ordenant a BASE la baixa dels 
rebuts d’escombraries i clavegueram dels anys 2007,2008,2009 i 2010 a nom 
de la senyora Josefa Alujas José, i eliminar del padró d’escombraries els rebuts 
del carrer Santes Creus, sector hab. 16 
 
Decret 171/10, de data 16 d’abril de 2010, ordenant a BASE la regularització 
dels rebuts de clavegueram i escombraries dels anys 2008, 2009 i 2010 del 
local Ribera d’Ebre 14 a nom del senyor Miras Ayora Alejandro 
 
Decret 172/10, de data 7 d’abril de 2010, iniciant l’expedient administratiu per a 
la contractació d eles obres d’adequació de l’enllumenat públic exterior de la 
urbanització Els Hostalets (1a fase), per procediment negociat sense publicitat i 
tramitació urgent 
 
Decret 173/10, de data 14 d’abril de 2010, aprovant el plec de clàusules 
administratives particulars i tècniques que han de regir la contractació de les 
obres d’adequació de l’enllumenat públic exterior de la urbanització Els 
Hostalets (1a fase) 
 



Decret 174/10, de data 20 d’abril de 2010, atorgant llicència a la senyora 
Francisca Blanco Trujillo per la instal·lació d’una pèrgola a la finca situada a 
l’avinguda Corts Catalanes, 2B, segons expedient 101/2009  
 
Decret 175/10, de data 13 d’abril de 2010, concedint llicència al senyor Jordi 
Virgili Montoliu per l’arranjament d’una nau agrícola existent al polígon 1, 
parcel.la 42, segons expedient 11/2010  
 
Decret 176/10, de data 20 d’abril de 2010, concedint llicència d’agrupació i 
segregació a TARRACO CIURANA SL, per la finca situada entre el carrer Nou i 
el carrer Sant Sebastià, segons expedient 118/2009 
 
Decret 177/10, de data 20 d’abril de 2010, ordenant la devolució de fiança 
dipositada pel senyor Francisco Navas Amenós per les obres menors 
realitzades al carrer Roger de Flor, 1C, segons expedient 54/2008  
 
Decret 178/10, de data 20 d’abril de 2010, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel senyor Antonio Sola Martínez per les obres menors realitzades al 
carrer Recó, número 1, segons expedient 93/2008  
 
Decret 179/10, de data 20 d’abril de 2010, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada pel senyor Víctor Jové Hernández, per la realització de diverses 
obres menors akl carrer Nou, número 9, segons expedient 120/2008  
 
Decret 180/10, de data 20 d’abril de 2010, ordenant la devolució de la fiança 
dipositada per la senyora Ma Victòria Arbeloa Rigau, per respondre de la 
realització de diverses obres menors a l’avinguda Corts Catalanes, 11B, 
segons expedient 58/2009  
 
Decret 181/10, de data 19 d’abril de 2010, aprovant la compensació d’hores 
extraordinàries en hores de vacances realitzades pel personal de l’Ajuntament 
durant el mes d’abril 
 
Decret 182/10, de data 19 d’abril de 2010, aprovant la concessió d’un plus de 
productivitat al senyor Carles Brunet Bofarull, pels serveis extraordinaris 
realitzats durant el mes d’abril 
 
Decret 183/10, de data 19 d’abril de 2010, aprovar el plus reten a incloure a les 
nòmines del personal de brigada corresponent al mes d’abril 
 
Decret 184/10, de data 19 d’abril de 2010, aprovant la minuta justificativa de 
despeses de locomoció presentada pel senyor Carles Brunet Bofarull, 
corresponent al quilometratge del mes d’abril 
 
Decret 185/10, de data 19 d’abril de 2010, concedint l’expedició de la targeta 
d’armes tipus 4.1, a nom del senyor Juan Manuel Velasco Giraldes, per la 
tinença d’una escopeta d’aire comprimit 
 



Decret 186/10, de data 19 d’abril de 2010, aprovant la inscripció de la sol·licitud 
núm. 26, any 2010, presentada pels Srs. Antoni Pedrol Hernández i Ma Teresa 
Llonch Simó en el registre municipal voluntari d’unions estables de parelles de 
fet 
 
Decret 187/10, de data 20 d’abril de 2010, resolent recurs de reposició 
presentat pel senyor Josep Ma Fortuny Fortuny 
 
Decret 188/10, de data 7 d’abril de 2010, iniciant l’expedient administratiu per a 
la contractació de les obres d’adequació, arranjament i enjardinament de 
l’edifici de l’antic ajuntament per convertir-lo en centre Jujol 
 
Decret 189/10, de data 14 d’abril de 2010, aprovant el plec de clàusules que ha 
de regir la contractació de les obres d’adequació, arranjament i enjardinament 
de l’edifici de l’antic ajuntament per convertir-lo en centre Jujol 
 
Decret 190/10, de data 23 d’abril de 2010, atorgant a les senyores Mercé Segú 
Rovira i Anna Manent Segú, llicència per la millora de la finca rústica situada al 
paratge P5, P-43 dels Plans, segons expedient 28/10 
 
Decret 191/10, de data 19 d’aril de 2010, aprovant la composició de la mesa de 
contractació que ha de regir la licitació per l’adjudicació de l’escola bressol 
municipal 
 
Decret 192/10, de data 22 d’abril de 2010, autortizant el pagament de la 
matrícula per estudis del propi treballador a la funcionària Celia Ma Villa 
Sánchez 
 
Decret 193/10, de data 21 d’abril de 2010, ordenant la baixa de diversos rebuts 
d’escombreries i clavegueram anys 2007 – 2008 – 2009 – 2010 que figuren per 
error a nom del senyor Josep Ma Fortuny Muntané 
 
Decret 194/10, de data 14 d’abril de 2010, aprovant incloure a l’ordre del dia de 
la sessió ordinària del ple de l’Ajuntament l’aprovació del compte general any 
2009  
 
Decret 195/10, de data 22 d’abril de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 22 d’abril 
 
Decret 196/10, de data 20 d’abril de 2010, adjudicant el contracte menor per a 
la redacció d’un estudi per a la revisió de preus de l’abastament d’aigua potable 
del municipi a l’empresa INVALL SA 
 
Decret 197/10, de data 28 d’abril de 2010, autoritzant el pagament d’una 
bestreta a la treballadora Montserrat Serrano Reche 
 
Decret 198/10, de data 29 d’abril de 2010, autoritzant el pagament d’una 
bestreta a la treballadora Antonia Garcia Luque 
 



Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
20  PRECS I PREGUNTES. 
 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet, con D.N.I. nº 39662831K, en calidad de Regidor 
y Portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya en el 
Ayuntamiento de Els Pallaresos, tiene a bien dirigirse a Usted y trasladarle la 
siguiente pregunta para el próximo Pleno Ordinario Municipal a celebrar el 
jueves día 6 de mayo de 2010. 
 
ANTECEDENTES 
 
Según consta en escrito con número de entrada en el Registro Gral. del 
Ayuntamiento 1158/2010, con fecha de entrada 22-03-2010, informa: “Que 
després de les contínues queixes per la falta de seguretat, degut al mal estat 
de les immediacions als accesos del CEIP Els Pallaresos, les famílies hagin 
d’anar per la carretera, vorera casi inexistent (ja que fa quinze dies van 
atropellar a una alumna de l’escola (...)”.  
 
PREGUNTA 
 
¿Qué medidas ha tomado la Alcaldía para solucionar este problema? 
 
Sra. Alcaldessa:  Hi ha una pregunta que és compartida, la pregunta del Jaume 
Joaquin Vidal del Grupo Partit Popular i del Grup d’ADMC que fa la mateixa 
pregunta, el text és igual, indica que dues setmanes abans de la queixa, una 
alumna va ser atropellada. Reclamen una persona per controlar la seguretat i 
l’ampliació de la vorera. Per això li volíem preguntar,  
 
Ens pot informar de quines mesures s’han pres al re specte, o si es 
prendran mesures i quines? Que ens pot dir al respe cte de l’ esmentat 
accident? 
 
Contestarà la regidora d’Ensenyament, 
 
Sra. Sánchez: Aquest escrit que presenta el President de l’AMPA surt de 
converses mantingudes amb la direcció del Centre i representants de l’AMPA, 
per la problemàtica que hi ha en aquesta zona. 
 
Referent a aquest atropellament, nosaltres varem trucar a la direcció del centre, 
que no tenia constància de cap fet, i segons el President de l’AMPA el que va 
succeïr va ser que un cotxe li va donar un cop a un nen al passar sense fer-li 
cap pressió.  
 
Les mesures que es prendran són les que diu el mateix escrit, que són les que 
van sortir de la reunió que hem mantingut amb ells, són ampliar les voreres i fer 
aquest carrer de direcció única, que són les que varem creure més oportunes, 
entre tots. 
 



PREGUNTA QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A 
L’ALCALDESSA DELS PALLARESOS PER RESPONDRE AL PLE D E MAIG 
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: 
 
1) Al Ple de novembre li varem tornar a recordar una pregunta de juliol, on li 
varem indicar de la situació en que està el paviment al carrer Bofarull o l’alçada 
del nº 33, on trobem un petit parc infantil just al costat d’una illa de contenidors i 
on hem detectat que ara fa uns mesos al realitzar el servei per tallar les males 
herbes, s’ha fet malbé amb les Cruïlles el paviment. Li varem tornar a preguntar 
per Quina valoració s’ha fet d’aquesta qüestió i qui es  farà càrrec de la 
reparació del paviment  i vostè ens va respondre que “Quan l’empresa M. i J. 
Gruas asfalti l’obra que està portant a terme, repa rarà sense càrrec 
l’asfalt. Per tant, no suposarà cap despesa per nin gú, solament s’ha de 
tenir paciència i negociar bé les coses perquè surt in així” . Per això li volem 
preguntar,  
 
L’empresa M. i J. Gruas encara no ha asfaltat l’obr a del col·lector? 
L’empresa M. i J. Gruas ha reparat el paviment malm ès? 
 
Sra. Alcaldessa: M. i J. Grúas asfaltó la obra del colector a duras penas y 
retrasando al límite el día de finalización de la obra. Es motivo es de todos 
conocido, la cantidad de días con precipitaciones que hubo ese mes de 
diciembre. 
 
Como la empresa nos aporta la garantía de revisión y reparación de las 
irregularidades que surjan en un tiempo, y una de ellas será la reparación del 
asfalto en la zona de intersección con el asfalto antiguo. En ese momento es 
cuando se aprovechará para reparar todo lo que queda pendiente por reparar, 
incluyendo esta zona. 
 
2) Al Ple de març li varem preguntar a la regidora Sra. Sánchez, a través d’una 
funcionària, si podria informar-nos de la data prevista per fer efectiva l’ajuda 
pels llibres de text. La funcionària que ens va transmetre la resposta de 
l’esmentada regidora ens va indicar que aquesta ajuda es faria efectiva dintre 
del primer trimestre del 2010, com així ho va corroborar l’ esmentada regidora 
al Ple passat. 
 
Per això voldríem preguntar, 
 
Ens pot informar quan es farà efectiva aquesta ajud a? Per quins motius 
encara no s’ha fet efectiva l’ajuda? 
 
Sra. Alcaldessa: La senyora regidora contestarà. 
 



Sra. Sánchez: L’ajuda d’adquisició de llibres es pagarà segurament durant 
aquest mes de maig, no s’ha pagat al primer trimestre perquè la situació 
econòmica de l’ Ajuntament, tots reconeixem que hi ha moltes factures pendent 
de pagament, i el Departament de Control de Despesa d’aquest Ajuntament va 
decidir traslladar-lo al segon trimestre. 
 
3) Al registre d’entrada trobem un escrit de l’ AMPA CEIP Pallaresos (reg. 
entrada 1158 del 22/03/2010), on denuncien la manca de seguretat dels 
accessos, per la manca de vorera, definint-la com “quasi inexistent”. També 
indiquen que dues setmanes abans de la queixa, una alumna va ser 
atropellada. Reclamen una personal per controlar la seguretat i l’ampliació de la 
vorera. Per això li volíem preguntar,  
 
Ens pot informar de quines mesures s’han pres al re specte, o si es 
prendran mesures i quines? Que ens pot dir al respe cte de l’ esmentat 
accident? 
 
Aquest pregunta resta contestada anteriorment i conjuntament en la resposta  
del Sr. Vidal. 
 
4) A l’ informe del secretari-interventor, de la liquidació de l’exercici del 2009, en 
relació a les 510 factures que no es va poder comptabilitzar, feia referència a 
nou factures no autoritzades. Per això li volíem preguntar,  
 
Quins són els procediments de control sobres les fa ctures presentades 
per cobrar dels proveïdors, per acceptar-les o no? Ha variat aquest 
procediment amb la nova creació de la comissió de c ontrol sobre la 
despesa? 
 
Sra. Alcaldessa: Totes les factures han de portar l’autorització del regidor 
corresponent, el Regidor d’Hisenda i l’Alcaldia, i el control després per 
Secretaria-Intervenció. 
 
En el departament de despesa es realitza el control pressupostari amb les 
partides corresponents. Provisionalment és així, i serà definitiu quan la 
comptabilitat, quan dins de la comptabilitat, sigui possible introduir diàriament  
les factures. 
 
5) El passat 9 d’abril el nostre Grup Municipal li va notificar i li va demanar el 
clausurar un abocador situat al final del carrer dels Plans.  
 
Per això li volíem preguntar,  
 
Ens pot informar de quines accions s’han pres al re specte? Que pensen 
fer amb aquest abocador? 
 
Sra. Alcaldessa: El tema del vertedero sabe que no es nuevo, ya hace tiempo 
que se estaban llevando a cabo las gestiones correspondientes para 
solucionarlo.  



 
Casualmente ya se había llegado a la finalización del proceso cuando usted se 
acordó que existía este vertedero. 
 
Los propietarios de dicho terreno, que usted sabe que es particular, solicitaron 
una licencia de mejora de finca y la tienen concedida.  
 
Los trabajos se están supervisando muy de cerca desde el Ayuntamiento. 
 
6) El passat 16 d’abril el nostre Grup Municipal li va notificar una sèrie 
d’anomalies per tot el municipi. Començant per l’estat de la barana de 
l’Avinguda Catalunya, seguint per l’estat de moltes bandes reguladores de 
velocitat i finalitzant pel deplorable estat de molts carrers de tot el municipi, on 
trobem paviment en mal estat. Per això li volíem preguntar,  
 
S’ha fet alguna reparació al respecte? Que es pensa  fer al respecte? Ens 
pot dir quelcom al respecte? 
 
Sra. Alcaldessa:  Ya se le ha contestado a usted por escrito todos estos temas, 
y el tema de la “pavimentació” también se solucionará. Intentaremos que sea a 
través del PUOSC del Consell Comarcal. 
 
7) Al butlletí municipal d’abril de 2010, en la secció de notícies l’Ajuntament 
informa de les entitats locals que han col·laborat amb Haití. Des de l’Associació 
Esportiva d’Amics i Veterans dels Pallaresos ens indiquen que ells van fer 
lliurament a la Creu Roja d’una donació de 450€. Per això li volíem preguntar,  
 
El fet de no fer menció en el butlletí d’aquesta do nació és degut a un 
descuit o no? Faran l’oportuna correcció al proper butlletí i a la pàgina 
web? 
 
Sra. Alcaldessa: Esto no ha sido debido a un descuido. Nosotros hemos 
publicado las ayudas recibidas en una colecta promocionada por el 
ayuntamiento, y coordinada por el ayuntamiento. 
 
L’Associació Esportiva que hizo un acto a título individual, y ellos mismos 
realizaron este ingreso. 
 
No existe ninguna solicitud, ni por escrito ni verbal de promocionar o publicitar 
este hecho, entiendo que es particular de una entidad. 
 
En caso de que así lo hubieran expresado, no hubiéramos tenido ningún 
problema en publicarlo. 
 
I no hi ha més preguntes. 
 
Sr. Domínguez:  Li faré un prec i dues preguntes i amb això acabo. 
 



Prec: El prec és que el nostre grup va preguntar al Ple del 4 de setembre de 
2008, degut a la mancança d’arbres a diferents carrers del nostre municipi, 
deixant un espai reservat per aquesta finalitat, si estava prevista la plantació 
d’arbres en la totalitat d’espais destinats per aquesta finalitat? I que es pensava 
fer amb els forats destinats per plantar un arbre que no en tenen? 
 
El Regidor de Medi Ambient el Sr. Pardo ens va informar que la replantació 
dels arbres es farien en diferents fases, per no tenir partida pressupostària, 
però no ens va respondre sobre els escocells dels arbres. 
 
ADMC vol demanar que l’Ajuntament adopti un programa per tapar els 
escocells de les voreres, de forma que, sense tractar la irrigació s’evitin els 
accidents i caigudes a la via pública. 
 
Segons el nostre grup, els accidents provocats per ensopegades  als escocells 
són habituals i per això l’ajuntament ha de prendre mesures per evitar-ho. 
 
Pregunta: Al registre d’entrada trobem un escrit del Vicepresident de l’AMPA 
CEIP Sant Sebastià, en aquest escrit recorda que el 4 de febrer va notificar que 
la única font que té el pati no funcionava. Dos mesos i mig després i sense 
resposta, per escrit torna a demanar la reparació urgent de la única font que té 
el pati, doncs arriba època estival i els infants del CEIP necessiten un lloc on 
refrescar-se.  
 
Pensa reparar aquesta font? Per quins motius no s’ha reparar abans? Ens pot 
donar alguna explicació al respecte? 
 
Sra. Sánchez: Curiosament la font ha estat arreglada avui, ja està en 
funcionament. 
 
Sr. Domínguez:  Me n’alegro, és curiós, per m’alegro. 
 
Sra. Sánchez: El problema no ha estat un altre sinó que l’empresa que va ficar 
la font, es va espatllar l’aixeta perquè no sé si és que venia defectuosa o no sé 
que passava, i havia de demanar una altra, estava buscant un altre sistema per 
que no fos la mateixa aixeta que havia donat problemes, i bé, ha estat esperant 
que arribés, com no ha arribat i ja premiava el temps perquè començava a fer 
calor, al final ha fet un “apanyo”, com diuen ells, per poder adaptar una altra 
aixeta que esperem que funcioni bé. 
 
Pregunta: Al revisar els decrets trobem un, el 122/10, que ordena el pagament 
de les factures d’octubre de 2010, segons indica el decret de factures 
conformades pels responsables dels serveis.  
 
Sense voler replicar al Regidor d’Hisenda, al seu article del Butlletí Municipal, 
on indica entre d’altres, que la proposta de reducció de les assignacions als 
Grups Municipals és de l’equip de govern, entenem que de l’octubre del 2009 
fins a l’abril del 2010, s’ha tingut temps suficient per detectar si una factura és 
correcte o no, motiu pel qual, entenc que les factures pagades són correctes. A 



més vostè m’ha comentat abans que passa un filtre molt depurat, el Regidor 
d’Hisenda, l’ Alcaldessa, etc...  
 
Per això no entenem com una factura a nom de l’Ajuntament pels centres de 
flors de la diada per un valor de 450 €, registre d’entrada 3870/09 que compren: 
un centre de flors de l’Ajuntament, i tres centres de flors dels grups municipals 
CiU, Iniciativa i Gent dels Pallaresos.  
 
Per això li volíem preguntar,  
 
La reducció del 40% de les assignacions als grups municipals només és pels 
grups de l’oposició? Això ho paga l’Ajuntament com despeses de 
representació? O també és un descuit com la factura de mòbil d’ara fa uns 
mesos? 
 
Sra. Alcaldessa: Aquesta factura el senyor amb el que gestionem el tema de 
les flors, que varis de nosaltres ho fem, va tenir l’error de portar la factura amb 
tot l’import complert, el de l’Ajuntament i els dels grups.  
 
Cada grup ha fet l'ingrés corresponent i així el senyor Secretari ho pot 
testimoniar que cada grup ha fet l’ingrés corresponent de l’import del seu ram 
de flors. 
 
Sr. Domínguez: No ho dubto, però entendrà vostè que aquesta factura, jo he 
revisat tot el registre d’entrada, aquesta factura va entrar a l’octubre, des de 
l’octubre no he trobat la factura rectificada, i el decret 122 relaciona aquesta 
factura amb el mateix import que estava en el seu moment, llavors jo com no 
desconfio de vostè, ja ho sap, vull veure-ho. 
 
Sra. Alcaldessa:  Sí, sí, cap problema. 
 
Sr. Domínguez:  Vull veure-ho, perquè el decret, o sigui, el decret la factura que 
relaciona al darrera és pel valor total, amb les factures que varem passar al 
decret, no m’ho negui! que ho he estat comprovant! He estat esperant fins que 
estigués pagat per que entenia que és el que havia de fer.  
 
Aquest decret amb les 510 factures que varem passar amb el suplement 
extrajudicial aquest de primers d’any, està dins de la carpeta que es va passar 
amb les factures d’octubre i no està modificat, està d’això...i vull dir, ensenyi-
m’ho, per que potser han pagat dues vegades les coses. 
 
Sra. Alcaldessa: Pot passar quan vulgui per comptabilitat i se li explicarà i se li 
mostrarà tot. 
 
Sr. Vidal: Senyora Alcaldessa, si no me equivoco, casi lleva tres años reinando 
el Ayuntamiento dels Pallaresos, casi tres años. 
 
La Sra. Alcaldessa li diu que li agradaria que canviés l’expressió, si us plau! 
 



Sr. Vidal: Bueno, me parece que usted en sus planteamientos y argumentos 
que ha presentado me ha faltado al respeto, pero de todas formas quiero decir 
una cosa. 
 
En estos tres años, eso del “minuto de gloria” es poco serio, para un tema tan 
importante como es la inmigración, entonces usted lo único que ha buscado es 
descalificarme, ni más ni menos, pero le voy a decir una cosa, usted en “sus 
minutos de gloria”, son minutos, no son días y horas, son minutos de gloria, en 
tres años, usted ha presentado una moción contra las corridas de toros.  
 
¿Me puede decir usted el porcentaje de corridas de toros que ha había en Els 
Pallaresos en estos años que usted ha reinado en el Ayuntamiento? 
 
Sra. Alcaldessa: Li repeteixo que jo no reino en el Ayuntamiento i corrides cero. 
 
Sr. Vidal: Muy bien. Usted que me ha tratado de descalificar, no ha 
argumentado nada, ha hecho los argumentos de buen rollo, en su minuto de 
gloria, porque claro usted solamente habla de minutos, aquí hay mucho trabajo, 
aquí hay más que minutos. Usted presentó una moción que luego la retiró por 
que se dio cuenta que usted no era anti-nuclear, usted se fijó que yo le dije, ep, 
ep! Es eso de Pallaresos. Que usted es de CiU, no se equivoque que no es de 
otro partido! 
 
Y usted dijo: “¡ostras!” y la ... y se abstuvo, y quería incluso retirarla, ¿me 
puede decir usted en estos tres años cuantos almacenes nucleares hay en Els 
Pallaresos? ¿Que porcentaje hay? 
 
Sra. Alcaldessa: Usted lo sabe perfectamente, lo mismo que hay mafias 
ilegales por aquí. 
 
Sr. Vidal: Bueno, si hubiera unos servicios de seguridad funcionando, una 
gestión de seguridad urbana a lo mejor se enteraría. 
 
Ve, usted las corridas de toros, pero la inmigración no son corridas de toros, ni 
son centrales nucleares o almacenes nucleares.  
 
Y descalificar, porque yo he presentado aquí mociones muy largas y esto lo 
sabe el Interventor, los folios que hay, es decir, es la primera intervención larga 
no es verdad, porque aquí las personas que han venido saben las mociones 
mías están muy bien preparadas y con mucho trabajo. Se puede estar de 
acuerdo o no con ellas, y las preguntas no son cortas, no son de un minuto. 
 
Esta pregunta va dirigida a la Regidora d’Ensenyament, a la señora Sánchez.  
 
Pregunta: Señora Sánchez, no me negará que su gestión en el Àrea 
d’Ensenyament puede ser más mejorable. 
 
Durante estos tres años hemos tenido que denunciar el grupo municipal, als 
Serveis Territorials del Deparament d’Educació, en marzo de 2009, la falta de 



personal de limpieza en las instalaciones escolares, en concreto en el CEIP 
Sant Sebastià (que solamente habían dos personas para la limpieza desde el 
comienzo del curso 2008-2009), desde que se hizo la denuncia, han mejorado 
la limpieza. Hasta se veían los profesores obligados a hacer labores de 
limpieza. 
 
Usted me contestó que había problemas económicos, que el Ayuntamiento 
tenía problemas económicos, pero esos problemas económicos no impedían 
que nosotros nos subiéramos los sueldos, o sea, no había dinero para limpiar 
los colegios, si que había dinero para subirnos los sueldos. No había dinero 
para limpiar los colegios, pero había algún regidor que dejaba temporalmente 
sus responsabilidades y seguía cobrando. 
 
Hemos pasado por el episodio de falta de papel higiénico, entre otros muchos 
que han habido, y esto como penúltimo hecho (porque habrá alguno nuevo, y 
estoy convencido que habrá nuevos episodios) el asunto tratado hoy, de las 
continúas quejas por falta de seguridad debido al mal estado de las aceras en 
las inmediaciones del CEIP Els Pallaresos (según informan que en el mes de 
marzo atropellaron a una alumna, y habían habido varios contactos, según el 
escrito). 
 
Estará de acuerdo conmigo que hay un cierto abandono o insuficiente 
dedicación o falta de control por su parte, en la gestión de los problemas en su 
Àrea d’Ensenyament. 
 
Mi pregunta es muy sencilla.  
 
¿Se ha planteado en reconocer su incapacidad o la imposibilidad de gestionar 
sus responsabilidades de control y solucionar los problemas que surgen en su 
área? 
 
Sra. Sánchez: Estoy convencida que estoy mucho más capacitada que cuando 
usted ejerció esta área. 
 
Sr. Vidal: Sra. Ramos, esta pregunta va para usted, para la alcaldesa del 
Ayuntamiento. 
 
En el Pleno del día 5 de marzo de 2009 la Corporación aprobó las bases de un 
concurso público, repito concurso público, para crear el logotipo o la imagen de 
marca de pueblo de Els Pallaresos. 
 
En dicho Pleno se acordó que sería el logotipo que votara y escogiera el 
pueblo, es decir las vecinas y vecinos del municipio. No sería un jurado, no 
sería la Alcaldessa o Regidor de Comunicación, o no sería la Corporación 
municipal, sería el pueblo el que decidiría el logotipo. 
 
En el Pleno del día 3 de septiembre de 2009, la Corporación municipal en 
sesión plenaria refrenda y valida el logotipo que recibió más votos en el 
concurso público. 



 
Dicho logotipo fue representado con el pseudónimo de PA-DOS (que era EP!), 
y votado por 64 votos. 
 
El mencionado logotipo escogido y votado por el pueblo utiliza tintas o colores, 
que son el amarillo, verde, blanco y negro de fondo. 
 
Que sorpresa la mía que la imagen del logotipo cambia de color en la página 
principal del facebook de la web del Ayuntamiento. 
 
Que sorpresa la mía que en la última hoja del butlletí municipal que se ha 
distribuido, hay dicho logotipo de varios colores y precisamente el logotipo que 
votó el pueblo, el logotipo que refrendó el Pleno municipal está ausente. O sea 
hay las letras de todos los colorines, pero el logotipo que votó el pueblo y el 
logotipo que refrendó y validó el Pleno, no aparece en esa hoja, en esa página. 
 
Mi primera pregunta señora Ramos es ¿Si no les gustó el logotipo que votaron 
las vecinas y vecinos de Els Pallaresos? 
 
Me pregunto, ¿para qué tanto concurso y votación popular? ¿Para que tanta 
propaganda y política de escaparate? Si después no respetamos la voluntad 
popular. 
 
Pero aún no se acaba allí mi sorpresa, controlando y vigilando lo que hace la 
Sra. Alcaldessa, “en mi minuto de gloria”, en los escritos del registro de salida 
del Ayuntamiento veo y leo el núm. 492, con fecha de 13 de abril de 2010. En 
el cual la Sra. Ramos envía un escrito a la Oficina Española de Patentes y 
Marcas, para registrar nuestro logotipo del municipio y allí indica que irá 
cambiando de colores: Verde, rojo, blanco, azul, naranja, negro y amarillo. No 
sé si falta alguno. 
 
Segunda pregunta Sra. Ramos, ¿Usted cree que el logotipo votado y escogido 
por los vecinos del municipio y validado por el Pleno municipal, son las cortinas 
de su casa que las puede cambiar de color a su antojo? 
 
Sra. Ramos en democracia las formas son fundamentales, equivale a la 
educación en la vida cotidiana, y usted ha demostrado muy poca educación 
democrática. Usted ha despreciado, ha pisoteado y ha incumplido la voluntad 
popular y usted se ha saltado el Pleno municipal que es el lugar donde se debe 
debatir y decidir este asunto. 
 
Sra. Ramos, usted ya no tiene bastante con utilizar el rodillo del Equipo de 
Gobierno contra los Regidores de la Oposición, se salta a la torera, y eso que 
Els Pallaresos es “antitaurino”, la voluntad popular. 
 
Esta forma de hacer valer los criterios de gobierno no hace más que evidenciar 
el déficit de talante democrático de la alcaldía y una forma de hacer política que 
no gusta en un sistema democrático. 
 



Sra. Ramos, utilice el logotipo que escogió el pueblo y validó el Pleno 
municipal, y además Sra. Ramos, le ruego que quite el escudo de la baranda 
ornamental y coloque el verdadero y legal escudo que tiene el municipio de Els 
Pallaresos. 
 
Sra. Alcaldessa: Esto debe ser precs sumado con pregunta y todo lo demás. 
Creo que ha hecho un comentario muy machista con el tema de las cortinas, 
que no venía a cuento. Seguro que yo hubiese sido hombre y no hubiese 
hecho ese comentario. 
 
La persona autorizada para contestar todo eso, ¡claro que me gusta lo 
escogido por la gente!, que para mí era mi preferido, le contestará el Regidor 
de Comunicación. 
 
Sr. Pardo:  Sr. Vidal, el que em sorprèn és l’interès aquest sobtat pel nostre 
logotip del poble, quan es va votar el reglament per escollir el concurs d’aquest 
logotip vostè, si no recordo malament, va votar en contra i va dir, va titllar el 
logotip de marca de l’Ajuntament “como una política de escaparate”, això va dir.  
 
Ara resulta que es preocupa pel logotip, i no es preocupa poc, si no que es 
preocupa molt amb aquesta intervenció tan extensa.  
 
La decisió de variar una tinta amb un color el logotip de marca, és de la 
Regidoria de Comunicació i en concret de la meva persona. 
 
I la justificació és simplement que alhora de reproduir en qualsevol mitjà aquest 
logotip el fet de fer-ho en tres tintes encareix enormement la seva reproducció i 
és lògic que ja aquest logotip s’ha fet amb una intenció, que és que hi hagin 
una sèrie de productes de marxandatge de l’Ajuntament, i oferir-los lògicament, 
o que el cost d’aquest productes siguin assumibles i estiguin dins d’uns preus 
amb justificació de l’època que estem patint. No podem fer un producte d’elit 
destinat a la gent del poble. 
 
Per tant, celebro que ara vostè s’interessi pel nostre logotip de marca, i que faci 
aquest apunt, però crec que si preguntem a tota la gent que va votar, que com 
vostè diu, va ser molt poca gent en relació al nombre d’habitants que tenim al 
poble, que es van molestar en votar aquest logotip, tothom que va votar entén, i 
es sent representada amb aquest logotip. Vostè si va veure els dos logotips 
finalistes d’aquest logotip de marca, suposo que veient aquest a dos colors que 
ha quedat, i l’altre, hi ha una diferència, tot i haver variat un color. Suposo que 
es veu la diferència, i que és aquell! És el logotip que va guanyar el concurs de 
logos del municipi.  
 
Per tant, simplement és aquest fet, eh? Rebaixar el preu del cost de la 
reproducció amb una tinta. 
 
Sr. Marcos: Un prec i una pregunta tot junt. 
 



Referent al decret 164, signat per vostè, que parla sobre la subvencions que 
atorgarà el Departament de Salut de la Generalitat, per tema de rehabilitació, 
sanejament, i noves instal·lacions dels Centres d’Assistència Primària de 
titularitat municipal. Per la qual cosa, jo en principi li agraeixo que hagin tingut 
en compte un requeriment o una proposta feta pel meu Grup, d’instal·lar 
màquines d’aire condicionat al CAP, per que a l’estiu la veritat és que les 
condicions són vergonyoses, o fins ara són vergonyoses. 
 
Però un cop vist el projecte amb el senyor Mercadé, que em sembla força 
correcte, el que si els demanaria i sobretot atenent al que he escoltat avui, o 
vist avui a TV3, on l’home del temps ens deia que la temperatura que  tenim 
avui en dia no és l’habitual, sinó que pel mes de maig la temperatura ja hauria 
de ser amb una mitjana de 24º, que espavilin, perquè si no això no estarà 
col·locat quan faci calor de veritat, i el col·locarem a l’hivern, i ho necessitem 
abans de que comenci l’estiu. 
 
Per favor, facin aquestes modificacions abans que comenci l’estiu, sinó 
tornarem a tenir uns problemes de salut i de confort dins del Centre d’Atenció 
Primària, que són crec de primera necessitat pels ciutadans d’aquest poble. 
Gràcies. 
 
Sra. Alcaldessa: Segur que quan tinguem resposta del tema de la subvenció, 
s’agilitzarà el més possible, perquè sap que no és només la maquinària si no 
l’ampliació del consultori mentre que no tenim el nou, i en quan tinguem 
constància de la subvenció tirarà endavant l’obra. 
 
Sr. Oller: Jo volia fer-li un prec, en principi, i és que d’alguna manera no em pot 
privar dels meus drets dins d’aquest Ajuntament, i vostès me’ls estan privant. 
 
Cada vegada que obren pliques, ha de ser obert a què estigui l’oposició, ja li he 
dit en un altre Ple, continua fent el mateix. L’altre dia, que es van obrir les 
pliques, l’oposició no va ser convocada, almenys al nostre grup.  
 
Per tant, entenc que és privar-me dels meus drets, li demano una altra vegada 
que si us plau, cada vegada que vostè tingui que obrir pliques, faci el favor de 
convocar-nos. 
 
Sr. Alcaldessa: Vostè estava aquí a esa hora y la puerta estaba abierta, y podía 
haber entrado, la sabe usted perfectamente. Un momento y ahora lo aclara la 
regidora lo que ha pasado. 
 
Sra. Sánchez: Jo en primer lloc demanar-li disculpes a tots, perquè si que és 
veritat que la meva ordre, i el Secretari ho pot constatar, va ser que s’avisés a 
tota l’oposició, va ser que es convoqués a tota l’oposició a l’obertura de les 
pliques.  
 
Quan va arribar el dia em va sorprendre, jo pensava que vostè, el qual vaig 
saludar, venia a l’obertura de les pliques, i quan va arribar el moment vaig 
preguntar a la Cèlia, resulta que les funcionàries doncs ningú es va recordar, 



però ja no es preocupi  per que m’encarregaré jo personalment que a la taula 
que es farà per la contractació estaran tots invitats, perquè m’encarregaré 
personalment de trucar-los a tots. I torno a demanar disculpes. 
 
Sr. Oller: Una altra cosa volia dir, a raó del que ha dit de les tintes. M’agradaria 
saber amb quantes tintes fan la revista, que ja les porta les tres tintes. Per tant, 
jo crec que no augmenta el valor de la d’això, si volen rebaixar el valor el que 
poden fer és rebaixar el valor del paper, que si que per mi és desmesurat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i trenta-vuit minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


