
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   3/2009 
 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes maig de 2009. 
Data:    7 de maig de  2009 
Horari:  de 20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Carles Vidaller Espinosa 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Excusa l’assistència per un assumpte familiar el regidor Sr. Francisco Javier  
Marcos Tuebols 
 
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 
2008. 
3 Aprovació rectificació anual inventari de béns a 31 de desembre de 2008. 
4 Informació econòmica del primer trimestre de 2009. 
5 Aprovació relació de liquidacions Plusvàlua, data 24 novembre 2008. 
6 Acord d’aprovació de l’annex al conveni establert amb el Consell Comarcal 
del Tarragonès, referent al desenvolupament del Pla territorial de ciutadania i 
immigració de la comarca del Tarragonès, corresponent al Pla d’ocupació de 
2009. 



7 Aprovació modificació del Padró de guals 2009. 
8 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
EMATSA. 
9 Ratificació del decret d’aprovació del conveni de col·laboració a establir entre 
el Consell Comarcal del Tarragonès, Ajuntament dels Pallaresos i l’empresa 
BIONET per tal de posar en marxa una prova pilot per a la recollida d’olis usats. 
10 Acord d’aprovació d’un conveni com a complement a la condició de 
l’escriptura de cessió de data 1 d’octubre de 1981. 
11 Acord d’aprovació inicial ordenança municipal de creació de fitxers. 
12 Acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les bases per a 
l’atorgament de subvencions a les associacions i entitats locals. 
13 Acord d’aprovació inicial de les bases per a l’atorgament d’ajuts per a 
l’adquisició de llibres de text per als escolars del municipi. 
14 Acord d’aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts econòmics a 
persones amb escassa capacitat econòmica del municipi. 
15 Acord donant per verificat el Text refós segons acord CTU Tarragona, de 
data 18 de desembre de 2008, de la modificació puntual de les NN SS, que 
afecta a l’àmbit carrer Major i Ctra. VT-2235 dels Pallaresos, amb l’objectiu 
d’incorporar una zona ja classificada com a urbana per la Comissió 
d’urbanisme en sessió 24 de febrer de 1993, i a l’alienació de C/Transversal al 
carrer Raval. 
16 Moció dels Grups Municipals de CiU, GP i ICV sobre el dia internacional de 
la dona en el marc dels 30 anys dels Ajuntaments democràtics. 
17 Moció dels Grups Municipals de CiU, GP i ICV sobre la commemoració dels 
30 anys democràtics. 
18 Moció del Grup Municipal d’ADMC relativa a difusió pública dels acords del 
ple. 
19 Moció del Grup Municipal d’ADMC per l’aprovació del Reglament orgànic 
municipal.  
20 Moció del Grup Municipal d’ADMC per l’aprovació de l’ordenança municipal 
de participació ciutadana. 
21 Moció que presenta el  Grup Municipal d’ADMC relativa a l’actitud d’un 
regidor d’aquest Ajuntament. 
22 Moció que presenta el Grup Municipal d’ADMC per la integració social de les 
persones amb discapacitats. 
23 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
24 Precs i preguntes. 
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu membres assistents. 
 
2 PROPOSTA D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DEL COMPTE GENERAL DE 
LA CORPORACIÓ, ANY 2008.  



 
ANTECEDENTS 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2008, 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 2008 s’han sotmès a 
l’informe de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen 
aprovador en data 24 de febrer de 2009. Exposat el compte general al públic en 
el Butlletí Oficial de la Província núm. 60, de data 13 de març de 2009, pel 
període reglamentari, s’hi ha formulat una al·legació, presentada pel regidor Sr. 
Jaime Joaquin Vidal i Guiamet, número d’entrada 1332, de data 30 de març de 
2009, en conseqüència 
 
La Sra. Alcaldessa mitjançant decret núm. 163/2009, de data 7 d’abril de 2009, 
torna a convocar la Comissió Especial de Comptes pel dia 28 d’abril de 2009 i, 
atès el dictamen aprovador emès per la  Comissió de la referida sessió, en què 
es dictamina: 
 
1. No suspendre ni deixar sense efecte la publicació al BOP, núm. 60, de data 
13 de març de 2008, mantenint a tots els efectes legals la referida publicació i 
termini d’exposició pública.  
 
2. Sotmetre al Ple de la corporació l’aprovació del compte general del municipi 
dels Pallaresos de l’exercici 2008.  
 
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 proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
  
Compte general de l’Ajuntament dels Pallaresos, any 2008: 
 
Primer. Aprovar definitivament els comptes anuals corresponents a l’exercici 
2008, integrats pels següents documents comptables: 
 



- Balanç de situació: en tancar l’exercici hi ha un actiu de 10.470.950,07 €, un 
passiu de 10.470.950,07 € i un resultat de l’exercici amb un guany de 
2.778.039,49  €. 
 
- Compte de resultat econòmic patrimonial: en tancar l’exercici hi ha un estalvi 
de 2.778.039,49 €. 
 
- Liquidació del pressupost: en tancar l’exercici hi ha uns drets pendents de 
cobrament de 490.116,92 €, unes obligacions pendents de pagament de 
1.654.168,68 €, uns romanents totals de  -481.544,64 €, un deute al compte 
408, pendent de pagament a BASE, per devolució d’ingressos de 126.153,44 € 
i un resultat pressupostari ajustat de -568.558,98 €. 
 
- 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 2008, 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 dues (2) abstencions, dels senyors/es Coronado i 
Oller,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. No reiteraré el que ja hem dit del que pensem de la gestió 
econòmica d’aquest equip de govern, els números canten per si sols, no podem 
donar un altre xec en blanc a un equip de govern més preocupat en fer una 
política de pandereta, que en gestionar correctament els diners dels 
contribuents. I quan demanem a la senyora alcaldessa, quines seran les 
mesures per mirar d’eixugar el dèficit, durant el 2009, rebem com a resposta: 
“Les que considerem oportunes”. 
 



Considerem que la resposta no es l’adient, i des d’aquest punt de vista no 
podem més que reprovar aquesta actitud. 
 
El nostre grup està molt preocupat per les mesures que creu oportunes la 
senyora Alcaldessa, doncs, segons l’informe econòmic del primer trimestre de 
2009, comença a denotar a una preocupant situació econòmica de 
l’ajuntament, i insisteix en l’arribada de factures sense control pressupostari, 
situació que sembla que no es corregeix. Incidir en què s’està esgotant el líquid 
de tresoreria i es pot tenir dificultats per atendre els pagament regulars de 
factures habituals si continuem amb aquesta tònica. 
 
Sr. Vidal. En primer lugar felicitar al Sr. Secretari-Interventor y al Equipo 
Administrativo por el trabajo realizado, que debe ser muy pesado y difícil de 
acabarlo. 
 
Pero mi voto negativo es a consecuencia de la gestión político-económica de la 
Sra. Alcaldesa y su Equipo tan “cohesionado”. 
 
Esta gestión política ha sido un desastre, es un fracaso y será una ruina. 
 
El Ayuntamiento es como el Titanic, va directo al iceberg, acabará 
hundiéndose; pero eso sí, con música de la orquesta. 
 
No voy a extenderme con datos económicos; pero sí quiero traer una que lo 
dice todo, el romanent de tresoreria per despeses generals en el año 2007, año 
que termina una legislatura y empieza la nueva, fue de un positivo de 
151.621,88 euros. En el año 2008, el primero totalmente de esta legislatura con 
la Sra. Alcaldesa es de -607.698,08 euros.  
 
La gestión política-económica de la Sra. Alcaldesa ha sido un desastre, 
principalmente porque el presupuesto municipal preveía ingresos muy 
superiores a los reales, unas partidas de ingresos que no han sido valoradas 
en su justa medida y están sobredimensionadas. 
 
Excesivos gastos en fiestas, recordemos por ejemplo, que la partida de fiestas 
tenía una asignación de 160.000 euros (26.621.760 pesetas), se han gastado 
198.000 euros (casi 33.000.000 pesetas). Y aún entran facturas en 2009 
correspondientes al 2008, por ejemplo una actuación del día 23-08-08 que 
entra el 02-01-2009. 
 
En el ejercicio del año 2008, hay repetidos informes del Sr. Secretari-
Interventor, dejando constancia de los hechos y salvar su responsabilidad de 
control de su función interventora, manifestando el desacuerdo en el fondo y la 
forma en algunos de los actos, documentos o expedientes que se hacen, se 
ejecutan o se pagan sin que se haya resuelto la discrepancia por la Alcaldesa. 
 
Hay advertencias del Sr. Secretari-Interventor durante el año 2008, de las 
facturas que llegan al Registro General del Ayuntamiento por encargos 



verbales, sin control presupuestario y sin la correspondiente fiscalización 
previa. 
 
Para acabar en el informe del Sr. Secretari-Interventor de fecha de 4 de febrero 
de 2009, en el último párrafo del punto 4 “Conclusió” dice: 
 
“El pressupost general liquidat es troba desestabilitzat al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, i es determina una necessitat de 
finançament per import de 880.144,14 euros.” 
 
Como manifestaba anteriormente, vamos directos al iceberg, y la orquesta 
sigue tocando. 
 
Sr. Vidaller. Per al·lusions al comentari que ha fet el responsable del Partit 
Popular d’aquí dels Pallaresos, em sorprèn molt que havent estat a 
l’Ajuntament durant varis anys, tingui el desconeixement tan gran que té vostè 
de la despesa que es gasta en festes.  
 
Vostè diu que la partida era de 160.000 euros, correcte. Vostè ens diu que la 
despesa és de 198.000, correcte. Però vostè no parla dels ingressos que hem 
tingut, a la despesa, ha de fer una resta i una suma, molt senzill, i aleshores 
sabrà exactament quins costos ha tingut l’Ajuntament en diners públics. En 
matemàtiques la veritat és que té un suspens. 
 
3 APROVACIÓ RECTIFICACIÓ ANUAL INVENTARI DE BÉNS A 31 
DESEMBRE DE 2008. 
 

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 2008, en la forma i termes que 
figura a la relació comptable “Immobilitzacions materials” que importa la 
quantitat de nou milions cinc-cents quaranta-nou mil cinc-cents seixanta-tres 
euros, amb tres cèntims (9.549.563,03) 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 2008,  de l’immobilitzat 
material, que importa la quantitat de 1.174.223,66 €, i la de l’immobilitzat 
immaterial, que importa 62.248,72 €, els criteris generals de valoració i 
amortitzacions que s’han seguit, determinades pel preu d’adquisició, tenint en 
compte la vida útil dels béns, la depreciació normal del seu funcionament i la 
obsolescència, d’acord amb els següents quadres: 
 
IMMOBILITZAT MATERIAL: 
 
Construccions....................................         2      % 
Maquinària, instal·lacions i estris.......         8      % 
Elements de transport.......................        12,5  % 
Mobiliari.............................................         8      % 
Equips pel tractament d'informació...        20     % 
 
IMMOBILITZAT IMMATERIAL: 
 
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 deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
4 INFORMACIÓ ECONÒMICA PRIMER TRIMESTRE 2009. 
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució  pressupost municipal de l’any 2009, 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 2009 s’ha executat: 
 
Pressupost inicial                                            4.204.392,08  €       
Modificacions                                                                 0,00 €                                   
Crèdits definitius                                             4.204.392,08  €  
Obligacions reconegudes                                  854.323,53  € 
Pagaments realitzats                                         833.985,25  € 
Drets reconeguts                                               306.821,47  € 
Drets anul·lats                                                               0,00  € 



Recaptació neta                                                 306.821,47  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial                          686.001,85  €   
Cobraments                                                     1.054.296,16 €      
Pagaments                                                       1.154.477,70 €         
Existència final                                                     585.820,31 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                         585.792,50 € 
Drets pendents de cobrament                             243.343,03 € 
Obligacions pendents de pagaments               1.865.641,83 € 
Romanent de tresoreria total                           -1.036.506,30 € 
Saldos de dubtós cobrament                                    3.494,73€   
Excés de finançament afectat                                         0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals      -1.040.001,03 € 
 
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Pel secretari-interventor s’informa: 
 
Que s’ha de fer referència als drets pendents de cobrament, en el sentit que el 
resultat dels mateixos, ve viciat pels cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva (205.215.24 €), que a l’estat del Romanent de tresoreria, resta del 
pendent de cobrament, una vegada rebuda de BASE la liquidació definitiva del 
cobrament dels corresponents impostos, feta l’operació comptable, es 
regularitzarà la situació. Aquesta situació comporta que el romanent de 
tresoreria no sigui el real de -1.040.001,03 €. 
 
Que cal alertar i insistir i no voldria ser repetitiu, amb els advertiments que 
s’han fet, i que cal fer, tant en les informacions trimestrals que es donen quan 
és possible, 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), tot i deixant 
constància de la sol·licitud de fiscalització prèvia d’algunes factures portada a 
terme pel la Regidor d’hisenda. 
 
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 poder 
comptar amb una gestió equilibrada. 
 
Davant d’aquesta situació d’actual desproporció del volum de despesa corrent 
respecte dels ingressos també de naturalesa ordinària, i fins que aquests 



s’acomodin a través de impostos, taxes i increment en la participació dels 
Tributs de l’Estat i Generalitat, que es pot considerar baixa, tenint en compte 
que últimament s’han assumit despeses de serveis que haurien de ser 
finançades per altres administracions, com és el cas de les escoles, el que 
exigirà un termini que excedeix de l’exercici pressupostari, la corporació hauria 
de tenir cura de la despesa i l’adopció de mesures per tal d’evitar la formació 
d’un dèficit estructural.  
  
Això s’haurà de portar a terme mitjançant una gestió pressupostària adequada i 
de control, la qual cosa s’hauria de preveure en el proper pressupost, i que 
caldrà que contempli, per ordre cronològic: 
 
L’Anàlisi patrimonial, financera, pressupostària i econòmica dels estats 
financers dels exercicis 2005 i 2006, sol·licitats per aquest Ajuntament i 
confeccionats per la Diputació de Tarragona el juliol de 2007. 
 
El Pla econòmic financer, confeccionat per la Diputació de Tarragona l’agost de 
2008 i aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6 de novembre de 
2008.  
 
L’Acord sobre mesures a adoptar atès el romanent de tresoreria negatiu de la 
liquidació del pressupost, any 2008, acord del Ple de l’Ajuntament de data 5 de 
març de 2009. 
 
Pla de sanejament necessari per poder sol·licitar el préstec de la Llar d’infants 
per a la corresponent autorització al Departament de Finances de la 
Generalitat. 
 
I per últim el Reial Decret Llei 5/2009, de 24 d’abril “de medidas  extraordinarias 
y urgentes para facilitar a las Entidades Locales el saneamineto de deudas 
pendientes de pago con empresas y autónomos”. 
 
Atesa la inquietud de varis membres de la corporació en tenir coneixement de 
l’estat o desenvolupament de la gestió comptable mitjançant auditories, seria 
del tot necessari i quasi bé imprescindible que el retoc pressupostari necessari 
que això comporta, seria bo que el donessin els que després seran els 
encarregats de realitzar l’auditoria, atès que una vegada desenvolupat el nivell 
pressupostari, amb la dificultat que això comportarà, després costarà poc el 
buscar pegues i criticar i dir el que i com s’hauria d’haver fet, però una vegada 
fet, que és com s’acostuma a procedir, de donar solucions res de res, s’ha de 
dir com fer-ho i després si no es fa de la manera proposada i acordada, criticar-
ho.  
 
També tenir en compte, que estem arribant a la situació ja anunciada, que  
esgotat el líquid de tresoreria que comporta la caixa única i pels romanents no 
utilitzats, la manca de disponibilitat de diner per a fer front al pagament de les 
obligacions de venciment a curt termini, pot tenir dificultats per atendre el 
pagament regular de factures que són habituals i en el termini que sempre s’ha 
fet en aquest Ajuntament.  



 
Manifestant tots els assistents restar assabentats de la situació econòmica de 
l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 
31 de març de 2009. 
 
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 2009, de les liquidacions 
corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlues) corresponents a les transmissions realitzades 
als anys 2007, 2008 i 2009. 
 
Es tracta d’un total de 31 liquidacions, des d’Esplai Tarragoní SL, fins a 
Sabibosc 2005 SL, i que ascendeix a un total de set mil nou-cents cinquanta-
set  euros amb vuitanta-dos cèntims. (7.957,82€) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 31 
rebuts, des de Esplai Tarragoní SL a Sabibosc 2005 SL, que ascendeix a un 
total de set mil nou-cents cinquanta-set euros amb vuitanta-dos cèntims 
(7.957,82€). 
 
Segon. Comunicar a BASE – Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest 
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
6 ACORD D’APROVACIÓ DE L’ANNEX  AL CONVENI ESTABLERT AMB EL 
CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS, REFERENT AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA TERRITORIAL DE CIUTADANIA I 
IMMIGRACIÓ DE LA COMARCA DEL TARRAGONÈS, CORRESPONENT AL 
PLA D’ACTUACIÓ DE 2009. 
 
Atès l’escrit rebut del Consell Comarcal del Tarragonès,  núm. 1027, de data 18 
de març de 2009, 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 2009, aprovat pel 
referit Consell Comarcal en sessió de data 2 de març de 2009, 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 del conveni establert pel desenvolupament del Pla 
Territorial de ciutadania i immigració de la Comarca del Tarragonès, 



corresponent al Pla d’actuació 2009, aprovat pel referit Consell Comarcal en 
sessió de data 2 de març de 2009, que resta incorporat a l’expedient. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de la referida pròrroga del 
conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui necessària, 
així com, la seva tramesa degudament signat al Consell Comarcal del 
Tarragonès. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
7 APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PADRÓ DE GUALS 2009 
 
Atès que en sessió de data 15 de gener de 2009, es va aprovar inicialment el 
padró de guals corresponent a l’any 2009, i es va exposar al públic mitjançant 
publicació al BOPT núm. 28, de data 4 de febrer de 2009. 
 
Atès que durant el període d’exposició pública s’ha detectat una errada en la 
taxa dels guals titularitat de comunitats de propietaris, per l’aplicació de 
l’ordenança fiscal número 19, reguladora de la Taxa per entrada/sortida i 
estacionament de vehicles, així com, s’ha cregut necessària la introducció 
d’ofici al padró dels nous guals atorgats. 
 
Per la qual cosa, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
1 Aprovar les modificacions a incloure al padró de guals any 2009, en aplicació 
de l’ordenança fiscal número 19, reguladora de la Taxa per entrada/sortida i 
estacionament de vehicles 
 
2 Aprovar la inclusió al padró dels nous guals atorgats 
 
3 Exposar el padró al públic durant el termini reglamentari, mitjançant inserció 
al BOP i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
8 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA EMATSA. 
 
Es dóna compte de l’escrit de data 3 d’abril de 2009, acompanyant la relació de 
25 abonats impagats (el primer, Martinez Martinez, Francisco i l’últim RED 
WATER, SL), tramesa per l’empresa EMATSA de data 3 d’abril de 2009,  
d’abonats pendents de pagament i comunicant que complimentant el que 
disposa l’article 49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, 



publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la suspensió del 
subministrament si l’Ajuntament no s’oposa expressament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan 
estiguin legalment notificats. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
9 RATIFICACIÓ DE DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE 
COL·LABORACIÓ A ESTABLIR ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL 
TARRAGONÈS, AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I L’EMPRESA BIONET 
PER TAL DE POSAR EN MARXA UNA PROVA PILOT PER A LA 
RECOLLIDA D’OLIS USATS. 
 
Per l’alcaldia, en data 20 de febrer de 2009, s’ha dictat la resolució que es 
transcriu literalment a continuació: 
  
DECRET 
 
Núm. 82/2009 
 
Atès a l’esborrany de la proposta d’aprovació del Conveni de Col·laboració a 
establir entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els municipis d’Altafulla, La 
Pobla de Mafumet, Els Pallaresos i Torredembarra i l’empresa Bionet per a 
posar en marxa una prova pilot per a la recollida d’olis usats, que ens ha fet 
arribar mitjançant correu electrònic el Consell Comarcal del Tarragonès. 
 
Atès al contingut de la proposta que s’hi acompanya. 
 
Atès al pacte de condicions, que en el punt 4 diu que aquesta prova pilot de 
recollida d’olis usats no tindrà cap cost afegit per als Ajuntaments, i que tindrà 
una durada de 4 mesos a comptar des del dia 3 de març de 2009, data d’inici 
de l’esmentada prova. 
 
Per la qual cosa,  
 
RESOLC: 
 
1r. Aprovar l’esborrany de la proposta d’aprovació del Conveni de Col·laboració 
a establir entre el Consell Comarcal del Tarragonès i els municipis d’Altafulla, 
La Pobla de Mafumet, Els Pallaresos i Torredembarra i l’empresa Bionet per a 
posar en marxa un pilot per a la recollida d’olis usats. 
 
2n. Comunicar al Consell Comarcal del Tarragonès el contingut d’aquest 
Decret. 
 



3r. Sotmetre a l’aprovació del Ple l’execució del conveni que ens faci arribar el 
Consell Comarcal del Tarragonès properament. 
 
4r. Donar compte d’aquest Decret en el propera sessió del Ple que es celebri. 
 
Els Pallaresos, 20 de febrer de 2009 
 
Signat i rubricat. 
 
Atès que és necessari la ratificació d’aquest decret perquè tingui validesa, es 
proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord: 
 
ÚNIC.  Ratificar, en la seva integritat, el Decret 82/009, de data 20 de febrer de 
2009, d’aprovació del Conveni de Col·laboració a establir entre el Consell 
Comarcal del Tarragonès i els municipis per tal de posar en funcionament per a 
la recollida d’olis usats. 
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. Ja li avanço el vot, que serà que sí, lògicament, però el que  
necessitem saber és el cost passats els quatre mesos, degut a com pugui anar.  
Perquè lògicament ja tenim bastants costos amb tot el tema del que són les 
escombraries, que no treu que estic en a favor de què es recullin els olis. 
 
Se li diu que això a l’altre ple ja es va dir. Segons funcionés s’ampliaria o no 
s’ampliaria. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10 ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI COM A COMPLEMENT A LA 
CONDICIÓ DE L’ESCRIPTURA DE CESSIÓ DE DATA 1 D’OCTUBRE DE 
1981. 
 
Atès que en escriptura de cessió, atorgada en data 1 d’octubre de 1981 davant 
el Notari de Tarragona, Luis Vives Ayora, amb el número 2.152 del seu 
protocol, En Manel Manent Rocamora, va fer cessió a l’Ajuntament dels 
Pallaresos de la finca registrada amb 1.204 del Registre de la Propietat núm. 
Tres de Tarragona. 
 
Que en la dita escriptura de cessió es va estipular que “com a compensació a 
les possibles pèrdues de fonts naturals d’aigua ubicades en la finca objecte de 
cessió, l’Excm. Ajuntament es compromet a dotar d’aigua a títol gratuït, la finca 
i immoble conegut com Casa Bofarull, situat a Pallaresos, carrer Major número 
11, sense termini ni límit, i entenent-se com a servitud perpètua a favor del dit 
immoble, amb un cabdal trimestral de cent vuitanta metres cúbics. L’excés 
d’aquest mínim exempt correrà a càrrec de la propietat de l’immoble al preu 
normal en la plaça”. 
 



Aquesta compensació com a servitud és inscrita al Registre de la Propietat, 
inscripció primera de la finca 1.204, de data 22 d’agost de 1.983. 
 
Que sobre la referida finca registral 1.204, l’Ajuntament dels Pallaresos ha 
realitzat una segregació i cessió unilateral gratuïta de terreny a favor de la 
Generalitat de Catalunya d’una porció de finca d’una superfície de deu mil 
metres quadrats (10.000,00 m2) i actualment aquesta porció segregada és la 
finca 3.982 dels Pallaresos, al Registre de la Propietat número 3, per tal de ser 
cedida al Departament d’Educació per a la construcció de l’IES. 
 
Atesa la necessitat de procedir a l’atorgament d’escriptura de cancel·lació de la 
servitud descrita, sense que això suposi en cap moment la modificació de 
l’obligació assumida per l’Ajuntament dels Pallaresos en la referida  escriptura 
de cessió, sinó únicament la cancel·lació de la seva constància registral, per la 
qual cosa es va redactar el següent conveni: 
 
“Als Pallaresos (Tarragonès), a 1 d’abril de 2009 
 
REUNIDES 
 
D’una part, Na MARIA-MERCEDES SEGÚ ROVIRA, major d’edat, veïna de 
Pallaresos, carrer Major, número 11, amb D.N.I. 39.636.828-P; y Na ANNA 
MANENT SEGÚ, major d’edat, veïna de Els Pallaresos, carrer Major, número 
11, amb D.N.I. 39.716.702-A. 
 
D’altra part, Na ANA MARIA RAMOS I CASTRO, Alcaldessa de l’Ajuntament 
dels Pallaresos, amb D.N.I. 32.645.075-W,  
 
INTERVENEN les dos primeres en el seu propi nom i dret i la Sra. Ramos en la 
seva condició d’Alcaldessa de l’Ajuntament, havent pres possessió del càrrec 
en data 16 de juny de 2007. 
 
EXPOSEN 
 
Primer.- Que en escriptura de cessió, atorgada en data 1 d’octubre de mil nou-
cents vuitanta-u davant el Notari de Tarragona, Luis Vives Ayora, amb el 
número 2.152 del seu protocol, En Manel Manent Rocamora, causahavent de 
les Sres. Segú i Manent i propietari de la finca registral 50 (“Casa Bofarull” dels 
Pallaresos), va segregar-hi diferents porcions fent cessió d’una d’elles a 
l’Ajuntament de Pallaresos que és actualment la finca 1.204 del Registre de la 
Propietat núm. Tres de Tarragona. 
 
Segon.- Que en la dita escriptura de cessió es va estipular igualment que “com 
a compensació a les possibles pèrdues de fonts naturals d’aigua ubicades en la 
finca objecte de cessió, l’Excm. Ajuntament es compromet a dotar d’aigua a 
títol gratuït, la finca i immoble conegut com Casa Bofarull, situat a Pallaresos, 
carrer Major número 11, (avui números 11 i 15 del carrer Major) sense termini 
ni límit, i entenent-se com a servitud perpètua a favor del dit immoble, amb un 
cabdal trimestral de cent vuitanta metres cúbics. L’excés d’aquest mínim 



exempt correrà a càrrec de la propietat de l’immoble al preu normal en la 
plaça”. 
 
Aquesta servitud és inscrita al Registre de la Propietat, inscripció primera de la 
finca 1.204, de data 22 d’agost de 1.983. 
 
Tercer.- Que sobre la finca registral 1.204, citada en l’Expositiu Primer anterior, 
l’Ajuntament de Pallaresos ha realitzat una segregació i cessió unilateral 
gratuïta de terreny a favor de la Generalitat de Catalunya d’una porció de finca 
d’una superfície de deu mil metres quadrats (10.000,00 m2) i actualment 
aquesta porció segregada és la finca 3.982 dels Pallaresos, al Registre de la 
Propietat número 3. 
 
Quart.- Que en data d’avui és previst que les Sres. Segú i Manent atorguin 
escriptura de cancel·lació de la servitud descrita en l’Expositiu Segon sense 
que això suposi en cap moment la modificació de l’obligació assumida per 
l’Ajuntament dels Pallaresos en la escriptura de cessió atorgada en data 
1/10/1981 davant el Notari de Tarragona, Luis Vives Ayora, amb el número 
2.152 del seu protocol sinó únicament la cancel·lació de la seva constància 
registral, continuant vigents la resta de les obligacions assumides per 
l’Ajuntament en l’esmentada escriptura. 
 
I exposat el que antecedeix, 
 
CONVENEN 
 
PRIMER.- Na MARIA MERCEDES SEGÚ ROVIRA i Na ANNA MANENT 
SEGÚ, propietàries del ple domini de la finca registral 50, predi dominant de la 
servitud perpètua de dotar d’aigua a títol gratuït respecte de la qual són predis 
servents les finques registrals 1.204 i 3.982, es comprometen a atorgar 
escriptura de renúncia d’aquest dret real de servitud, descrit en l’Expositiu 
Segon d’aquest pacte, de ple dret i a tots els efectes legals, causant amb això 
l’extinció del dret real de servitud referit i la seva cancel·lació registral, així com 
a realitzar aquells actes complementaris que puguin ser necessaris per a la 
seva cancel·lació als llibres del Registre de la Propietat. 
 
SEGON.- La renúncia de l’esmentat dret de servitud no suposa cap modificació 
de les obligacions assumides per l’Ajuntament dels Pallaresos l’escriptura de 
cessió atorgada en data 1 d’octubre de mil nou-cents vuitanta-u davant el 
Notari de Tarragona, Luis Vives Ayora, amb el número 2.152 del seu protocol i, 
particularment la de dotar d’aigua  a la coneguda com “Casa Bofarull” (cases 
del número 11 i 15 del carrer Major), i que s’ha transcrit en l’Expositiu Segon 
d’aquest document. 
 
I en prova de conformitat, signen el present document en el lloc i data indicats 
en l’encapçalament, en dos exemplars i a un sol efecte” 
 
Per l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 



Primer. Aprovar en tots els seus punts el referit conveni entre Maria-Mercedes 
Segú Rovira i Anna Manent Segú i al Sra. Alcaldessa de l’Ajuntament dels 
Pallaresos, que resta incorporat a l’expedient.  
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del mateix i qualsevol 
d’altre que en la causa i porti efecte. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL DE 
CREACIÓ DE FITXERS. 
   
Vist l’avantprojecte d’ordenança municipal de creació de fitxers,  proporcionada 
per Conversia protección de datos, empresa de gestió del Consell Comarcal del 
Tarragonès. 
 
Atès allò que disposen els articles 178 de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, art 49 de la LRBRL i els arts 55 i 56 del TRRL.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords. 
 
1 Aprovar inicialment la proposta d’ordenança  municipal de creació de fitxers. 
 
2 Sotmetre l'acord d'aprovació, juntament amb el projecte d’ordenança, al tràmit 
d’informació pública mitjançant un anunci que s'ha de publicar al Butlletí Oficial 
de la província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans 
de comunicació escrita diària i en el tauler d'anuncis de la corporació, pel 
termini mínim de trenta dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.  
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
12 ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEFINITIVA 
DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES 
ASSOCIACIONS I ENTITATS LOCALS. 
 
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 6 de novembre  
de 2008, les Bases per a la concessió de subvencions a les associacions de 
veïns i entitats locals durant l’any 2009 i següents.  
 
Exposada reglamentàriament al públic al BOP núm. 287, de data 13 de desembre 
de 2008, al DOGC núm. 5280, de data 17 de desembre de 2008 i al tauler 
d’anuncis de l’Ajuntament. 
 



Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat un escrit  
d’al·legació signada pel regidor Sr. Jaime Joaquin Vidal i Guiamet, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès que passat el termini d’exposició pública es publicà erròniament per 
confusió el text íntegre de les bases sense reclamacions, quan en realitat n’hi 
havia una del Sr. Vidal, feta avinent pel referit senyor Vidal mitjançant escrit, 
entrada 1453, de data 8 d’abril de 2009, considerat l’error. 
 
Atès el contingut de la referida al·legació i reconsiderades les referides bases, 
es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.  Estimar parcialment la  següent modificació: 
 
En el punt vuitè, resta substituït el referent a la Composició de la Comissió 
d’avaluació, Junta de Govern Local en no existir, pel següent redactat: 
 
Composició de la comissió d'avaluació: 
 

- President/a: L’alcalde/ssa 

- Vocal: Regidor/a d’Hisenda 

- Vocals: Regidors de cadascuna de les corresponents àrees a les 
matèries/tipus pels quals es sol·liciten subvencions 

- Vocal: el Secretari Interventor de l’Ajuntament 

- Secretari/a de la Comissió: el/la Secretàri/a General o funcionari en el 
que delegui.  

 
SEGON. Resoldre no aprovar l’al·legació presenta pel Sr. Jaime Joaquin Vidal i 
Guiamet de data 31 de desembre de 2008, entrada núm. 5484, que s’incorpora 
a l’expedient, en el sentit de desestimar-la  per no fonamentada. 
 
TERCER.  Donar per aprovada definitivament les referides bases.  
 
QUART. Publicar integrament les Bases al BOPT, amb vigència als quinze dies 
de la seva publicació. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, un (1) en contra, del 
senyor Vidal i tres (3) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller i 
Domínguez,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Vidal. Yo voté en contra de dicho Reglamento en el Pleno del 6 de 
noviembre de 2008, por dos razones fundamentales y que considero que son 
principios esenciales de talante democrático y también de transparencia. 



 
Y hoy vuelvo a votar en contra del acuerdo, adoptado hoy, de resolución de 
alegaciones y de aprobación definitiva de las bases, por esas dos razones 
esenciales en el municipalismo democrático. 
 
La primera, no se contó con la oposición para su elaboración y opinión, o al 
menos, no se contó con el Grupo Municipal del PPC, no sé si se contó con 
otros grupos municipales. Mi participación fue acceder a la información y 
documentación dos días antes, votar y se acabó. 
 
La segunda. Hombre!, considerando que el Equipo de Gobierno tiene un tinte 
tirando al rojizo, que defiende la igualdad de clase, que todos somos iguales y 
tenemos los mismos derechos y no se cuantas más virtudes y mucha 
“cohesión”, eso mucho, considero que no es de recibo que la oposición no esté 
presente y representada en la Comissió d’Avaluació. Esto no es municipalismo 
democrático, moderno y participativo. 
 
Sr. Pardo.  Volia contestar al senyor Vidal, simplement dir-li que nosaltres és 
cert que varem tenir un error en posar a les bases Junta de Govern Local, quan 
no està constituïda, però si ho comparem amb l’error que va tenir vostè, quan 
era membre de l’equip de govern durant quatre anys, de no tenir redactades 
unes Bases per atorgar les subvencions. La pregunta que ens fem nosaltres és: 
Com atorgaven vostès les subvencions? Sota quin criteri? Quina documentació 
es demanava a les associacions o entitats? Cap, cap, o sigui, entre no tenir cap 
document regulador a l’hora d’atorgar diners públics i equivocar-nos en la 
redacció d’unes bases simplement per considerar que podia haver-hi Junta de 
Govern Local, crec que hi ha una diferència molt gran en l’error. 
 
Sra. Alcaldessa.  Como siempre demostrando que a usted lo que le gusta es el 
“circo”, como usted mismo denominó a los Plenos delante de todos los 
regidores, señor Vidal usted tiene muy poca memoria y quizás se le haya 
olvidado que nunca se habían establecido bases, ni un simple criterio para 
distribuir estas subvenciones, y permítame que ponga un poco en duda la 
justicia de ese criterio. 
 
Usted presenta una alegación, o lo que usted llama alegación, que es un 
insulto hacia mi persona y mis compañeros regidores.  
 
En el primer punto, en la primera alegación, dice que usted votó en contra, eso 
no es ninguna novedad, que usted vote en contra, de todo lo que se propone 
por parte de la alcaldía, aunque esto suponga tener a las asociaciones bajo 
mínimos económicos y usted lo sabe. 
 
La segunda me parece más insultante todavía, utiliza la frase: “A un 
Ayuntamiento le pasa como a la mujer del César, que además de ser honrada 
debe parecerlo”. ¿A que viene esa frase señor Jaime? ¿Que insinúa usted con 
eso? Yo sólo veo una frase machista que insulta a mi persona y a mi 
consistorio.  
 



Y ya el colmo es decir que el reglamento no pasa el examen de honradez 
democrática por que los grupos de la oposición no están representados en la 
Comisión de Evaluación, será que usted cuando gobernaba o ayudaba en el 
equipo de gobierno, consultaba en todo momento a la oposición para hacer el 
reparto de las subvenciones a todas las entidades que lo pedían, tanto para 
fiestas, camisetas, trobades, cursillos, pins, salidas, excursiones, actividades 
deportivas, etc, etc... 
 
También a parte de preguntarle a la oposición, consultar i consensuar la 
opinión, ¿Por qué bases legalmente aprobadas se regían estas subvenciones? 
¿Qué criterios se seguían?  
 
A su pesar tengo buena memoria y no recuerdo verle en ninguna de esta 
reunión de este tipo. 
 
Señor Vidal no mire la paja en el ojo ajeno, o no podrá ver la viga en el suyo, y 
cuando se vaya a dormir piense que los vilatans están esperando las 
subvenciones para realizar sus actividades, como toda la vida se ha hecho 
señor Vidal, pero ahora será de manera regulada. 
 
Creo que usted pide una respuesta razonada a sus alegaciones, y pienso que 
son unas alegaciones irracionales. 
 
Sr. Vidal. Llevamos doce puntos, he votado nueve a favor, no diga que yo voto 
en contra! El interés está aquí o está en la calle, o en el despacho. ¡No diga 
que he votado en contra! 
 
Segundo, yo he trabajado con dos alcaldes, y con el señor Claudi Domènech 
que está allí en la oposición, y las subvenciones llegaban más rápido que 
ahora. Lea todo el texto: la frase de lo de la mujer del César, que es una frase 
machista, lea todo el texto que hago referencia que el Ayuntamiento a parte de 
decir muy democrático, como se dice en la revista y no diga que no voto los 
acuerdos, he votado un 85%, en la discriminación y en las injusticias nunca nos 
encontraremos. 
 
Sr. Oller. És lamentable que aquest Ajuntament, amb dos anys que porta 
governant, l’única excusa que té, sempre llençant pilotes fora, en què tot el dels 
altres ajuntament es feia malament, sempre el mateix, em penso que això ja 
s’està passant de rosca, posin-se vostès a treballar en les seves condicions i 
deixin estar el que es feia, no és una excusa, perquè ens podem donar moltes 
lliçons, algun dia vindran, deixin tranquil·la a l’altre gent, oblidin-se de la 
història, sempre han de viure de la mateixa història o què? 
 
Abans es respectaven totes les associacions, i crec que s’han de respectar ara, 
per l’atorgament de subvencions. Es presentava el pressupost i es donava un 
tant per cent de les factures que es presentaven, i es creia que eren les 
adequades. Hi havia un criteri, es vulgui o no es vulgui, i els  presidents ho 
poden dir. O sigui, oblidi’s ja de l’altre ajuntament. 
 



Sr. Alcaldessa.  Havia el criteri que vostè tenia i que tenien anteriors alcaldes, 
nosaltres hem treballat en fer unes bases. 
 
Sr. Domínguez. El nostre vot ha estat l’abstenció, igual que l’altra vegada,  
vostès han fet les bases, no compten amb nosaltres per res, no podem votar en 
contra perquè estem a favor que es regulin els ajuts de les entitats. De fet ho 
hem demanat més d’una vegada als plens i fora dels plens, però lògicament si 
se’ns exclou quan hem demanat participar quaranta mil vegades, el que no 
podem fer és aprovar-ho, senyora Alcaldessa. Jo no vull entrar en guerres 
d’antigues legislatures, jo porto dos anys que l’únic que escolto és per justificar 
la seva feina, parlen del que no s’ha fet en anteriors legislatures. Mirar enrera!,- 
“agua pasada no mueve molino”-. Intentar justificar les seves accions intentant 
deixar malament als demés és una actitud bastant pobre, de veritat, treballin i 
deixin de parlar dels demés, són dos anys parlant del mateix. 
 
Sr. Vidaller. S’està fent referència a la feina que està fent aquest equip de 
govern, que sempre estem mirant a l’equip de govern anterior. La tasca que 
havien fet anteriorment és deplorable, miri només en dos anys, hem triplicat  
l’oferta educativa del municipi.  
 
És molt probable que aquest any ja comencem a construir l’escola de bressol, 
amb el que quadruplicarem l’oferta educativa que tenia aquest municipi quan 
vostè desgovernava aquest poble, hem multiplicat gairebé per cinquanta la 
neteja viària, abans ho teníem contractat una vegada cada quinze dies i ara 
cada dia passa el vehicle de neteja viària pel poble. 
 
En matèria d’esports evidentment hem modificat un projecte excessivament car 
que ens varem trobar damunt la taula, i l’hem reduït en 120.000 euros dels 
contribuents.  Abans el pressupost que hi havia damunt la taula gairebé eren 
400.000 euros, i nosaltres el que hem redactat són 280.000 euros 
aproximadament. 
 
Evidentment nosaltres estem reordenant els equipament territorials que ha de 
tenir el municipi i portarem els serveis a on estiguin els ciutadans, repartirem 
els equipaments a tots el nuclis poblacionals del municipi, no com vostès abans 
que feien aglutinar serveis en un punt del poble, això és un repartiment just i 
això són polítiques d’esquerra, ja se que li cou, evidentment, són molt “rojas”, 
això és el que es trobarà els propers dos anys. 
 
Sr. Oller. Es lamentable que sempre estiguin dient el mateix, és que no somien 
altra cosa, miri tot el que està dient de l’educació es farà tal com es va quedar 
quan varem signar nosaltres i no hi ha més volta de full, no cal que ho digui 
més, fins l’any 2012 no tindran l’IES aquí, i això ja poden donar les voltes que 
vulguin.  
 
L’escola de bressol la volien fer per aquest curs, i la tindran que fer per l’altre, 
perquè l’època de vacances ja es aquí, en tres mesos no es fa una escola de 
bressol, per tant no em vingui amb aquestes. 
 



Els vestidors que estan fent, allò són fonaments, amb els problemes que té 
aquell fons, amb blocs omplerts de formigó i una “barilla” punxada. Això és 
cimentació? Per favor! Són edificis barats que més aviat sembla barraquisme el 
que està fent-se, no una cosa en condicions, per tant no em vingui amb 
aquestes de què estalvien, el que passa és que vostès només tenen una 
obsessió, tots els projectes que hi havien com eren dels altres no interessen, se 
n’han de fer nous, allà vostès! No comencin una altra vegada amb la mateixa 
cançó. Estan endarrerint les coses, i procuri que no caigui la teulada d’un 
edifici, d’un IES, o d’un col·legi perquè llavors tindrà barracons per temps, 
perquè això jo ja ho he viscut a altres llocs! Perquè des de l’any 74 que em 
bellugo en aquest món i sé el que passa. 
 
Sr. Vidaller.  Per al·lusions només destacar que si vostè està aquí des de l’any 
74, em sorprèn molt algunes de les accions que ha fet en aquest municipi.   
 
Que vostè ara digui com s’han de fer les obres també em sorprèn, vostè no té 
cap titulació d’arquitectura ni res d’això.  
 
Un Ajuntament seriós fa un projecte amb arquitectes, i són aquests qui 
redacten el projecte i diuen com ha de ser la cimentació, vostè no, o potser té 
alguna titulació que jo desconec, però ho dubto. 
 
Sr. Oller. Potser alguna més que vostè.  
 
Sr. Vidaller.  Referent al que vostè diu que l’institut no estarà fins al 2012, vull 
dir-li que obri els ulls, l’institut el te aquí al costat i el CEIP el té a l’altre, que són 
mòduls sí, però els tenim, si hagués vostè continuat desgovernant aquest 
poble, que era el que feia, haguéssim perdut l’institut i vostè ho sap. 
 
13 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES PER A 
L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT 
PER ALS ESCOLARS DEL MUNICIPI.  
 
Atès que la Corporació té per objectiu una convocatòria per a l’atorgament 
d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text pel curs 2009-2010, a favor de les 
famílies empadronades al municipi dels Pallaresos, per a la qual cosa per la 
regidoria d’hisenda s’han redactat les bases. 
 
Atès l’expedient d’elaboració i aprovació de les referides bases i allò que 
disposa l’article 55 del Text refós de règim local, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Aprovar inicialment les Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts 
per a l’adquisició de llibres de text pel curs 2009-2010 a favor de les famílies 
empadronades al municipi dels Pallaresos. 
 
2 Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb les bases, al tràmit d’informació 
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis 



de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions. 
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
3 Delegar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa per a 
l’aprovació definitiva de les referides Bases, en el cas que durant el termini 
d’exposició pública no es presentin reclamacions, així com, publicar l’anunci de 
convocatòria al BOP. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado i Oller, un (1) 
en contra, del senyor  Vidal i una (1) abstenció, del senyors Domínguez,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. La meva intenció era votar que sí, perquè ho vaig fer a les 
ajudes del 2007 i al 2008, però la veritat, aquests dos anys tenia confiança en 
vostès. Em semblava que en algun moment podríem arribar a establir tot el 
tema de comissions informatives i poder parlar com oposició, però durant 
aquest any han passat moltes coses i totes dolentes, i ja s’han trencat 
negociacions.  
 
Lògicament el nostre grup no pot anar en contra del que sigui ajudar als veïns, 
per això no votem que no, però reiterem el discurs dit els dos anys anteriors. 
Entenem que mantenir els preus de les ajudes dos anys després de la seva 
creació, sembla més una burla que una ajuda. Recordo que són exactament el 
mateixos imports que es van dir al 2007, que era l’any que es començava, i que 
tant aviat es pogués s’intentaria pujar. Això està dit en acta. 
 
Vostès no pugen res. Els llibres, en canvi, els impostos els pugen vora un 5%, 
bastant més del que ha pujat el cost de la vida. Pensi-s’ho bé els llibres pugen, 
els impostos pugen, les ajudes baixen.  
 
Sr. Vidal. Me da pena, porque se está hablando del pasado, y cuando se habla 
del pasado, se tiene que tener cuidado, porque ahí hay un homenaje a unos 
alcaldes, son estos alcaldes, que no dieron ayudas a los libros, no hicieron 
institutos, no hicieron autopistas, no llevaron ordenadores, ni teléfonos que 
cuestan 507 euros en el mercado, bueno, ni cobraron lo que cobran aquí. 
 
Cuando se habla del pasado, no creo que estos señores que luego les van a 
hacer un homenaje sean malos por no haber hecho un instituto, se tiene que 
tener más cuidado cuando se habla del pasado, porqué no se doblan las 
ayudas? 
 
Yo he votado en contra, claro que estoy de acuerdo con las ayudas, no  faltaba 
más, no he votado en contra de las ayudas, he votado en contra porque 



considero que esta ayuda no está a la altura de las posibilidades del 
ayuntamiento. 
 
El Ayuntamiento puede y debe incrementar la partida económica dedicada a 
este fin y debe aumentar la ayuda por alumno, como ha hecho en otras 
partidas, lo mismo que se ha incrementado casi un 30% en fiestas, se han 
comprado ordenadores, 100.000 millones en negativo, pues se pueden subir 
los libros. 
 
El Pleno lleva dos años acordando 25.000 euros para ayuda a los libros, el 
primer año gastó 13.000, sobraron 12.000, (424 alumnos de 800), eso se tiene 
que analizar, que pasa que la gente no pide ayudas. 
 
El segundo año menos alumnos, menos dinero, bueno pero luego tenemos el 
día del patrón, aquí nos gastamos 4.000.000, hay buenas orquestas, hay buen 
ambiente,  deberíamos analizar los motivos. 
 
En los tres cursos la ayuda ha sido la misma, no se ha incrementado, no hay 
dinero para los libros de texto, pero en cambio el pleno el año pasado aprobó 
una subida del IPC de Catalunya del 4,5% con carácter retroactivo de 1 de 
enero para sueldos de la señora alcaldesa y regidores. Recordemos que el año 
2008 acabó con un IPC de Catalunya de un 1,6%, el triple.  
 
Pregunten a cuántos vecinos el año pasado les subieron el 4,5% el salario,  o 
sea, ni se digna habiendo dinero, que ustedes lo ponen, no lo pone la 
oposición, habiendo dinero ustedes son incapaces de cumplir con lo que pone 
en los presupuestos. Si hay dinero para subirnos los sueldos, hundiéndose el 
Ayuntamiento como se está hundiendo, ¿por qué no se prioriza la subida de las 
ayudas escolares y a las familias del municipio? 
 
Señora regidora d’Ensenyament, esta política social de congelación de ayudas 
a libros escolares y subidas de sueldos a la alcaldesa y regidores, ¿son los 
nuevos valores de ustedes de la izquierda, progresista, social y para el pueblo? 
¿Subida de salarios y congelación de ayudas a las familias del pueblo, eso es 
la nueva política de los regidores?  
 
No voy a repetir las cantidades destinadas a fiestas, no voy a repetir los 
exagerados sueldos que se cobran en este ayuntamiento habiendo un negativo 
de cien millones, porque en una empresa privada ya estarían en la calle. 
 
Sr. Alcaldessa. Señor Jaime, por qué no dice que hemos congelado lo del IPC, 
siempre recuerda el pasado pero no recuerda el presente. También le puedo 
recordar que mi salario está a la altura de cualquier personal de la brigada, y 
muy por debajo de cualquier personal que hay aquí, y no tengo que recordarle, 
porque ya me he cansado de recordarle las horas que hago, ya sé que a usted 
le da exactamente lo mismo eso, exactamente lo mismo, lo sé. Gracias. 
 
Sr. Vidaller. El representant del Partit Popular com és habitual en aquest partit 
són els de la guerra d’Iraq i aquestes coses, que hi havien armes de destrucció 



massives, estan acostumats a faltar a la veritat, i això ho fan sistemàticament, i 
ho fan fins i tot als Ajuntaments. 
 
Miri, aquí s’ha dit una barbaritat, vull dir que les festes havien pujat no sé 
quants mil euros. Des que nosaltres estem en aquest equip de govern, Sr. 
Vidal, representant del Partit Popular, no s’ha pujat un duro la partida de festes, 
160.000 euros. Aquest any s’ha rebaixat un 45%, això ho hauria de saber 
perquè s’aprova en els pressupostos, i està al seu abast tota aquesta 
informació, el que no entenc és com vostè pot argumentar i dir davant de la 
ciutadania bajanades tant grans com les que està argumentant. 
 
Desprès em parla del salari, del sou. Vostè no sap que ens hem congelat el 
salari? Aquest any està congelat el salari, ho hauria de saber home! -- Tot 
queixant-se de la manca de respecte del Sr. Vidal.  
 
14 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES REGULADORES DELS 
AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB ESCASSA CAPACITAT 
ECONÒMICA  DEL MUNICIPI.  
 
Atès que la Corporació té per objectiu una convocatòria per a l’atorgament 
d’ajuts econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica del municipi 
dels Pallaresos, per a la qual cosa per la regidoria d’hisenda s’han redactat les 
bases. 
 
Atès l’expedient d’elaboració i aprovació de les referides bases i allò que 
disposa l’article 55 del Text refós de règim local, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Aprovar inicialment les Bases de la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts 
econòmics a persones amb escassa capacitat econòmica del municipi dels 
Pallaresos.  
 
2 Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb les bases, al tràmit d’informació 
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions. 
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
3 Delegar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa per a 
l’aprovació definitiva de les  referides Bases, en el cas que durant el termini 
d’exposició pública no es presentin reclamacions, així com, publicar l’anunci de 
convocatòria al BOP. 
 
Debat: 
 



Sr. Domínguez.  Volia fer-li una petició a l’equip de govern, perquè les bases 
diuen que per rebre ajut han d’estar empadronats tres anys al municipi. A mi 
em sembla una salvatjada, una persona que tingui necessitats econòmiques 
demanar-li tres anys perquè pugui cobrar és una salvatjada, no s’hauria de  
prioritzar el fet de estar empadronat, i en tot cas, si aquesta persona durant un 
temps, se n’anés del municipi que tornés l’ajut, però el que no té sentit és que 
tinguis un problema econòmic i t’hagis d’esperar tres anys perquè et donin 400 
euros, si te’ls donen, em sembla que això s’hauria de canviar si volen tenir 
polítiques d’ajudes socials. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, cap (0) en contra, i 
quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado,  Oller, Domínguez i Vidal,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. Mirin, la crisi econòmica està portant a una fase de 
dependència crítica a moltes persones que, després de perdre la feina fa uns 
mesos, ja han esgotat el subsidi i s'han quedat sense ingressos. Això 
repercuteix en la demanda d'ajudes socials als Ajuntaments. 
 
En un Ajuntament ha de ser molt important poder donar ajudes a qui ho 
necessiti, garantint que totes les persones que ho necessitin en  tinguin, però 
essent molt rigorosos a l'hora de donar els ajuts, és a dir, garantir que qui ho 
rep ho necessita de veritat. 
 
ADMC ve demanant a la Sra. Alcaldessa des de fa uns cinc mesos una política 
d’ajudes socials que estigui ben reglada, i per aquest motiu entenem que en 
part, gràcies a les nostres peticions s’ha aconseguit que es facin aquestes 
bases, però encara que en el fons hi estem d’acord, en les formes no podem 
estar-hi. 
 
No creuen que seria una bona mesura més justa el minimitzar el temps 
d’empadronament, i en tot cas si la persona que ha rebut aquesta ajuda tingués 
que donar-se de baixa al poc temps de rebre l’ajuda, que tingui l’obligació de 
tornar l’esmentada ajuda? 
 
La manera de treballar d’aquest equip de govern és l’exclusió i no la integració, 
i com totes les propostes no es compta amb els regidors de l’oposició, fet que 
impossibilita el poder donar un vot afirmatiu. Aquest tipus d’accions són les que 
fan que declarem aquest Ajuntament, com un Ajuntament democràtic. 
 
Sr. Vidal.  He votado abstención porque como es norma en la Sra. Alcaldesa y 
su equipo, no he participado en la elaboración de las bases. 
 
Mi papel se ha limitado a conocer el texto dos días antes y se reduce a votar.  
 



Estos son los valores del municipalismo democrático, año 2009, en Els 
Pallaresos. 
 
Después de esta aclaración no estoy de acuerdo que en la Comissió 
Qualificadora, no haya una representación de la oposición. Si participara la 
oposición en el proceso sería más transparente, sería más democrático y sería 
más participativo. 
 
Tampoco estoy de acuerdo en el requisito 1, apartado a), que dice. “La unitat 
familiar ha d’estar empadronada al municipi amb una antiguitat mínima de tres 
anys”. 
 
Lo considero de mal gusto y grotesco que una familia o una persona que 
cumpliendo el baremo de valoración y los otros requisitos, no se la otorgue una 
ayuda porque su empadronamiento es inferior a tres años. En mi opinión no es 
justo y no es ecuánime. 
 
Sr. Pardo. Solamente voldria fer un incís a aquestes argumentacions per part 
del senyor Domínguez i del senyor Vidal, per que la veritat és que si més no, és 
tant peculiar la manera que tenen d’ajudar al municipi, fixant aquestes 
posicions en contra del que són uns ajuts socials, i perquè no dir que cap 
municipi del nostre nivell ha pogut tirar endavant. 
 
Nosaltres estem en una situació econòmica greu, i en canvi no deixem de 
costat a les famílies del municipi que realment ho estan passant malament.  
 
Vostè senyor Domínguez diu que no ha col·laborat en la redacció d’aquestes 
bases, crec que vostè te mala memòria per que aquesta partida ja la varem 
posar al pressupost al mes d’octubre de 2008, amb la intenció de crear una 
partida donada la situació crítica de moltes famílies. Això no és una cosa que 
s’hagi fet ara, això es va fer el mes d’octubre del 2008.  
 
Si no recordo malament quan nosaltres varem manifestar davant d’aquella 
comissió crear una partida específica per ajudar a les famílies que estiguessin 
en una situació crítica al municipi varem dir si algun grup present, i vostè hi era 
en aquella comissió, volia que s’hi inclogués algun punt, i ves per on, hi ha una 
prova d’això i és que el senyor Marcos, va parlar amb mi i em va dir si podíem 
incloure dins d’aquests ajuts, que no hi eren contemplats els minusvàlids i els 
descendents. Nosaltres varem creure que era una proposta bona i la varem 
incloure, i ara vostè ve, després de cinc o sis mesos, diu que no s’ha comptat 
amb vostè. Que hi feia vostè en aquella comissió? Si continuem amb aquesta 
línia no aprovarem res, nosaltres no estem per aquesta línia d’endarrerir encara 
més l’aprovació d’aquestes bases perquè volem que arribin el més aviat als 
ciutadans que ho necessiten, per tant, simplement recordar-li que el mes 
d’octubre es va parlar d’aquest tema i vostè no va fer cap aportació. 
 
Sr. Domínguez. Senyor Pardo com sempre, jo dic una cosa i vostè entén el que 
l’interessa. Tinc memòria del que va passar en aquella comissió, no tenia una 
aportació per les bases de les ajudes, això no vol dir que estigués en contra de 



les ajudes, però tampoc he votat en contra, he dit, en el meu discurs  que estic 
a favor de l’ajuda però no de la manera que es fa, l’únic punt bàsic que he 
criticat és el fet de tenir d’estar tres anys empadronats al municipi, i que no es 
compti amb l’oposició.  
 
Quan es va parlar de les ajudes, si vostè té memòria, que veig que no la té, es 
va dir que es creava la partida i que la gestionaria sense comptar amb ningú, 
que donaria les ajudes a qui es considerés, i es va deixar així.  
 
Una cosa són les ordenances fiscals, que és de lo que vostè està parlant, del 
que va demanar el senyor Marcos, que s’incloguessin les bonificacions per als 
minusvàlids i totes aquestes persones. Tingui memòria, no menteixi home, no 
disfressi la veritat! 
 
Sr. Alcaldessa. Com la persona al·ludida no hi és, al proper Ple ho aclarim.  
 
Sr. Domínguez. Jo no estic al·ludint a ningú, jo estic dient que el que es va dir 
quan es van crear les ajudes, que aquella partida la gestionava directament 
l’Alcaldessa, l’únic que li hem demanat des d’ADMC en varis plens, inclús li he 
presentat les preguntes per escrit, que això no ha de ser una cosa que pugui 
ser de caprici. No digui que jo he votat en contra, estic d’acord en què es donin 
les ajudes però no en la manera en què es donen les ajudes. Això és mentir. És 
disfressar la veritat, que és el que està fent aquest senyor constantment, i sí 
tinc bona memòria, Sr. Pardo.  
 
Sr. Pardo.  Jo simplement voldria requerir al senyor Secretari, si no és cert que 
ja existeix una partida de quinze mil euros per aquets ajuts, perquè és que està 
barrejant unes coses amb unes altres. 
 
La resposta es que sí. 
 
15 ACORD DONANT PER VERIFICAT EL TEXT REFÓS SEGONS ACORD 
C.T.U. TARRAGONA DE DATA 18 DE DESEMBRE DE 2008, DE LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NN SS,  QUE AFECTA A “L’ÀMBIT 
CARRER MAJOR I CRTA. TV-2235 DELS PALLARESOS, AMB L’OBJECTIU 
D’INCORPORAR UNA ZONA JA CLASSIFICADA COM A URBANA PER LA 
COMISSIÓ D’URBANISME EN SESSIÓ 24 DE FEBRER DE 1993”, I A 
L’ALIENACIÓ DE C/TRANSVERSAL AL CARRER RAVAL. 
 
Atès l’escrit rebut dels Servei Territorial d’Urbanisme de Tarragona, referència 
RN: 2008/034687/ T FSP/mb, Núm. 0371S- 128, de data 12 de gener de 2009, 
Assumpte: Modificació puntual de les Normes subsidiàries del planejament 
municipal que afecta a l’àmbit c/Major i Ctra. TV-2235, amb l’objectiu 
d’incorporar una zona ja classificada com a urbana per la CU, i a l’alienació de 
c/Transversal al c/Raval del terme municipal dels Pallaresos, de tramesa de 
l’acord adoptat en sessió de data 18 de desembre de 2008 per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Tarragona, en relació a l’assumpte més amunt 
esmentat. 
 



Atès que la referida Comissió en data 18 de desembre de 2008, va aprovar 
definitivament la referida modificació, condicionant la seva publicació al DOGC i 
consegüent executivitat i eficàcia a la presentació davant dels Serveis 
Territorials d’Urbanisme de Tarragona, d’un text refós que incorpori una sèrie 
de prescripcions expressament definides en el mateix acord. 
 
Atès que amb data 26 de març de 2008, el Sr. Saül Garreta Puig, que actua 
com arquitecte redactor del Text Refós de la Modificació Puntual de les Normes 
Subsidiàries del Planejament del terme municipal dels Pallaresos, presenta el 
corresponent text refós. 
 
Revisat pel tècnic municipal Sr. Rafel Ruana Gironés, segons informe de data 
21 d’abril de 2009, és trobat conforme, atès que comprovat s’ajusta a l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de data 18 de desembre de 
2008.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
1  Donar per verificat el Text refós redactat pel Sr. Saül Garreta Puig, de la 
Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries del Planejament del terme 
municipal dels Pallaresos, que afecta a l’àmbit c/Major i Ctra. TV-2235, amb 
l’objectiu d’incorporar una zona ja classificada com a urbana per la CU, i a 
l’alienació de c/Transversal al c/Raval del terme municipal dels Pallaresos. 
 
2  Trametre als Serveis Territorials d’Urbanisme de Tarragona la referida 
modificació i aquest acord, per tal que li doni el tràmit corresponent i 
consegüent publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per a la 
seva executivitat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez.  Mirin, seguint el mateix criteri, vull dir, he de reconèixer que la 
primera vegada em vaig abstenir, la segona vaig votar que no, perquè estava 
en contra d’aquesta modificació per l’informe emès per la Diputació, en què 
recomanaven no fer la modificació i veient que l’informe ha canviat la postura i 
els donen la raó, lògicament la meva postura ha d’ésser també aprovar-ho. 
 
16 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS CIU, GP, ICV SOBRE EL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DONA, EN EL MARC DELS 30 ANYS 
D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 

 

MOCIÓ 

Que presenta els Grups Municipals de CiU, GP i ICV, a l’Ajuntament dels 
Pallaresos 
 



Enguany celebrem el 8 de març, Dia internacional de la dona, amb novetats 
legislatives que ens acosten més a l’ideal d’igualtat entre les dones i els homes. 
El mes d’abril del 2008 es va aprovar la Llei 5/2008 del dret de les dones a 
eradicar la violència masclista. En el seu preàmbul, la Llei diu: 
 
“Les dones han estat essencials en la construcció i la defensa dels drets i les 
llibertats al llarg de la història. Malgrat això, gran part de les nostres societats 
no han reconegut el paper històric de les dones i no n’han garantit els drets. La 
llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista parteix de la premissa 
que els drets de les dones són drets humans.” 
 
És per tant un dret que les dones visquem amb les mateixes garanties que els 
homes pel que fa a les nostres llibertats i a la consecució dels nostres objectius 
com a membres de la societat. És un dret poder viure sense l’amenaça de la 
violència masclista, sense l’amenaça de la violència en el si de la família, en els 
llocs de treball i en qualsevol àmbit de la nostra vida. I hem de ser les dones les 
que d’una manera més ferma i voluntariosa lluitem contra aquesta xacra. 
 
Però no només la violència envers les dones ens retalla les llibertats. Com es 
descriu en el preàmbul abans esmentat, les dones han contribuït a la 
construcció i defensa dels drets i les llibertats al llarg de la història. I és en 
aquest punt on volem vincular aquesta moció del 2009 a l’efemèride que també 
enguany se celebra: els 30 anys d’ajuntaments democràtics. 
 
Perquè també ha estat i és una lluita la reivindicació de la importància del paper 
de les dones en la construcció d’aquesta democràcia que tot just arriba al seu 
trentè aniversari. Una construcció democràtica que les dones han protagonitzat 
en la seva majoria des de l’anonimat, des de la feina a la rebotiga, amb el 
sacrifici i la lluita contra les desigualtats que han guiat malauradament aquests 
30 anys d’ajuntaments lliures. 
 
És per tot això que en aquests  acords es pretén fer un reconeixement a les 8 
dones que van ser les primeres alcaldesses ara fa 30 anys i que van obrir un 
camí cap a la consecució dels nostres drets. Elles representen totes les altres 
que han vingut després fins arribar a les 120 alcaldesses que hi ha actualment 
a Catalunya: 
 
Núria Albó i Corrons, alcaldessa de la Garriga 
Berthe Bada i Cazeilles, alcaldessa de Camprodon 
Anna Bosch i Pareres, alcaldessa de Mollet del Vallès 
Antònia Castellana i Aregall, alcaldessa de Molins de Rei 
Maria Dolors de Godoy i Rotllens, alcaldessa de Cassà de la Selva 
Maria Dolors Oms i Bassols, alcaldessa de Blanes 
Rosa Martí i Conill, alcaldesa de Parets del Vallès 
M. Lurdes Vidal i Audet, alcaldessa de Ponts 
Pilar Ferran i Hernández, tinent d’alcalde de l’Hospitalet de Llobregat 
 

En el marc del nostre ajuntament volem remarcar la feina feta de tots els que 
han treballat pel poble, homes i dones, de qualsevol ideologia política, doncs 



per nosaltres homes i dones són iguals, en drets, en deures i en l’esforç en llur 
treball. Però com el sentit d’aquesta primera moció està encaminada a 
homenatjar a la dona, voldria fer una especial menció a las dones que han 
treballat o treballen per aquest consistori : 

- Assumpció Asensio Catalá 

- Patricia del Rio Recasens 

- Mª Dolores Escribano Rodríguez 

- Mª Jesús Coronado Fuentes – regidora actual 

- Immaculada Sánchez Fernández –regidora actual 

- Ana Mª Ramos Castro –actual i primera alcaldessa dels Pallaresos 
 
Seguirem lluitant i treballant des dels ajuntaments, des dels municipis, per 
construir un país més just, més cohesionat i més igualitari.  

  
Per tot això que hem exposat el Ple de l’Ajuntament adopta els següents: 

  
 ACORDS 

 
Primer. Reconèixer públicament a les dones que es van posar al capdavant 
dels primers ajuntaments sorgits de la transició política. 
  
Segon. Reconèixer públicament la feina de totes les dones que han treballat i 
treballen per aquest municipi. 

  
Tercer. Comunicar aquests acords a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, a l’Institut Català de les Dones, y les persones aquí anomenades. 

 

Els Pallaresos, 29 d’abril de 2009 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez i Vidal, cap 
(0) en contra, i dues (2) abstencions, dels senyors/es Coronado i Oller,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez.  Voto que sí senyora Ramos, però volem recordar que aquesta 
moció, treta d’Internet com li agrada dir al Sr. Pardo, aquesta suposo que no és 
demagògia per que l’han presentat  vostès. O és la que volia presentar jo l’altre 
dia? La mateixa no, em sembla a mi?  
 
Una de les qüestions que demanava la moció original que per això era 
interessant que hagués entrat l’altre dia que era el seu dia,  era “Donar suport 
al Manifest unitari de tots els municipis de Catalunya que s’elaborava pel dia 8 
de març, dia internacional que commemora la igualtat entre homes i dones”, 
això es presentava el dia 6, es podia haver presentat i haver fet el manifest, fet 



que varem voler presentar per via d’urgència al passat Ple, i ara resulta que la 
presenta l’equip de govern, com sempre tard i amb preses. 

 

D’un altre banda sí que volem fer constar un fet, que no deixa de ser significatiu 
de la política d’aparador d’aquest equip de govern, doncs la moció que 
nosaltres varem voler presentar, i està recollit en acta, que no volia que constés 
que la moció la presentava ADMC, que entenia que l’havia de presentar 
l’Ajuntament, i que una moció d’aquest tipus, no podia estar monopolitzada per 
cap grup polític, evidentment l’únic que els interessa a vostès és sortir en la 
moció les seves tres sigles, allà vosaltres! Jo tinc la consciència molt tranquil·la 
del que varem fer. 

 

Sr. Alcaldessa. Primero de todo, si se ha hablado en femenino es por que la 
moción la he preparado yo,  por eso está en femenino. I no me parecía correcto 
leerla yo. Por eso está expresada en femenino.  

 

Segundo, las mujeres hay que respetarlas todos los días del año, no hacer 
publicidad el día 8, ni salir en prensa el día 8 diciendo que a mi me parece que 
los hombres y mujeres son iguales.... Eso es todo el año.  Y se votó que no a la 
urgencia, por que no tenía carácter de urgencia, me parece una falta de 
respeto por parte de todos, por estar expresada en femenino, estaban todos 
riéndose, y saben todos perfectamente porque ha sido, porque he sido yo la 
que la he preparado, no es la que hay en Internet, como habrá visto hay 
cambios y he obviado ciertas cosas que no me gustaban. 

El Sr. Domínguez. Por alusiones, no pretendía y si lo ha entendido así 
perdóneme, no pretendía reírme. Lo que he pretendido es recalcar lo que ya 
dije en su día, que habiendo tres mujeres regidoras a parte de las aquí 
presentes, cualquiera de ellas hubiera podido presentar esta moción, que era lo 
más correcto. 

Dice que la ha preparado usted, lo único que ha incluido ha sido un párrafo 
poniéndose usted, todo lo demás está prácticamente igual, lo único que ha 
hecho es quitar eso y  lo del manifiesto. 

Y tercero, si ustedes consideran que esta moción no tenía que entrar por vía de 
urgencia porque no era urgente, mantengan el criterio en las que hacen 
ustedes cuando presentaron en noviembre de 2007, una moción por vía de 
urgencia para “incoar expediente para el Reglamento de Participación  
Ciudadana”, que a día de hoy, más de un año y medio más tarde ni siquiera lo 
han presentado. Aquello era urgente y esto no es, eso es mantener un doble 
criterio que lo único que hace señora Ramos es que lo que presentan ustedes 
tienen un criterio para hacerlo, lo que presentamos nosotros no, mantenga el 
criterio. 

Sr. Vidal. He votado a favor pero quiero hacer hincapié en unos asuntos. El  
que aborda la moción presentada por los grupos municipales de CIU, GP, ICV, 
en el ámbito que estamos ejerciendo nuestros cargos en funciones públicas es 
el Ayuntamiento democrático o mejor dicho municipalismo democrático, y lo 



que se propone, lo que se expone, lo que se ha propuesto ahora en este Pleno, 
es un acto institucional.  

Así es, en un Estado social, en un Estado Democrático, una Administración 
Local que tiene su origen en la Constitución Española de 1978, los actos que 
se encuentran fuera del ordenamiento estrictamente jurídico, normativo y 
administrativo, deben acordarse desde el consenso y con la participación de 
todas las fuerzas políticas presentes en la Corporación Local, incluso, señora 
Alcaldesa, hay ayuntamientos que son tan democráticos que el texto lo 
acuerdan todos los portavoces de todos los grupos, esos ya son...Bueno! de 
democráticos! 

Hay otros ayuntamientos que copian la mitad de Internet y la otra mitad es de 
su cosecha.  

Entonces, en un acto institucional como este no debe acordarse desde la 
cohesión del equipo de gobierno, no, es un error, en este marco de la mujer de 
30 años de Ayuntamientos democráticos, esa cohesión que ustedes presumen 
tanto se convierte en sectarismo, y se convierte en intolerancia hacia la 
oposición. 

Por una parte hay que unir a todos los ciudadanos, por la causa y el motivo que 
está por encima de los intereses partidistas y sectarios, y puede ser también 
que  se pudiera llegar a hacer el ridículo o hacer reír.  

Por otra parte, cuando se acuerda un homenaje, un reconocimiento, un honor o 
una distinción, jamás se incluye las personas que proponen, establecen, 
determinan o resuelven el acuerdo. O sea, uno no puede ser protagonista, 
puede ser juez, puede ser actor, jamás. 

Normalmente en los actos institucionales siempre se dice refiriéndose a las 
personas: “Nos han precedido”, no se incluye en la relación los que lo están 
concediendo, eso se deja para las siguientes corporaciones, para el futuro. 

¿No se dan cuenta que la señora Ana Ramos y la señora Immaculada 
Sánchez, que se incluyen en la relación de homenajeados, acuerdan con su 
voto y propuesta un auto homenaje? 

¿No se dan cuenta que es antiestético? ¿No se dan cuenta que hacen reír? 
¿Que eso es el hazme reír de la comarca y lo ve alguien fuera de este 
ayuntamiento? 

Señora Ramos, señora Sánchez, dejen que otra corporación les hagan un 
homenaje en el futuro, pero ahora no es el momento, tranquilas, no vayan a 
proponer poner sus nombres en alguna calle o plaza del municipio, tengan un 
poquito de paciencia. 

¿Como se les ocurre vanagloriarse y alabarse así mismas? Voy a poner un 
ejemplo para orientar, siempre guardando las distancias, el Presidente de la 
Generalitat señor Montilla condecoró con la medalla de oro de la Generalitat al 
señor Pujol y al señor Maragall en el 2007, y el próximo Presidente que no será 
el actual, condecorará al señor Montilla, nunca el señor Montilla de 
autocondecorará, será cuando deje de ser Presidente. Otra cosa muy fácil, hay 
ayuntamientos o ministerios que cuando se va el Ministro es cuando le ponen 
el retrato, pero nunca un Ministro, un Alcalde, estando en activo se pone un 
retrato, hay que dejarlo a las corporaciones siguientes. 



Si nos hubiéramos reunidos todos, no hubieran habido risitas, no hubieran 
habido críticas, yo estoy convencido que se hubieran quitado, porque no entran 
dentro el poner esos dos nombres, a mi tanto me da que lo ponga todos los 
que quieran y más, pero las cosas yo creo que se tienen que hacer, en las 
cosas institucionales las tenemos que hacer entre todos los grupos 
municipales. 

17 MOCIÓ DELS GRUPS CIU, GP, ICV SOBRE LA COMMEMORACIÓ DELS 
30 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS 

 

MOCIÓ 

Que presenten els Grups Municipals de CiU, GP i ICV, a l’Ajuntament dels a 
l’Ajuntament dels Pallaresos 
 
Atès que enguany es compleixen 30 anys des de la recuperació dels 
ajuntaments democràtics amb el conseqüent exercici ciutadà de les llibertats 
civils i polítiques  i, molt especialment, amb la nova possibilitat d’exercitar 
lliurement el dret de sufragi actiu i passiu per primera vegada d’ençà del llarg 
parèntesi de la dictadura.  
 
Atès que ara fa 30 anys que les persones del país van poder recuperar les 
ciutats, pobles i vil·les i decidir plegades com reconstruir-les, urbanitzar-les i 
transformar-les per poder  viure-hi en un espai comú de pau social i, que dia 
rere dia durant aquests 30 anys, la tasca de reconstrucció municipal no s’ha 
aturat ni un moment. 
 
Atès que en el marc de la commemoració d’aquests 30 anys, esdevé una 
qüestió de justícia recordar totes aquelles persones que l’any 1979,  van 
assumir la responsabilitat de dirigir la gestió municipal, gairebé de forma 
heroica, sense ometre que aquesta efemèride esdevé apropiada per 
homenatjar totes aquelles altres persones que amb vocació de servei i 
compromís diari amb les necessitats ciutadanes dels municipis van continuar i 
prosseguir la  tasca de fer i refer ciutats arreu de tot el territori.  
 
Molts homes i dones d’ençà dels primers ajuntaments democràtics del 1979 i 
fins avui, s’han implicat i compromès incondicionalment amb els veïns i veïnes 
de cada municipi. Tanmateix, aquells primers electes locals mereixen el nostre 
reconeixement més sincer per aquella tasca desenvolupada en un context 
històric difícil i per llur decidida voluntat d’edificar de forma estable les bases i el 
règim jurídic local que s’ha volgut aplicant durant tots aquests 30 anys. 
 
Per tots aquests motius i perquè el municipalisme de Catalunya té la voluntat 
de celebrar aquesta important data, amb la promoció i impuls decidit de les 
dues entitats municipalistes, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i 
de la Federació de Municipis de Catalunya, així com la participació de les 
Diputacions Provincials. 



 
 

ACORDS 
 

En el marc del poble dels Pallaresos volen rendir un sincer homenatge a tots 
els càrrecs electes que han contribuït durant aquest 30 anys a forjar un gran 
poble, dedicant part del seu temps i de les seves vides al servei de tots els 
vilatans, siguin de la convicció política que siguin i sota qualsevol sigla que 
hagin exercit en el seu càrrec.  

En especial rendir el nostre més respectuós homenatge a tots els alcaldes que 
han regentat aquest consistori, a títol pòstum als que ja no estan amb 
nosaltres: 

- Francesc Solé Mallafré (19-4-79) (finit) 

- Manuel Llorenç Manent Forn (23-5-85) (finit) 

- Josep Brunet Vallvé (15-6-91) 

- Enric Martínez Torrents (1-8-97) i (14-06-03) 

- Julián Oller Rubio (3-7-99) i (7-1-05) 

-Claudi Domènech Bonachí (17-10-00) 

-Ana Mª Ramos Castro (16-06-07) 

 

Per tot això es presenten al Ple els següents  

ACORDS 

 
Primer. Donar suport als actes de commemoració dels 30 anys d’ajuntaments 
democràtics, que s’organitzaran per part de l’ACM, la FMC i les Diputacions 
provincials de Catalunya i que consistiran en 4 celebracions distribuïdes per 
cada demarcació provincial, amb l’exprés homenatge als electes locals dels 
primers ajuntaments democràtics constituïts l’any 1979, reconeixement que es 
concretarà en una representació de cadascun dels partits polítics existents ara 
fa 30 anys.  
 
Segon. Que el dia 16 d’abril de 2009 sigui la data per a l’acte central de la 
commemoració dels 30 anys d’ajuntaments democràtics, que tindrà com espai 
algun municipi de la demarcació de Barcelona. 
 
Tercer. Demanar a la Generalitat de Catalunya en nom de la Comissió 
Promotora d’Electes del 1979, que concedeixi la Creu de Sant Jordi al senyor 
Manuel López Lozano, qui fou el primer alcalde democràtic del municipi 
d’Abrera, durant el mandat 1979-1983, el qual fou  ferit per un impacte de bala 
de la Guàrdia Civil mentre feia de mediador en un conflicte laboral dins d’una 
empresa del polígon industrial Can Sucarrats, fet que el va deixar postrat en 
una cadira de rodes. El senyor López, va esdevenir un símbol de la transició 
política i, alhora, una motivació per a molts companys i companyes de l’època. 
 



Quart. Promoure en el marc de la festa major, un acte de reconeixement a tots 
els alcaldes dels Pallaresos d’aquests 30 anys, a títol pòstum als ja finits. 
 
Cinquè. Traslladar aquests acords als alcaldes abans nomenats o als seus 
descendents si ja haguessin finit, al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. Li vaig demanar una cosa per telèfon, veig que no fa 
referència, li demanaré una altra vegada al Ple, i és que el nostre grup seguint 
l’esperit original de la moció on diu: “totes aquelles persones”, “totes aquelles 
persones”, no els alcaldes, demana que al punt 4 i punt 5, i això li vaig notificar  
via telefònica, que segueixi l’esperit de la moció creada per l’associació 
catalana de municipis i comarques, on demanava el “promoure actes de 
reconeixement dels electes, i no només dels alcaldes, vull dir jo, la nostra 
intenció és que es canviï això, i que aquest acte de reconeixement s’hauria de 
fer per totes les persones, per que totes aquestes persones s’ho mereixen, no 
només els alcaldes. 
 
Sr. Alcaldessa.  Yo no digo que no se lo merezcan, en el acto que se hace en 
Diputación se habla de Alcaldes o electes, en el acte de reconeixement que se 
les hace, alcaldes o electes, y yo no dudo para nada que los electes hayan 
trabajado también un montón, pero entiendo que los alcaldes representan a 
todas estas personas, y así continuamos haciéndolo. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller,  Sánchez, Coronado i Oller, cap 
(0) en contra, i dues (2) abstencions, dels senyors Domínguez i Vidal,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. Volem recordar senyora Ramos que aquestes mocions no 
tenen sentit si només es fan de cara a la galeria, aquets actes s’havia de fer per 
tots els regidors escollits, no només pels alcaldes, i no és de rebut és que 
vulguin fer mocions per quedar bé, perquè es fan els 30 anys d’ajuntaments 
democràtics, com a l’acte d’inauguració del nou ajuntament, va haver regidors 
que no van estar convidats a la sala, varen haver de veure-ho des de fora. 
 
Vostès han maquillat la moció original per fer un acte d’autocomplaença, i s’ha 
reduït de manera considerable l’esperit d’aquesta moció, per això ens 
abstenim. 
 
Sr. Vidal. Abstención, me gusta decir lo de abstención y eso, por que luego 
dicen que he votado en contra y no ha sido así, mi voto ha sido abstención. 
 



Antes de comenzar quiero dejar bien claro que estoy totalmente de acuerdo 
con las resoluciones, propuestas y reconocimientos que se hacen en la Moción 
presentada por CIU, por ICV, i por GP. Mi reconocimiento, mi gratitud y respeto 
a todos los regidores, a todos los alcaldes y a todas aquellas personas de Els 
Pallaresos, que han hecho posible con su trabajo y esfuerzo 30 años de 
municipalismo democrático. 
 
Ahora bien, mi abstención es como denúncia y como protesta por emplear tan 
ligeramente la palabra “democracia” los Grupos Municipales que presenta la 
moción. “Democracia” es algo más de diez letras. 
 
“Democracia” es participación de la ciudadanía en los asuntos del municipio. 
“Democracia” es participación de los Regidores de la Oposición en los asuntos 
de su ámbito local, y lamentablemente en el Ayuntamiento de Els Pallaresos, 
desde el día 5 de julio de 2007, que se constituye el nuevo Equipo de 
Gobierno, ha quedado reducido al mínimo, apenas existe. 
 
Es importante esa fecha, por que esta fecha del 5 de julio de 2007 es cuando 
se forma el equipo de gobierno, la alcaldesa se nombra me parece el 16 de 
junio, eso no lo critico. Es decir que se forma el equipo de gobierno, o mejor 
dicho las compañías que tiene de viaje la señora alcaldesa. 
 
El Equipo de Gobierno, en mi opinión no respeta la Constitución Española del 
año 1978, con su comportamiento hemos retrocedido a la época 
preconstitucional. Así lo creo. El artículo 9 de la C.E. dice: 
 
1.- Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la Constitución y al 
resto del ordenamiento jurídico. 
 
2.- Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la 
libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean 
reales y efectivas y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida 
política, vida política, -no se que problema tiene con que un señor haga 
política-, vida política, económica, cultural y social. 
 
Considero que desde el día 5 de julio de 2007, hay un déficit democrático en el 
funcionamiento y comportamiento del Ayuntamiento y en la calle, en la calle 
dels Pallaresos no se respira democracia. 
 
Hay un artículo en el Butlletí Municipal del mes de abril que en su enunciado 
pone: “Gobernar un pueblo no es fácil”. 
 
Es verdad. Pero yo les puedo asegurar que es más difícil pertenecer a la 
oposición. Les puedo asegurar que es más difícil ser Presidente de una AAVV 
y es más difícil ser un vecino que denuncia unos hechos por medio de la 
libertad de expresión. Esto no es democracia. 
 
Ejemplos de ese desprecio del Equipo de Gobierno hacia los regidores de la 
oposición. El primero, lo tenemos como ejemplo en la memoria del Pla de 



Joventut dels Pallaresos, que en el punt “Composició del Ple” només surten els 
noms dels regidors del equipo de gobierno. No hi ha els noms dels regidors de 
l’oposició, això no és correcte i això no és democràcia. Es gordo, eh? Que en el 
Pleno solamente figuren los nombres del equipo de gobierno, muy gordo. 
 
El segundo, mi perro tiene más metros cuadrados en su caseta, que los cinco 
regidores de la oposición del Ayuntamiento. Un despacho pequeño, sin cartel 
porque no existimos, sin cartel, pequeño, un armario, una mesa, tres sillas.   
Esto no es democracia. 
 
Tercero, un regidor del equipo de gobierno, se atreve a decir a un Presidente 
de una AAVV: “Aquí no se viene a hacer política”. Cuando la Constitución 
garantiza hacer la política, además nos obliga a promoverla. Esto no es 
democracia. 
 
Un ciudadano y vecino nuestro, que no se esconde y haciendo uso de su 
libertad de expresión para denunciar unos determinados hechos, tiene una 
querella criminal puesta por el ayuntamiento. No se como ha evolucionado el 
asunto. Para mi eso no es democracia. 
 
El equipo de gobierno desprecia, humilla, ignora y persigue a los regidores que 
cumplen con sus derechos y deberes de oposición, y que representan a los 
vecinos y vecinas del municipio también. 
 
Para acabar dejar constancia que el Ayuntamiento dels Pallaresos, necesita 
una “regeneración democrática” para volver al camino real y efectivo de la 
democracia auténtica. 
 
Sr. Alcaldessa. Yo sólo quiero decirle dos cosas señor Jaime, ¿que me está 
diciendo que soy antidemocrática y anticonstitucional?  
 
Sr. Vidal. “Preconstitucional”, búsquelo en el diccionario que significa.   
 
Sr. Alcaldessa. Lo buscaré, no se preocupe. No necesito que me lo explique 
usted. Lo buscaré y todo esto que ha dicho lo valoraré para el próximo Pleno. 
 
Si usted tiene menos metros cuadrados que su perro, me parece que ha dicho, 
¿Cuánto metros cuadrados tenía la oposición fuese quien fuese en el otro 
ayuntamiento?  
 
Sr. Vidal. Yo los he visto reunir, tenían más metros cuadrados que aquí.  
 
Sr. Alcaldessa. Usted les ha visto reunirse en una sala de reuniones, que 
ustedes nunca han pedido para usarla. Le recuerdo que en el otro 
ayuntamiento no había despacho de la oposición, casi no había para los 
regidores, compartían un despacho todo el mundo, pues entonces no falte a la 
verdad! ¿Ustedes han pedido alguna vez la sala de reuniones para reunirse? 
¿Alguna vez han preguntado podemos subir a la sala? ¿No disponen de un 
despacho? ¿No me han pedido intimidad en sus armarios? ¿No tiene cada uno 



su parte de armario? ¿Me va ha decir que es mentira todo eso? Puede 
contestarme a esto. 
 
Sr. Vidal. No se puede comparar este edificio con el otro, este permite que los 
regidores tengan un despacho para tratar temas, no puede un regidor tener una 
visita y yo ponerme al lado. 
 
Sra. Alcaldessa. Donde busco yo un despacho, no encuentro ninguno y yo no 
hice los planos del Ayuntamiento, todos los regidores del equipo de gobierno 
comparten despacho y cada una habla de lo que sea. 
 
Sr. Domínguez.  Es un pequeño inciso, por que creo que ha quedado en el aire 
y estaría bien recogerlo, es cierto que en prácticamente todas las 
dependencias hay una placa que indica lo que es, y nosotros no la tenemos, 
hasta los lavabos tienen su placa, constaría poco poner: “Despacho de la 
Oposición”.  Creo que tenemos ese derecho. 
 
Sr. Alcaldessa.  Es que creí que si ponía “Despacho de la Oposición”, les iba a 
sentar mal! Estaba a la espera, ¿por qué alguno me ha dicho: ponga aquí algo? 
Yo pregunto: ¿Alguien aquí me ha dicho pon aquí algo, o pon nuestros 
nombres, lo que sea? No. Por respeto no he puesto despacho de la oposición, 
me crea o no me crea. 
 
18 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC RELATIVA A DIFUSIÓ 
PÚBLICA DELS ACORDS DEL PLE 
 
Vist que els acords que s’adopten a les sessions plenàries de l’Ajuntament dels 
Pallaresos, com a òrgan superior de l’administració local, incideixen de manera 
directa i específica en les activitats dels veïns i veïnes d’aquest municipi i , per 
tant, el seu contingut és important per a la ciutadania. 
 
Atès que la difusió que es fa actualment d’aquest acords és clarament 
insuficients per a un coneixement adequat, per part dels veïns i veïnes dels 
Pallaresos, dels temes que es tracten als plens de l’Ajuntament. 
 
Vist que la ciutadania té dret a una correcta informació dels temes municipals 
que l’afecten i que té dret a poder intervenir en la vida pública del municipi, 
entre d’altres accions per  la seva assistència i possible participació a les 
sessions plenàries de l’Ajuntament. 
 
El grup municipal d’ADMC en virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, 
presenten per al seu debat, votació i aprovació si s’escau l’adopció del 
següents,  
 

ACORD 
 
Publicar a cada edició del butlletí d’informació municipal dels Pallaresos un 
resum, d’una extensió mínima d’una pàgina, dels temes que s’han tractat els 



darrers plens municipals, incloent-hi les preguntes formulades pels grups 
polítics municipals, com els resultats de les votacions efectuades sobre cada 
punt de l’ordre del dia. 
 
Incloure a la web municipal les actes de les sessions Plenàries un cop 
aprovades pel Ple, amb la possibilitat, un cop sigui possible, de la incorporació 
de l’arxiu sonor, de l’esmentada sessió. 
 
Jaume Domínguez Ruíz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallarsos, 20 de març de 2009 
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. Creiem sincerament que seria una manera d’intentar acostar 
més als veïns a la política municipal, i potser fer que molts més veïns 
volguessin acostar-se als Plens per viure el que succeeix al nostre municipi. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es  
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstencions, no 
s’aprova l’anterior moció. 
 
19 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER L’APROVACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
 

MOCIÓ 
 

El Grup Municipal d’ADMC (Agrupació Democràtica Municipal) a l’Ajuntament 
dels Pallaresos, fent-se ressò de la necessitat de crear un Reglament 
organitzatiu i de funcionament, per millorar el funcionament dels òrgans 
municipals d’aquest Ajuntament i en coherència amb el seu propi programa 
electoral, proposa al Ple Municipal la creació del Reglament Orgànic Municipal, 
atenent als següents, 
 
ANTECEDENTS: 
 
Atès que ADMC va proposar en el seu programa electoral la creació del 
Reglament Orgànic Municipal (ROM) dels Pallaresos. 
 
Atès que la Llei 7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local 
(LRBRL), a l’empara dels articles 4.1.a), 20,24,62,69 i 72, reconeix de la 
potestat auto-organitzativa de les Corporacions Locals. 
 
Atès que la Llei 2/2003, de 27 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), a l’empara dels articles 
8.1.a), 51 i 169, reconeix de la potestat auto organitzativa de les Corporacions 
Locals. 
 



Atès la necessitat de fer un Reglament organitzatiu i de funcionament, per 
millorar el funcionament dels òrgans municipals d’aquest Ajuntament, així com 
també, articular els drets i deures del membres de la Corporació i les drets 
d’informació i participació dels veïns i entitats del municipi. 
 
Atès que ADMC va presentar per registre el dia 22 de novembre de 2007 la 
moció per l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, i davant de la petició 
de l’equip de govern de no presentar al següent Plenari i tractar en comissió 
aquest reglament, per arribar a un consens entre totes les forces polítiques, 
petició que ADMC va acceptar. 
 
Atès que desprès de vàries reunions, i sense cap motiu aparent no varem ser 
convocats a més reunions, i desprès de les nostres peticions de fixar una data 
per acabar de consensuar aquest reglament, peticions fetes per registre els 
dies 22 de juliol de 2008 i 13 d’agost del mateix any, sense cap resposta al 
respecte. 
 
Atès que el consens entre totes les forces polítiques que van participar en les 
comissions de treball per la redacció del ROM era pràcticament total, a 
excepció del apartat de la participació ciutadana, apartat que es pot incloure a 
posterior. 
 
Atès que l’equip de govern va aprovar en el Plenari de novembre de 2007, 
incoar expedient per l’elaboració del Reglament Municipal de Participació 
Ciutadana que reguli, entre d’altres el dret a la participació; el dret a la 
informació; el dret de petició; el dret d’audiència; el dret a la iniciativa ciutadana; 
el dret a presentar queixes, reclamacions i suggeriments; el dret a realitzar 
preguntes en les sessions públiques municipals, i el dret de reunió, reglament 
que encara no està ni presentat ni aprovat per sessió plenària. 
 
Atès que ADMC va tornar a presentar per registre el dia 10 de desembre del 
2008 la moció per l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, i davant de la 
petició de l’equip de govern de reprendre les reunions de la Comissió de treball 
per l’elaboració del ROM durant el mes de febrer de 2009, el Grup Municipal 
d’ADMC va retirar de la consideració del Ple de gener del 2009 l’esmentada 
moció, a l’espera de reprendre les reunions. 
 
Atès les manifestacions de l’equip de govern de desdir-se del compromís 
adquirit durant el Ple de gener de reprendre les reunions per consensuar un 
ROM entre totes les forces polítiques, i degut a la necessitat de crear un 
Reglament organitzatiu i de funcionament, per millorar el funcionament dels 
òrgans municipals d’aquest Ajuntament. 
 
Per tot l’exposat, proposa al Ple Municipal que 
 
ACORDI: 
 
Iniciar l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal (ROM) del Pallaresos, i que 
ha d’adoptar com a mínim les següents: 



 
- La regulació del funcionament i règim jurídic dels òrgans municipals, tant 

els necessaris com els òrgans complementaris. 
- Desenvolupar i concretar les disposicions legals de configuració dels 

òrgans municipals obligatoris, així com el règim jurídic de la 
responsabilitat política dels mateixos. 

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

 
Jaume Domínguez Ruíz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. El Reglament Orgànic Municipal ROM probablement sigui una 
de les normes municipals més desconegudes, la qual cosa està en contradicció 
amb la seva importància. Que, efectivament, la té i molta. El ROM regula el 
funcionament dels òrgans municipals i la seva relació amb la ciutadania. 
 
ADMC va presentar per registre el dia 22 de novembre del 2007 la moció per 
l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, i davant de la petició de l’equip de 
govern de no presentar al següent Plenari i tractar en comissió aquest 
reglament, per arribar a un consens entre totes les forces polítiques, petició que 
ADMC va acceptar. 
 
Desprès de varies reunions, i sense cap motiu aparent no varem ser convocats 
a més reunions, i desprès de les nostres peticions de fixar una data per acabar 
de consensuar aquest reglament, peticions fetes per registre els dies 22 de 
Juliol del 2008 i 13 d’Agost del mateix any, sense cap resposta al respecte. 
 
Degut que en aquest Ajuntament tenim la necessitat de crear un Reglament 
organitzatiu i de funcionament, per millorar el funcionament dels òrgans 
municipals d'aquest Ajuntament, així com també, articular els drets i deures 
dels membres de la Corporació i els drets d'informació i participació dels veïns i 
entitats del municipi, ens hem vist forçats a tornar a presentar aquesta moció i 
així forçar a prendre una decisió en aquest tema. 
 
Atès que el consens entre totes les forces polítiques que van participar en les 
comissions de treball per la redacció del ROM era pràcticament total, a 
excepció del apartat de la participació ciutadana, apartat que es pot incloure a 
posterior, el nostre Grup presenta a la consideració del Ple el Reglament 
Orgànic que varem consensuar entre totes les forces polítiques, per mirar de 
començar el 2009 amb un reglament que tothom conegui, i evitar les possibles 
mals entesos. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors/es  
Coronado, Oller i Domínguez, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Vidal, i una (1) abstenció, la del 



Sr. Vidaller, per l’absència a la sala en el moment de la votació, no s’aprova 
l’anterior moció. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez.  No creo que tenga que explicar mi voto, es una moción que he 
presentado varias veces. 
 
El tema de la moción la llevábamos todas la fuerzas políticas o varias fuerzas 
políticas dentro de la campaña electoral, y todo el mundo se llena la boca de 
que hay que regular el funcionamiento de los Ayuntamientos para evitar 
precisamente malos entendidos, que si tengo derecho, que si no tengo 
derecho, etc. Durante cerca de dos años hemos estado negociando por la 
buena voluntad de intentar llegar a un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, 
acuerdo que estaba, nadie de ustedes tiene un argumento para negar que este 
reglamento no se había consensuado entre todas las fuerzas. Hem tingut 
moltíssimes reunions per parlar d’aquest tema. 
 
Hi ha una cosa clara, vostès diuen, s’omplen la boca, que venen a treballar pel 
municipi, si vinguessin a treballar pel municipi, farien propostes pel municipi, i 
no anirien en contra de les propostes que presentem, que són bones per 
aquest municipi. 
 
Sr. Vidal. He votado en contra de la moción, por una sencilla razón muy fácil de 
comprender. 
 
Para aprobar un Reglamento señor Domínguez, para aprobar un Reglamento 
Orgánico Municipal, antes hay que cumplir de manera real y efectiva la Ley y la 
Normativa. Porque un Reglamento se hace para mejorar, para facilitar y agilizar 
todo aquello que ya determina la Ley. 
 
A todas luces, todos sabemos que el funcionamiento político del Ayuntamiento 
está muy lejos de cumplir con las normativas legales, de manera real y efectiva.  
 
No hay voluntad del Equipo de Gobierno que esto cambie. 
 
Por ello un “No” a un Reglamento; primero cumplir con la normativa legal. 
 
Segundo motivo. En el Pleno del 8 de noviembre de 2007, hace casi año y 
medio el Equipo de Gobierno aprobó una Moción para la elaboración del 
Reglamento Municipal de Participació Ciutadana, y cuando se aprobó esa 
moción el mismo equipo de gobierno, según consta en acta ya llevaban tres 
meses trabajando sobre el tema, o sea, ha pasado un año y medio, ya llevaban 
tres meses más, que era muy ambicioso, que preveía muchos derechos para 
los vecinos y vecinas del municipio. Pues hombre, dejemos que sigan 
trabajando. 
 
Para acabar, que cumplan primero con la legislación de Régimen Local y 
normativa legal complementaria, no pido nada más. Segundo presenten su 



ambicioso Reglamento, muy ambicioso, muchos derechos, mucha 
participación, mucha iniciativa ciudadana, mucho derecho a reunión y mucho 
más. 
 
Sr. Alcaldessa.  Yo sólo quería hacerle una pregunta: ¿Se reafirma en que no 
cumplimos la normativa legal? Lo ha dicho usted, es una de las frases que ha 
dicho. 
 
Sr. Vidal.  Contesta que está muy lejos. 
 
20 MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER L’APROVACIÓ DE 
L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 

MOCIÓ 
 
El Grup Municipal d’ADMC (Agrupació Democràtica Municipal) a l’Ajuntament 
dels Pallaresos, fent-se ressò de la inquietud de molts ciutadans i ciutadanes 
del municipi i en coherència amb el seu propi programa electoral, proposa al 
Ple Municipal la redacció del Reglament Municipal de Participació Ciutadana, 
atenent als següents 
 

ANTECEDENTS: 
 

Atès que des de ja fa uns quants anys hi ha una inquietud creixent entre la 
ciutadania de la vila per poder participar en els òrgans de debat i decisió del 
municipi 
 
Atès que ADMC va proposar en el seu programa electoral la Participació 
Ciutadana als Plenaris Municipals 
 
Atès que la Llei de Bases de Règim Local disposa en el seu article 70.1 bis 
que: 
 
“Los ayuntamientos deberán restablecer y regular nomas de carácter orgánico, 
procedimientos y órganos adecuados para la efectiva participación de los 
vecinos en los asuntos de la vida pública local...” 
 
Atès que al Ple de novembre del 2007 l’equip de govern va incoar expedient 
per l’elaboració del Reglament Municipal de Participació Ciutadana que reguli, 
entre d’altres el dret de participació; el dret a la informació; el dret de petició; 
del dret d’audiència; el dret a la iniciativa ciutadana; del dret a presentar 
queixes, reclamacions i suggeriments; el dret a realitzar preguntes en les 
sessions públiques municipals, i el dret de reunió, i encara no ha presentat cap 
proposta per ser aprovada en sessió Plenària. 
 
Atès que ADMC va tornar a presentar per registre el dia 10 de desembre del 
2008 la moció per l’aprovació del Reglament Orgànic Municipal, i davant la 
negativa de l’equip de govern per tracta aquesta moció en sessió plenària, per 
entendre que l’esperit d’aquesta moció és el mateix que el de la moció 



presentada pel nostre grup municipal el mes de novembre de 2007, on l’única 
coincidència entre aquesta moció i l’anterior moció és l’enunciat. 
 
Atès que aquesta moció proposa l’aprovació d’un reglament i que la moció 
presentada ara fa més d’un any demanava la creació d’una Comissió mixta 
entre tècnics i polítics per crear un Reglament de Participació Ciutadana. 
 
Per tot l’exposat, proposem al Ple Municipal que 
 

ACORDI 
 
Iniciar l’aprovació del Reglament Municipal de Participació Ciutadana dels 
Pallaresos, en el que s’ha de regular la forma inexcusable entre d’altres el dret 
de la participació; el dret a la informació; el dret de petició; el dret d’audiència; 
el dret a la iniciativa ciutadana; el dret a presentar queixes, reclamacions i 
suggeriments; el dret a realitzar preguntes en les sessions .públiques 
municipals, i el dret de reunió 
 
Jaume Domínguez Ruíz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos, 17 de març de 2009 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es  
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstencions, no 
s’aprova l’anterior moció. 
 
La Sra. Alcladessa en volar explicar el vot el Sr. Domínguez li diu que no entén 
que després d’explicar la moció vulgui explicar el vot. Després diuen que no els 
deixo parlar, però si vostè ja ha explicat la moció! Per què vol explicar el vot? 
És que no ho entenc, es vota que SÍ  a la seva moció, i ara vol explicar el vot? 
És que no ho entenc! 
 
Sr. Domínguez. Sóc molt complicat, volia senyora Ramos fer relació a la 
manera política que tenen vostès, incoherent total és el fet que el senyor 
Vidaller parlava a la seva web que feia mesos que estava parlant amb els 
temes, ho reconec, miri deia textualment: 
 
“En relació a la moció de l’ADMC, primer dir que el regidor d’aquest partit 
s’interessa pels temes, ho reconec i sempre ha tingut i tindrà la meva 
col·laboració, (li va durar mesos). Ara bé, jo ja fa un parell de mesos que 
treballo en un Reglament de Participació Ciutadana per als Pallaresos i suposo 
que es va assabentar d’aquest fet i va presentar una moció oportunista, -jo 
presento una moció oportunista al 2007, al 2009 encara vostè no la té-, sense 
contingut i insuficient, -si la meva no tenia contingut, la de vostè és brutal-, 
simplement per posar-se la medalleta de cara a la galeria i això no em sembla 
bé. Des del punt de vista de reglaments de participació ciutadana s’hagués 
hagut de mirar els que ja existeixen en d’altres ajuntaments i adherir a la seva 
moció una proposta contrastada.  Ho he fet i ni tan solt explica el vot. 



 
Crec que no va entendre la meva intervenció quan vaig proposar deixar la seva 
moció i que s’adherissin a la proposta que varem presentar nosaltres que era 
més àmplia i ambiciosa, -senyor Vidaller ni àmplia ni ambiciosa: no hi ha 
proposta-, fruit del treball que ja havia estat fent, com he comentat. El seu 
treball serà grandiós però no es veu per enlloc. La veritat és que no m’agrada 
l’oportunisme i crec que en aquesta ocasió es tractava d’això” 
 
Sr. Vidaller. Per al·lusions. D’aquest tema ja hem parlat abans, vostè va 
presentar al seu dia una moció que vostè reconeixia les comissions quan 
encara aquest equip de govern feia comissions, ja li vaig dir que nosaltres 
varem tenir la generositat de convidar-los a fer aquestes comissions, no estem 
obligats a fer-les, perquè si compta veurà que som sis, som majoria, i nosaltres 
els convidàvem a fer la reunió fins que vostès van abusar de la generositat 
d’aquest equip de govern.  
 
Ja li he dit que no comptarem amb vostès,  perquè no són necessaris.  
 
El Reglament que vostè presentava, vostè ho reconeixia en aquelles reunions, 
en aquelles reunions ho deia, és un estàndard, un “copiar i enganxar”. 
Nosaltres el que plantegem és adaptar aquest  Reglament Orgànic Municipal a 
les necessitats reals del municipi i ho traurem quan nosaltres considerem que 
és el moment, vostè ja no compta. 
 
Sr. Oller.  Senyor Secretari, vostè a pres nota de tot el que s’ha dit, no? 
 
Secretari. Home, procurem! Sinó a la pròxima sessió pot esmenar-ho. 
 
El Sr. Oller. Es queixa de que quan hi ha alguna cosa d’aquestes, no va la 
cinta. 
 
Sr. Oller.  Es queixa a la Sra. Alcaldessa que es demana educació a l’oposició, 
i de l’altre costat no parem de estar sempre amb el mateix, que es faixi un 
curset.  
 
Alcaldessa. No s’ha insultat a ningú senyor Oller 
 
Sr. Oller.  Escolti bé el que acaba de dir, que no som necessaris, estem votats 
per la gent del poble, i per tant, som tan necessaris com vostès. Està parlant la 
llista més votada, això es una falta de respecte total. 
 
Hi ha un intercanvi de paraules entre la Sra. Alcaldessa i el Sr. Oller, queixant-
se la Sra. Alcladessa de la manca de respecte. 
 
Sr. Domínguez.  No entraré en el seu joc d’intentar desqualificar, ni de tot això,  
vostè ha dit una cosa que és molt preocupant, aquesta moció, primer el que 
vostès van fer al 2007 és diu: “Burla als ciutadans”,  i segona, vostè ha dit una 
cosa que és molt greu que és pel que suposo que constarà en acta, que no 
compten amb nosaltres per res. 



 
Senyor Vidaller. Nosaltres hem estat escollits igual que vostè, i la nostra tasca 
és la de gestionar la seva tasca, controlar els òrgans de govern, si no volen 
comptar amb nosaltres a mi em sembla perfecte. Vostè sabrà el que fa, però 
després no vagi omplint la boca parlant de democràcia, parlant de participació 
com parlava vostè al seu programa electoral. 
 
Vostè parlava al seu programa electoral molt d’educació. Per parlar d’educació 
se n’ha de tenir! I després parli. Constantment va buscant la provocació, 
constantment va buscant el faltar al respecte, el desqualificar a l’adversari, i no 
és qüestió d’això, és qüestió de que vostè el que ha de fer és servir a la 
política, no servir-se de la política. 
 
Sr. Vidaller.  Per al·lusions, novament, anem a veure. No és cert que a vostè 
se’l va convidar a fer comissions?  
 
No teníem nosaltres cap necessitat, ja li dic, en democràcia les majories sumen 
i vostès estan en minoria, no en tenim cap necessitat, estem en un sistema 
democràtic normal. Nosaltres ja ens varem oferir a que vostès contribuïssin a 
redactar el ROM i altres qüestions, vostès van abusar d’aquesta generositat, ja 
sap de que estic parlant, i han quedat fora, tant senzill com això.  
 
Llavors, la reflexió aquesta que s’ha de tenir educació, vostè crec que no m’ha 
d’ensenyar a mi l’educació que he de tenir. En cap moment li estic faltant al 
respecte, li estic dient les normes bàsiques del que és la democràcia, majories 
parlamentaries, som sis regidors contra cinc, tant senzill com això, no els 
necessitem. 
 
21 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC RELATIVA A 
L’ACTITUD D’UN REGIDOR D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Atès que durant aquesta legislatura i en especial en les sessions Plenàries de 
l’Ajuntament dels Pallaresos, el regidor del grup municipal d’ICV i membre de 
l’equip de govern Carles Vidaller, ha proferit públicament paraules denigrants i 
difamatòries contra la persona del Sr. Jaume Domínguez Ruíz, regidor del Grup 
Municipal d’ADMC. 
 
Atès que abans del Ple de març de 2009 i davant de la presència de 
l’Alcaldessa Sra. Ana Maria Ramos el regidor del grup municipal d’ICV va 
proferir paraules denigrants cap al regidor del nostre Grup Municipal, i degut a 
la seva negativa a demanar disculpes públiques al Ple esmentat anteriorment. 
 
Vist que aquest fet atempta frontalment amb les més mínimes normes d’ètica 
que han de regir els actes de qualsevol persona, però més encara per aquells 
que ostenten càrrecs públics i són en aquest cas, en conseqüència, 
representants dels veïns dels Pallaresos. 
 
Atès que amb aquesta actitud el Sr. Vidaller ha vulnerat el seu jurament, 
inherent al càrrec de regidor, de complir i fer complir la Constitució espanyola, 



que en el seu article 18 diu: “Es garanteix el dret a l’honor, a la intimitat 
personal i a la pròpia imatge”. 
 
Vist que l’actitud d’aquest regidor embruta la política del nostre municipi així 
com l’honorabilitat d’aquesta Institució i la del partit a qui representa. 
 
Atès que en virtut del que disposa l’Estatut de membres de les Corporacions 
Locals comprès dins de la Llei 7/1985, de 2 d’abril i el RD. 781/1986, de 18 
d’abril, es responsabilitat de l’Alcalde vetllar pel bon govern, protegir 
l’honorabilitat dels membres de la Corporació, sancionar l’omissió dels deures i 
els incompliments dels Regidors. 
 
El Grup Municipal d’ADMC en virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, 
presentem per al seu debat, votació i aprovació si escau la següent 
 

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 

Primer.- Reprovar el comportament del regidor del grup municipal d’ICV Carles 
Vidaller, qui de forma reiterada, tant en sessions públiques del Plenari com fora 
d’aquestes, ve proferint desqualificacions i assetjant de forma indigne un 
regidor de l’Ajuntament dels Pallaresos. Per la qual cosa demanem la pública 
condemna i reprovació moral de tots els grups polítics que formen el consistori 
dels Pallaresos. 
 
Segon.-  Sotmetre aquest fet a la consideració de l’Alcaldia de l’Ajuntament 
dels Pallaresos, perquè s’obri expedient a l’esmentat Regidor, per tal de 
determinar si la conducta del mateix es mereixedora de sanció per part de 
l’alcaldia, en compliment de les atribucions que aquesta te encomanades. 
 
Jaume Domínguez Ruíz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos, 20 d’abril de 2009 
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. L’objectiu fonamental de la política és el servei a la 
col·lectivitat. La forma en què hem decidit organitzar la nostra societat 
requereix que hi hagi persones que actuïn d’acord a l’interès general, que 
destriïn dels interessos particulars les opcions que beneficien més a la 
ciutadania en el seu conjunt, i per això es necessiten persones que actuïn amb 
una visió global de les necessitats, dels problemes i de les prioritats. Aquestes 
persones són els representants polítics que són escollits de forma lliure i 
democràtica a les eleccions. 
 
La política també és discussió, debat i crítica: no en va les diferents formacions 
polítiques ens presentem a les eleccions municipals amb diferents programes, 
diferents projectes, diferents idees de municipi, però per sobre dels interessos 
partidistes hi ha un ideal comú de treballar per a la col·lectivitat, per a millorar el 



servei dels ciutadans, però no de qualsevol forma, ho volem fer dins d’un 
sistema democràtic i lliure que estan definits en el marc legal. 
 
Els polítics tenim l’obligació i el deure de prendre decisions i alhora tenim la 
responsabilitat de donar comptes dia i a dia de les nostres accions davant de la 
ciutadania per a que es valori si són més o menys encertades. Hem de donar 
compte de les nostres decisions a través de diversos mecanismes però 
principalment a través de les resolucions d’Alcaldia, dels acords dels Plens 
Municipals i a les eleccions que es celebren cada 4 anys. I també, no ens hem 
d’oblidar, als tribunals de justícia quan algú considera que els governants no 
han actuat conforme al marc legal. 
 
Tots els ciutadans que creiem en la democràcia som responsables de reforçar 
el nostre sistema, d’assegurar el respecte a les nostres institucions i de 
dignificar la pràctica política. I els primers que tenim l’obligació d’exercir 
aquesta responsabilitat amb convicció som els mateixos polítics. 
 
Durant els dos anys que portem de legislatura venim patint diversos 
menyspreus de part d’aquest regidor, i als últims mesos s’han accentuat encara 
més amb insults i faltes de respecte, i això embruta a les nostres institucions i 
al nostre sistema democràtic. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es  
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstencions, no 
s’aprova l’anterior moció. 
 
Explicació de vot: 
 
Sra.  Alcaldessa. Bueno, por alusiones, ya que me nombra como testigo de un 
hecho ocurrido entre usted y el regidor en la calle, le recuerdo, y sin más 
testigos que hubiera cuando salió el personal a las tres de la tarde, he de 
decirle que quizás no es el lugar adecuado un Pleno para entrar en discusiones 
persones y segundo que está faltando a la verdad Sr. Domínguez. 
 
No se cual será su criterio de “paraules denigrants” y “desqualificacions”; para 
mi el decirle textualmente –“te lo voy a explicar clarito para que lo entiendas, 
que hasta un niño de 8 años lo entendería...”- y- “estás haciendo oposición de 
saldo y mercadillo”-, no creo que entren dentro de los parámetros ni del insulto, 
ni la denigración, ni la descalificación. 
 
Dice que le “asedia” de forma indigna. No sé Sr. Jaime, pero me cuesta 
asimilar que lo que aquí se le dice sea un asedio, aunque ya ha demostrado 
muchas veces que su perspectiva del humor y de lo que dice usted bromeando 
o no, es muy diferente a la mía en particular y creo que el resto de mis 
regidores en general. 
 
Por supuesto que ni siquiera consideraré abrir un expediente al regidor y 
menos el sancionarle. 



 
Y tiene la palabra el regidor aludido en la reprobación. 
 
Sr. Vidaller. Jo el que em vull referir és que no entenc per què temes personals, 
discussions que es puguin tenir fora de l’ajuntament es fan públiques, això per 
començar. 
 
Aquest senyor presenta una moció, en la qual ens llegeix alguns articles legals, 
que ens diu que: “Atès que amb aquesta actitud el Sr. Vidaller ha vulnerat el 
seu jurament, inherent al càrrec de regidor, de complir i fer complir la 
Constitució espanyola, que en el seu article 18 diu aquest senyor: “Es garanteix 
el dret a l’honor, a la intimitat personal – es a dir els temes personals que 
puguem tractar fora, no els hem de traslladar públicament, això cau de sentit 
comú -  i a la pròpia imatge”. 
 
Bé, jo veig a vostè que fa una política bastant victimista, perquè li digui a vostè 
mil vegades un tema que no l’entengui, al final li he de simplificar el missatge 
fins que ho entengui un nen de vuit anys, ja li vaig dir, ho farem molt fàcil.  
 
Aleshores en algun d’aquest articles també em parla de que: “ Vist que l’actitud 
d’aquest regidor que embruta la política del nostre municipi...” Miri jo intento ser 
respectuós sempre que puc, no li he faltat mai al respecte ni l’he insultat, potser 
el meu missatge és molt directe, potser és així, no tinc pèls a la llengua i dic 
exactament el que penso, però el concepte aquest d’embrutar la política 
municipal és discutible i més venint de vostè, miri tinc aquí un pamflet que 
publica vostè, que es titula: “Ciutadans més informats”, en el qual diu vostè diu 
el que abans a dit el seu company del PP “se han gastado más de 198.000 
euros”, li torna a dir exactament igual en la partida de festes, li torno a dir 
exactament igual, vull dir, vostès sumen, està bé, fan un missatge, però el propi 
és també que vegin els ingressos que hi ha i facin una resta, és a dir, una suma 
i una resta, i traslladin aquesta informació a “Ciutadans més informats”, amb 
una mica més de criteri, això per començar. 
 
Després vostè diu que “l’actitud d’aquest regidor embruta la política municipal”, 
i la seva actitud a mi personalment m’avergonyeix, i m’avergonyeix perquè en 
el butlletí que vostè va treure, el primer que va treure, vostè afirmava una sèrie 
de qüestions de que la brossa no es reciclava i aquestes històries. Ho feia 
vostè potser producte de la seva inexperiència política, i vostè el que no ha dit 
a la ciutadania és després va haver de demanar disculpes al Consell Comarcal, 
i justament va argumentar per la seva inexperiència política. A mi 
m’avergonyeix francament com a regidor d’aquest ajuntament que un regidor 
de l’ajuntament que l’han votat els seus votants, m’agradarà o no m’agradarà 
on vostè està assegut avui, però que vagi fent el ridícul per les institucions 
m’avergonyeix. 
 
M’avergonyeix que hagi de demanar disculpes perquè en el segon butlletí vostè 
afirmava que la meva companya de partit era la Presidenta de l’AMPA, també 
va tenir de demanar disculpes públicament. 
 



La seva trajectòria ens demostra que vostè està fent una política una mica així 
estranya, vull dir, fa un missatge de cara a la galeria i després posteriorment ha 
de demanar disculpes, potser dintre del seu criteri, igual la meva política la 
meva acció municipal embruta la política, però crec que la seva m’avergonyeix i 
m’entristeix. 
 
Miri ser regidor d’un ajuntament no és cobrar el que cobren dos-cents i pico 
euros per venir un dia a la setmana, i passejar-se i muntar el show aquí davant 
de la ciutadania, és alguna cosa més, s’ha de tenir criteri, s’ha de tenir crèdit, i 
vostè no ho té, vostè són qüestions que no les entén, ja li vaig dir allà fora en 
una conversa personal que vostè ha traduït en un tema públic, cosa que crec 
que està vulnerant vostè precisament aquest article 18 que vostè menciona, 
vostè mateix. No tinc res més que afegir. 
 
Sr. Domínguez. Miri vostè senyor Vidaller diu que com trec públiques unes 
converses privades, crec que ha dit això, no? Bé, quan jo estic exercint de 
regidor les converses no són privades. De fet, si no recordo malament vostè ha 
denunciat a un veí, que l’únic que va dir era que: “El senyor Vidaller tria a dit als 
reis com Franco”, que està a les fotos. I l’ha denunciat per que estava exercint 
un càrrec públic, vull dir, si vol li recordo que aquest equip de govern té un 
doble barem, es consent per part de l’alcaldessa o de l’equip de govern utilitzar 
fons públics per defensar-lo a vostè que se sentia profundament molest pels 
insults, que no sé què, vostè sabrà per què també sembla ser que només vostè 
ho va sentir, i en canvi, aquí passen actuacions de que persones, un veí que va 
venir i va amenaçar un regidor d’aquí i no es va fer res, això és un doble barem. 
 
No tinc ni tant poca vergonya, jo estic aquí com a representant d’un col·lectiu, 
el que vostè em diu com a representant del col·lectiu perquè no estàvem 
parlant ni de futbol, ni d’on vas a dinar, ni res, parlàvem de tems de política, 
amb lo qual les converses de temes de política als plens és un bon lloc per 
parlar-ne. 
 
Després utilitza el meu butlletí, de pamflet, és el que fan vostès, que és una 
campanya electoral constant, per criticar que dic que s’han passat en la partida, 
doncs escolti’m oidà sigui veritat! i compensi els ingressos que ha rebut per les 
cartes que han enviat a tots els comerciants de tota la comarca per que els 
donin ajudes. La realitat és una senyor Vidaller. Un dèficit de cent milions de 
peles, sis-cents mil euros, aquesta és la realitat del municipi, i vostè té cent 
seixanta mil i diu: “¡Bueno como me dan trenta mil más me los gasto que da 
igual, es igual los cien millores de pérdidas ya los pasaremos al 2010, es igual! 
¡Vidaller firma facturas, tira para adelante! Per encàrrecs verbals de regidors. 
 
I si el seu argument per criticar la meva penosa actuació com a regidor és fer 
referència al primer butlletí, que vaig demanar disculpes crec que al segon o al 
tercer als veïns, es van assabentar tots que el que no volia dir és que no 
reciclessin, i aquesta és la seva manera d’intentar desqualificar-me no tic res a 
dir. 
 



Sr. Vidaller.  A mi em sorprèn que digui: ¡Ojalá haya compensado! És a dir 
¡Ojalá!. Que vol dir “ojalá” a veure, quan un regidor seriós i amb una mica de 
credibilitat, em treu una informació el més propi és que la contrasti és el mínim 
de crèdit que ha de tenir un càrrec públic, no es pot dir qualsevol cosa, ho ha 
de contrastar, això per començar, vull dir, és bàsic. Referent al tracte que li 
estic donant, no ara, sinó sempre, és el mateix que s’està trobant ara, i és que 
em sorprenen algunes de les accions que vostè te, vostè utilitza el victimisme 
d’una forma potser una mica frívola, no l’entenc. 
 
Sr. Oller.  Vamos a ver, el presupuesto tiene un apartado que son aportaciones 
voluntarias, y tiene un número de cuenta para las fiestas, y hay que saber 
diferenciar que todo lo que llega de fuera va a ese apartado de ayudas al 
ayuntamiento por parte de personas que aportan un dinero, y no son para 
poder engordar una partida en concreto, porque cuando se usa de esta manera 
y usted lo sabe bien, esa factura tendría que pagarla directamente la persona 
que aporta, entonces no habría estos problemas. Pero si ese dinero llega al 
ayuntamiento va a una partida, y de la partida de fiestas no tiene nada que ver 
para engordarla, o sea que, se tiene que ajustar. Se tiene que ajustar a su 
partida y el resto viene por otro lado. Al final es dinero que entra en el 
ayuntamiento igual, pero no es que yo busque dinero o lo sepa hacer, puede ir 
engordándolo y esto hay que aclararlo, porque si quieren hacerlo de esta 
manera, que la gente que aporta el dinero que pague directamente la factura, y 
entonces no les pasará. 
 
Sr. Alcaldessa. ¿Pero el espíritu lo entendemos todos verdad? 
 
Sr. Oller. El espíritu es una cosa, pero entonces que no venga dando lecciones 
de aritmética, de matemáticas a los demás, cuando lo primero que tiene que 
saber es como funciona el balance del ayuntamiento. 
 
Sr. Vidal. Estoy de acuerdo con la propuesta del regidor Sr. Jaume Domínguez. 
 
Yo mismo en el Pleno del día 8 de noviembre de 2007, sobre unas 
declaraciones muy graves que había realizado el Sr. Carles Vidaller, ya me 
manifesté en similares términos. 
 
Dejé bien claro su obligación sobre ese asunto y si no lo hacía, su forma de 
actuar ensuciaba la política municipal de Els Pallaresos, de nuestro pueblo y no 
se merecía estar sentado en esa silla. Debía dimitir y debía irse a casa. 
 
Año y medio después, los resultados son evidentes. 
 
22 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA 
INTEGRACIÓ SOCIAL DE LES PERSONES AMB DISCAPACITATS 
 
Els Ajuntaments són les institucions que representen els ciutadans de manera 
més pròxima. Per tant, han de garantir el compliment del marc normatiu 
espanyol en matèria de responsabilitat social, i han de contribuir a generar i 
distribuir riquesa de forma equitativa, eficient i eficaç, així com les condicions 



bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
 
La Constitució Espanyola estableix en el seu article 9.2 que correspon als 
poders públics promoure les condicions perquè la llibertat i igualtat dels 
individus siguin efectives. Dintre d’aquest context, l’article 49 conté un mandat 
perquè aquests poders públics realitzin una política d’integració dels disminuïts 
físics, sensorials i psíquics i els emparin per a gaudi dels drets reconeguts en el 
Títol I de la nostra Carta Magna. 
 
Les bases legals que hem de tenir en compte són, entre d’altres: 
 
La Llei d’Integració Social dels Minusvàlids 13/1982, on s’estableix que les 
empreses públiques i privades on hi treballin 50 o més persones es veuran 
obligades a que entre ells, al menys el 2% dels treballadors siguin minusvàlids. 
 
La Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, estableix, dintre 
del marc de les competències de l’Estat, amb la finalitat de fomentar la qualitat 
de l’edificació, els requisits bàsics relatius a la funcionalitat, la seguretat i 
l’habitabilitat que han de satisfer els edificis. 
 
La Llei 39/1999, de 5 de novembre, per promoure la conciliació de la vida 
familiar i laboral de les persones treballadores. 
 
La Llei 51/2003, de 2 de desembre, d’Igualtat d’Oportunitats, no Discriminació i 
Accessibilitat Universal de les persones amb discapacitat (LIONDAU). 
 
El Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril, pel qual s’aproven les condicions 
bàsiques d’accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat 
per a l’accés i utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions. 
 
Atès que l’Ajuntament dels Pallaresos ha d’exercir la seva responsabilitat amb 
programes d’inserció laboral de diferents col·lectius a través de les àrees de 
Serveis Socials, Recursos Econòmics i Promoció Econòmica. 
 
Atès que per tal de potenciar i ampliar l’àmbit d’aquesta responsabilitat cal que 
aquesta corporació porti a terme polítiques més actives per tal d’evitar l’exclusió 
social i afavorir la integració laboral dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Atès que per aquest motiu l’Ajuntament dels Pallaresos ha d’afavorir i potenciar 
la creació i consolidació de les empreses que compleixin les seves obligacions 
legals i ètiques en l’àmbit social, laboral, i dels drets humans. 
 
Atès que les condicions bàsiques d’accesibilitat i no discriminació per l’accés i 
utilització dels espais públics urbanitzats i edificacions que es van aprovar en 
virtut del Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril seran obligatòries a partir del dia 
1 de gener de 2010 per als espais públics urbanitzats nou i per als edificis 
nous, així com per a les obres d’ampliació, modificació, reforma o rehabilitació 
que es realitzin en els edificis existents, i a partir del dia 1 de gener de 2019 per 



a tots aquells espais públics urbanitzats i edificis existents que siguin 
susceptibles d’ajustaments raonables. 
 
Per tot això, proposem al Ple l’adopció dels següents: 
 

ACORDS 
 
Primer.- L’Ajuntament dels Pallaresos vetllarà per l’adequada contractació de 
persones amb discapacitats en compliment de la Llei d’Integració Social de 
Minusvàlids 13/1982. 
 
Segon.- L’Ajuntament dels Pallaresos prioritzarà en la contractació d’activitats 
aquelles empreses que compleixin els estàndards internacionals en matèria de 
responsabilitat social, o que estiguin en procés d’aconseguir-los. 
 
Tercer.- L’Ajuntament dels Pallaresos es compromet a organitzar jornades de 
formació per a les empreses del municipi sobre les seves responsabilitats 
socials. 
 
Quart.- L’Ajuntament dels Pallaresos establirà sistemes d’incentivació positiva 
de bones pràctiques mitjançant, entre d’altres, les ordenances fiscals, la 
promoció i premis a les empreses del municipi. 
 
Cinquè.- L’Ajuntament dels Pallaresos es compromet a facilitar l’accés als 
edificis de propietat i/o d’explotació municipal i que les barreres 
arquitectòniques estiguin degudament senyalitzades, donant exemple i 
començant pel mateix Ajuntament així com els elements d’urbanització en 
compliment del Reial Decret 505/2007, de 20 d’abril. 
 
Jaume Domínguez Ruíz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos, 20 d’abril de 2009 
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. La finalitat d’aquesta moció és assegurar la igualtat 
d’oportunitats per a les persones discapacitades, contemplada a la legislació 
vigent. En aquesta línia, l’Ajuntament s’ha de comprometre a fomentar la plena 
integració i la completa equiparació de les persones amb discapacitats que 
treballin tant per l’Ajuntament com per qualsevol empresa dels Pallaresos. 
 
Per aconseguir la plena equiparació d’aquestes persones i el respecte 
escrupolós del principi d'igualtat d'oportunitats, s’han d’aplicar les mesures 
humanes i logístiques necessàries en cada cas. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es  
Coronado, Oller, Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstencions, no 
s’aprova l’anterior moció. 



 
Explicació de vot: 
 
Sra. Sánchez. L’equip de govern ha votat que no a aquesta moció perquè 
entenem que no té gaire sentit, ja que tot això que vostè ha parlat en aquesta 
moció ja està regulat per la llei, la Llei d’Integració Social com vostè va dir, la 
Llei  38/1999, etc. No em vull estendre massa. També a títol informatiu, em 
consta que vostè ja ho sap perquè s’ha informat, l’ajuntament no tenim més de 
cinquanta treballadors, i tot i això tenim dues persones que treballen amb 
minusvalia, per tant, de sobres sobrepassem el 2% que exigeix la llei, i si no ho 
sap ja li informo jo, i res més, tot el demés està regulat per llei i per tant és de 
compliment obligat. 
 
Sr. Domínguez. Ja sé que aquí l’accés a l’ajuntament ja està, no anava tant per 
aquesta línia si no pel punt de que des de l’ajuntament es pot afavorir a les 
empreses que ajudin a aquest tipus de persones, que s’estableixin aquí, amb 
algun tipus de bonificació fiscal o alguna cosa d’aquest tipus, seria una manera 
d’incentivar que aquesta gent que té molts problemes per aconseguir feina 
pugui tenir una feina una mica digne.  
 
23 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES 
ALCALDIA. 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos març i abril.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’abril  4.061,   Altes:  20,  baixes 19,  habitants: 4.062. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 95/09, de data 3 de març de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació a PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES TARRAGONA COSTA 
SL, vers l’edifici plurifamiliar d’onze habitatges situat al carrer Gaudí, núm. 17, 
segons expedient d’obres 81/2006 (PO12/2008) 
 
Decret 96/09, de data 4 de març de 2009, concedint a SABIBOSC 2005 SL 
pròrroga de la llicència d’obres per la construcció d’un conjunt d’habitatges 
situats entre els carrers Prat de la Riba, President Macià i Pau Clarís, segons 
expedient 5/2006  
 
Decret 97/09, de data 3 de març de 2009, concedint llicència al Sr. Josep Lluís 
Curulla Pascual per la realització de diverses obres menors a la finca situada al 
carrer President Tarradellas, 27A, segons expedient 13/09  



 
Decret 98/09, de data 3 de març de 2009, concedint llicència al Sr. Jordi Virgili 
Marcos per les obres d’ampliació i reforma d’un habitatge unifamliar al carrer 
Prats de Motlló, 1A, segons expedient 7/2009  
 
Decret 99/09, de data 5 de març de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 5 de març de 2009  
 
Decret 100/09, de data 2 de març de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 de gener de 2009, que importen la quantitat de 
267.998,24€ 
 
Decret 101/09, de data 2 de març de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 31 de gener de 2009, i que ascendeixen a la 
quantitat de 202.180,50€ 
 
Decret 102/09, de data 9 de març de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA corresponent a les obres executades al carrer 
Pins, expedient d’obres 159/2005  
 
Decret 103/09, de data 9 de març de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA corresponent a les obres executades al carrer 
Ribera d’Ebre, expedient d’obres 139/2006  
 
Decret 104/09, de data 9 de març de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA corresponent a les obres executades al carrer 
Girones i Tarragonés, expedient d’obres 145/2006  
 
Decret 105/09, de data 9 de març de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA corresponent a les obres executades al carrer 
Ceps, expedient d’obres 121/2005 
 
Decret 106/09, de data 9 de març de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA corresponent a les obres executades al carrer 
Garrigues, expedient d’obres 31/2005  
 
Decret 107/09, de data 9 de març de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA corresponent a les obres executades al carrer 
Conca de Barberà, expedient d’obres 38/2006 
 
Decret 108/09, de data 9 de març de 2009, atorgant llicència a TELEFONICA 
ESPAÑA SAU per l’obertura de cala i reparació de conductes a Ctra. Santes 
Creus, s/n, expedient 15/2009  
 
Decret 109/09, de data 9 de març de 2009, atorgant llicència a FECSA 
ENDESA per l’estesa de cable soterrat de baixa tensió al carrer Clavells del 
municipi, expedient d’obres 8/2009  
 



Decret 110/09, de data 10 de març de 2009, concedint al GRUP REDWATER 
SL pròrroga de la llicència d’obres de construcció de setze habitatges a les illes 
3 i 4 del Pla Parcial 4, expedient 153/2006  
 
Decret 111/09, de data 10 de març de 2009, concedint a GRUP REDWATER 
SL un aplaçament de pagament vers la lli`cencia de primera ocupació 18/2007, 
fins al dia 1 de març de 2010 
 
Decret 112/09, de data 10 de març de 2009, acceptant a GRUP REDWATER 
SL l’aplaçament de pagament de la llicència de primera ocupació dels 
habitatges situats a les illes 7 i 8 del Pla Parcial 4, segons llicència 24/2007  
 
Decret 113/09, de data 10 de març de 2009, acceptant a GRUP REDWATER 
SL l’aplaçament de pagament de la llicència de primera ocupació dels 
habitatges situats a la illa 6 del Pla Parcial 4, segons llicència 17/2007  
 
 
Decret 114/09, de data 10 de març de 2009, acceptant a GRUP REDWATER 
SL l’aplaçament de pagament de la llicència de primera ocupació dels 
habitatges situats a les illes 9 i 10 del Pla Parcial 4, segons llicència 3/2007  
 
Decret 115/09, de data 12 de març de 2009, aprovant el llistat de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 12  de març de 2009  
 
Decret 116/09, de data 12 de març de 2009, aprovar les bases per procedint a 
la contractació temporal d’un oficial 2ª personal d’oficis 
 
Decret 117/09, de data 9 de març de 2009, aprovant el projecte tècnic de 
legalització de la tanca al polisportiu dels Pallaresos, situat a la zona Els 
Hostalets, per import de 22.644€ 
 
Decret 118/09, de data 24 de febrer de 2009, aprovant la devolució de 
pagaments de determinats rebuts de taxes i preus públics per error en 
l’aplicació de la tarifa 
 
Decret 119/09, de data 2 de març de 2009, aprovant  el pressupost presentat 
per l’empresa INSPRO per cobrir el mateniment de les intal.lacions del CEIP 
SANT SEBASTIÀ 
 
Decret 120/09, de data 23 de febrer de 2009, ordenant l’agrupació de les 
finques situades a l’Av. Onze de Setembre a fi d’instal.lar un CEIP de dos 
línies.  
 
Decret 121/09, de data 13 de març de 2009, aprovant la contractació del Sr. 
Joan Barbosa Faubell com a conserge del CEIP SANT SEBASTIA per 
substitució per la baixa d’IT del treballador Joan Font. 
 
Decret 122/09, de data 18 de març de 2009, atorgant llicència a 
PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS TARRAGONA COSTA SL per la 



legalització de línia subterrània de baixa tensió afectant els carrers Catalunya, 
Gaudí, Jujol i Lleida, expedient 144/2008  
 
Decret 123/09, de data 19 de març de 2009, aprovant l’exempció de fiances del 
Sr. Enrique Izquierdo Avila, requerides per l’execució de les obres al carerr 
Vallés, núm. 3, segons expedient 72/2008  
 
Decret 124/09, de data 19 de març de 2009, acceptant el canvi de titularitat del 
bar situat al carrer Alt Penedés, 11 del municipi que figurava a nom del Sr. 
Pedro Ruiz Roldan i actualment a nom de RN SCP 
 
Decret 125/09, de data 19 de març de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 de febrer de 2009 que ascendeixen a la quantitat 
de 45.1983,30€ 
 
Decret 126/09, de data 19 de març de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 28 de febrer de 2009, que ascendeixen a la 
quantitat de 72.450,55€ 
 
Decret 127/09, de data 4 de març de 2009, atorgant llicència al Sr. Alejandro 
Curto Ramírez per la instal.lació d’una terrassa en via pública davant de 
l’activitat CAN VICENÇ. 
 
Decret 128/09, de data 19 de març de 2009, aprovant la factura presentada per 
l’empresa ELIAS corresponent a la instal.lació d’una carpa per la celebració de 
la festa major d’hivern, per import de 16.335,12€ 
 
Decret 129/09, de data 17 de març de 2009, 17 de març de 2009, ordenant a 
base la devolució de rebuts de taxes i preus públics anys del 2004 al 2008, a 
nom del Sr. Josep Ma Jujol Gibert 
 
Decret 130/09, de data 20 de març de 2009, ordenant a Base la baixa de rebuts 
de taxes i preus públics que figuren a nom de REDWATER SL corresponents a 
l’any 2008  
 
Decret 131/09, de data 18 de març de 2009, ordenant a Base la baixa dels 
rebuts de taxes i preus públics que figuren a nom de Pro Equip Gestió 
Inmobiliària del Tarragonés SL corresponents a l’any 2008  
 
Decret 132/08, de data 3 de març de 2009, aprovant un canvi de tarifa a nom 
del Sr. Manuel Arjona Velasco vers els rebuts de taxes i preus públics any 2007 
i 2008, i el retorn de 127,06€ per cobrament indegut 
 
Decret 133/08, de data 20 de març de 2009, ordenant a BASE la baixa del 
rebuts de taxes i preus públics any 2008 a nom de COMUNIDAD 37 SL 
 
Decret 134/09, de data 13 de març de 2009, denegant l’expedició d’una targeta 
d’armes al Sr. Josep Ma Roig Fernández per manca de documentació 
 



Decret 135/09, de data 16 de març de 2009, aprovant la concessió per part de 
la Diputació de Tarragona de l’assistència per la implantació d’activitats de 
recollida selectiva tèxtil familiar en el marc del Programa Roba Amiga 
 
Decret 136/09, de data 19 de març de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines corresponents al mes de març del 
personal de l’Ajuntament 
 
Decret 137/09, de data 19 de març de 2009, aprovant les modificacions a 
incloure en concepte de retens a les nòmines del personal de l’Ajuntament 
 
Decret 138/09, de data 19 de març de 2009, aprovant la renovació 
d’inscripcions i declaracions de la caducitat d’inscripcions no renovades al 
padró municipal 
 
Decret 139/09, de data 19 de març de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 19 de març  
 
Decret 140/09, de data 24 de març de 2009, declarant la caducitat de 
l’expedient d’activitat incoat pel Sr. Jorge Alonso Galván ZONA MOTO SCP 
 
Decret 141/09, de data 27 de març de 2009, acceptant una escultura realitzada 
per l’escultor Igor Martinov anomenada “Pensamiento Libre” 
 
Decret 142/09, de data 24 de març de 2009, incoant l’expedient de rectificació 
de l’inventari general de bens municipals 
 
Decret 143/09, de data 25 de març de 2009, aprovant la creació del registre i 
numeració de les entitats locals del municipi  
 
Decret 144/09, de data 27 de març de 2009, aprovant la contractació del Sr. 
Carles Brunet Bofarull sota la modalitat de contracte per circumstàncies del 
servei o acumulació de tasques 
 
Decret 145/09, de data 30 de març de 2009, concedint llicència a FECSA 
ENDESA per l’estesa de cable soterrat de baixa tensió afectant el carrer 
Clavells, segons expedient 28/2009  
 
Decret 146/09, de data 30 de març de 2009, aprovant la pràctica d’ofici d’una 
visita de comprovació a l’activitat destinada a perruqueria situada al carrer 
Recó, núm. 2 
 
Decret 147/09, de data 1 d’abril de 2009, concedint llicència a 
CONSTRUCCIONS SALVAT JOVÉ SL per les obres d’ampliació d’un habitatge 
unifamiliar parellat situat a l’Av. Catalunya, núm. 1, segons expedient 23/2009  
 
Decret 148/09, de data 1 d’abril de 2009, atorgant llicència al Sr. Juan Moreno 
Guerrero per les obres de construcció d’un habitatge al carrer Antic Corriol dels 
Plans, 6, segons expedient 17/2009  



 
Decret 149/09, de data 1 d’abril de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA per respondre de les obres realitzades al carrer 
Pau Clarís i President Macià, segons expedient 157/2008  
 
Decret 150/09, de data 1 d’abril de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA per respondre de les obres realitzades al carrer 
Santes Creus, segons expedient 37/2009  
 
Decret 151/09, de data 2 d’abril de 2009, aprovant el pressupost presentat per 
l’empresa FCC per realitzar les tasques de neteja de vidres i neteja diària del 
gimnàs del CEIP SANT SEBASTIÀ 
 
Decret 152/09, de data 2 d’abril de 2009, atorgant llicència a la Sra. Sònia 
Tortosa de la Torre per l’ampliació de l’habitatge situat al carrer Corts 
Catalanes, 22B, segons expedient 18/2009 
 
Decret 153/09, de data 20 de març de 2009, ordenant a BASE la baixa del 
rebut de taxes i preus públics any 2008 a nom de la Sra. Asunción Sedó 
Ramon 
 
Decret 154/09, de data 30 de març de 2009, ordenant a BASE la baixa del 
rebut de taxes i preus públics any 2008 a nom del Sr. José A. Carrasco Marrón 
 
Decret 155/09, de data 20 de març de 2009, ordenant a BASE la baixa de 
l’expedient executiu corresponents als rebuts de taxes i preus públics anys 
2002 a 2007 a nom del Sr. Ramon Nievas Ramírez 
 
Decret 156/09, de data 31 de març de 2009, ordenant a BASE donar de baixa 
els rebuts de taxes i preus públics any 2008 a nom de Instalaciones i 
Mantenimento de Tarragona Asociados Soria SL 
 
Decret 157/09, de data 24 de març de 2009, ordenant a BASE donar de baixa 
els rebuts de taxes i preus públics any 2008 a nom de la Sra. Carmen Fadurdo 
Subirats 
 
Decret 158/09, de data 30 de març de 2009, aprovant la suspensió dels 
expedient executius oberts a Construcción y Promoción FERMA 2004 SL pels 
rebuts de taxes i preus públics any 2006, 2007 i 2008 
 
Decret 159/09, de data 31 de març de 2009, concedint a l’entitat COLLA 
GEGANTERA ELS PALLARESOS, número 1 en el registre municipal d’entitats 
 
Decret 160/09, de data 31 de març de 2009, concedint a l’entitat AFER DE LA 
DONA, número 2 en el registre municipal d’entitats 
 
Decret 161/09, de data 2 d’abril de 2009, aprovant la certificació única de les 
obres del casal social els Hostalets, redactada per l’arquitecte Sr. Xavier 
Climent i que importa la quantitat de 57.069,69€ 



 
Decret 162/09, de data 26 de març de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 26 de març 
 
Decret 163/09, de data 28 d’abril de 2009, convocant la sessió especial de 
comptes el dia 28 d’abril de 2009  
 
Decret 164/09, de data 15 d’abril de 2009, aprovant l’anul.lació dels expedient 
executius oberts a Construcción y Promoción FERMA 2004 SL pels rebuts de 
taxes i preus públics any 2006, 2007 i 2008 
 
Decret 165/09, de data 15 d’abril de 2009, ordenant l’anul.lació del rebut de 
taxes i preus públics any 2009 a nom del Sr. Ramon Nievas Ramírez 
 
Decret 166/09, de data 2 d’abril de 2009,  donant llicència al Sr. Robert de la 
Cruz Sáez pel canvi de vehicle en la llicència de taxi número 1 
 
Decret 167/09, de data 14 d’abril de 2009, iniciant el procediment per la 
redacció d’una ordenança municipal de creació de fitxers 
 
Decret 168/09, de data 15 d’abril de 2009, atorgant llicència a la Sra. Glòria 
Castro Chico per l’acondiconament del paviment del garatge de la finca situada 
a Ctra. Santes Creus, 3, segons expedient 20/2009  
 
Decret 169/09, de data 15 d’abril de 2009, atorgant llicència a la Sra. Teresa 
Estil.les Fortuny per la renovació de part del paviment d’entrada a l’habitatge 
situat al carrer Nou, núm. 5, segons expedient 27/2009  
 
Decret 170/09, de data 15 d’abril de 2009, atorgant llicència a la Comunitat de 
Propietaris del carrer Eixerit, núms. 14-26, pel canvi de paviment de l’escala 
d’accés als habitatges, segons expedient 32/2009  
 
Decret 171/09, de data 15 d’abril de 2009, atorgant llicència a la Sra. Beatriz 
Rosa Lara, per les obres de construcció de tanca a la finca del carrer Ripollés, 
núm. 13, segons expedient 30/2009  
 
Decret 172/09, de data 15 d’abril de 2009, atorgant llicència al Sr. Angel Lucha 
Grimaldos per la reparació del mur posterior de la finca situada al carrer Aixerit, 
núm. 14, segons expedient 25/2009  
 
 Decret 173/09, de data 15 d’abril de 2009, atorgant llicència al Sr. Joan M. 
Velasco Giráldez per l’arrebossament de la façana i reparacions de la tanca de 
la finca situada al carrer Berguedà, 9-11, segons expedient 22/2009  
 
Decret 174/09, de data 16 d’abril de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal el dia 16 d’abril 
 
Decret 175/09, de data 16 d’abril de 2009, ordenant a BASE donar de baixa els 
rebuts d’escombreries any 2008 a nom de la Sra. Ma Ascensión Vivas Oliver 



 
Decret 176/09, de data 7 d’abril de 2009, concedint a l’entitat LLAR D’AVIS 
DELS PALLARESOS, número 3 en el registre municipal d’entitats 
 
Decret 177/09, de data 16 d’abril de 2009, concedint a l’entitat BALL EL 
TROPESON, número 4 en el registre municipal d’entitats 
 
Decret 178/09, de data 17 d’abril de 2009, ordenant el pagament de les 
sancions de trànsit imposades pel Servei Català de Trànsit al treballador Miguel 
Angel Larios Delgado  
 
Decret 179/09, de data 20 d’abril de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines del personal de l’Ajuntament 
corresponents al mes d’abril 
 
Decret 180/09, de data 20 d’abril de 2009, aprovant el plus reten a incloure a 
les nòmines del personal corresponents al mes d’abril 
 
Decret 181/09, de data 27 d’abril de 2009, acceptant l’informe emès pels 
serveis tècnics municipals vers l’expedient de projecte de xarxa de 
subministrament de gas natural anomenada “Xarxa Els Pallaresos – El Catllar – 
Centre Penitenciari”, per presentar-lo com objecció dintre del termini legalment 
establert 
 
Decret 182/09, de data 27 d’abril de 2009, aprovant el pressupost presentat per 
l’empresa MURCIA CARDS SOLUTIONS SL, per l’adquisició d’un control 
d’entrada a la piscina municipal 
 
Decret 183/09, de data 27 d’abril de 2009, atorgant llicència a FECSA ENDESA 
per l’estesa de línia aèria de baixa tensió a plaça l’Església, segons expedient 
5/2009  
 
Decret 184/09, de data 27 d’abril de 2009, atorgant llicència a la Sra. Núria 
Aguirre Segovia per l’arranjament de destrosses produïdes per la ventada a la 
finca situada al carrer Costaret, núm. 1, segons expedient 42/2009 
 
Decret 185/09, de data 29 d’abril de 2009, incloent a l’ordre del dia el compte 
general de la corporació exercici 2007 
 
Decret 186/09, de data 29 d’abril de 2009, aprovant l’oferta pública d’ocupació 
any 2009  
 
Decret 187/09, de data 29 d’abril de 2009, atorgant llicència a la Sra. 
Montserrat Maroto Nadal per les obres de reparació de teulada i part del 
paviment exterior de la finca situada a l’Av. Corts Catalanes, 24, segons 
expedient 14/2009  
 
Decret 188/09, de data 30 d’abril de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal els dies 23 i 30 d’abril  



 
Decret 189/09, de data 30 d’abril de 2009, convocant sessió plenària el dia 7 de 
maig a les 20 hores. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
24  PRECS I PREGUNTES. 
 
PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A 
L’ALCALDESSA DELS PALLARESOS 
 
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 maig del 2009, les següents PREGUNTES: 
 
- El Grup Municipal d’ADMC li va notificar el passat dia 3 de juliol del 2008 una 
anomalia amb la illa de contenidors soterrats, en concret a la illa situada al 
carrer Bofarull, just davant del parc infantil. Aquesta mateixa qüestió li varem 
tornar a preguntar al Ple del mes de setembre, amb resposta per part de vostè 
que hi havia més contenidors en situacions semblants. Encara troben quasi un 
any desprès que estan en la mateixa situació. Per això voldríem preguntar-li. 
 
Quines mesures s’han pres per solventar aquesta situació? 
 
Quant de temps creu que hem d’esperar els veïns per tenir aquests 
desperfectes en perfecte estat? 
 
Resposta: 
 
Las medidas que tomé fue denunciarlo a FOMENTO, como ya le dije, y al 
Consell Comarcal. Preparamos un dossier porque todos los desperfectos que 
hay son culpa del personal que vacía los contenedores. Entre estas anomalías 
están las roturas de aceras, golpes en los contenedores, incluso me consta que 
han hecho algún daño a alguna vivienda. Esta denuncia se ha repetido ya en 
dos ocasiones, y la última ya directamente a presidencia del Consell Comarcal 
para que haga FOMENTO que tome las medidas oportunas. 
 
Estamos a la espera y si no ya esta última vía que es directamente acudir a 
presidencia diciendo que no se han hecho por parte de FOMENTO lo que tenía 
que hacer, entonces se tomarán las medidas necesarias que tengamos que 
hacer para solucionarlo. 
 
- Al Ple de novembre de 2008 li varem demanar preguntar per tal de mantenir 
la salubritat pública, segons fixa l’ordenança de policia i bon govern al seu 
article 37, on diu que es tindrà cura del focus emissor de soroll, evitant 
molèsties innecessàries als veïns, singularment en les hores destinades al 
descans nocturn, fixant des de les 23 fins a les 8 hores. Un màxim de 40dBA, 
és per això que li volem preguntar com ja varem fer en anteriors plens, 



 
Si la recollida de les escombraries abans de les 8 del matí no supera els 
40dBA? 
 
Creu que cal fer mesures per determinar si el buidat dels contenidors 
supera els 40dBa? 
 
Resposta: 
 
Encara no tenim la mesura dels decibels i creguin-me que tenim ganes de tenir-
la, i sé que es prendran mesures si s’ha de fer. 
 
- Fa més d’un any que li venim notificant l’estat que pateix la barana que uneix 
el nou Ajuntament amb la pista poliesportiva, el gran perill que aquesta barana 
suposa per els nostres infants, tant per la manca de barrots en molts trams com 
per l’efecte “escala”, perill que s’ha incrementat per la gran afluència de nens 
degut a la ubicació del nou CEIP, fet que li hem repetit en vàries ocasions, i és 
per això que li volem preguntar,  
 
Es pensa substituir aquest any aquesta barana? 
 
No creu que encara que no substitueixi aquesta barana, es podria 
almenys reparar els trams malmesos? 
 
Resposta: 
 
Fa temps que li vaig dir que de moment no es substituiria, però ara li puc dir 
que sí que es pensa substituir la barana amb les ajudes especials de la 
Diputació, al PEIM (Pla especial d’inversió municipal). 
 
- En una situació semblant es troba una zona verda situada en el carrer Bofarull 
a l’alçada del nº 55, una zona verda que sembla més un “pipican” improvisat 
per l’incivisme d’alguns veïns, però on la promotora que va construir els 
habitatges d’aquell carrer va fer un mur de contenció d’una alçada 
considerable, però sense cap protecció per possibles caigudes, i per això li 
volíem preguntar,  
 
No creu vostè que s’hauria de fer alguna acció per mirar de protegir de 
possibles caigudes a nens? 
 
Resposta: 
 
Claro que se podría hacer, y si pudiéramos haríamos muchas cosas para evitar 
las caídas, pero no sólo ese muro, sabe perfectamente que hay muchísimos 
sitios peligrosos en el municipio y no podemos repararlos todos. Gracias a Dios 
no se han producido y esperemos que así siga, es que no se puede hacer otra 
cosa. 
 



Sr. Domínguez. Sólo decirle que se hacen acciones en el municipio, como por 
ejemplo la sustitución de los bancos, que me parece bien, pero creo que estos 
esfuerzos que se están haciendo la situación en que está el ayuntamiento 
económicamente hablando, se deberían realizar solucionando temas que 
puedan afectar a seguridad de vecinos, o sea, yo creo que se tendría que 
priorizar más en ese aspecto que no en otro, que bueno, si un banco está más 
o menos roto también es criticable lógicamente porque hablamos de acción de 
gobierno, ¿vale? Pero se debería priorizar más en temas de seguridad que en 
temas de mobiliario urbano. Entiendo. 
 
Sra.  Alcaldessa. Si un día se da una vuelta por el municipio y mira todos los 
sitios que tienen peligro para los niños, no podríamos hacer otra cosa que 
reparar todos esos sitios, por que los hay a miles. 
 
- El grup municipal d’ADMC ha tornat a rebre moltes queixes de veïns indignats 
amb l’estat de neteja del nostre municipi, on “sembla” que només es netegin els 
carrers més transitats, o almenys sembla que no es neteja de manera regular, i 
per això li volíem preguntar,  
 
Ens pot fer arribar un planning de les tasques de la brigada, en especial 
dels treballadors que netegen els carrers, on especifiquin les zones del 
municipi que netegen per dies? 
 
Resposta: 
 
No sé cuantos vecinos se le han quejado Sr. Domínguez, en todo caso ese 
número de vecinos le pediría por favor que les hiciese llegar, que según usted 
son muchos, que vengan a decírmelo personalmente, pues yo he de decirle 
que normalmente lo que me está diciendo la gente es que ha mejorado 
muchísimo la limpieza, entonces no lo entiendo. Se ha entrado tanto por escrito 
como por la página web. 
  
Primero sí que hubo una época que estaba desastroso el municipio, porque no 
llegábamos a la limpieza ni teníamos personal, pero gracias a los planes 
ocupacionales al principio y principalmente a la compra de la barredora, le 
puedo asegurar que se limpian todas, repito todas las calles del municipio 
durante la semana laboral, incluido los lunes que se realiza limpieza a fondo de 
todos los servicios de contenedores. 
 
A los que alguna vez me han comentado que por su calle no se limpiaba, creo 
recordar que sólo se olvidaron al principio de un par de callejones, ya se han 
incluido, y esto fue al principio de entrar la máquina a rondar, yo les invito a ver 
si me pueden asegurar que las siete horas que dura la jornada laboral pueden 
estar pendientes si la máquina pasa o no, por que yo por mi calle todavía no la 
he visto, mire que lleva tiempo aquí la máquina. Entonces, pues lo creeré. 
 
Comentarle que sí, que le pasaré el planning de limpieza. 
 



A grandes rasgos le diré que los lunes hace repaso de contenedores, limpieza 
de papeleras, contenedores de todo el municipio, con la máquina de agua a 
presión, los contenedores de basuras verdes de todo el municipio, la zona de 
pista de petanca. Los martes se dedica a Pallaresos Park y un tiempo que le 
sobra al pueblo. Los miércoles se dedica a la zona de Hostalets, y una zona de 
Jardins Imperi. Los jueves se dedica a Jardins Imperi, zona de pistas de 
petanca, y los viernes se dedica al casco urbano y los patios de los colegios, ya 
se lo pasaré por escrito. 
 
-Al municipi trobem molts carrers de doble sentit, i amb la possibilitat 
d’estacionar als dos costats, on els vehicles que circulen han de fer 
malabarismes per poder passar. El nostre Grup Municipal creu que s’hauria de 
decidir si s’ha de circular en dos sentits o bé estacionar en un sol costat, amb la 
possibilitat d’estacionar 15 dies en cada costat. 
Per això li volíem preguntar,  
 
No creu aquest equip de govern que la regidoria d’urbanisme no hauria de 
fer un estudi dels carrers del municipi, per delimitar si establir un únic 
senti o l’estacional en un sol costat? 
 
Resposta: 
 
Sra. Alcaldessa. Nosotros ya pensábamos lo mismo que usted, pero visto el 
incivismo, y usted lo sabe perfectamente de muchísimos conductores, 
tendremos que esperar a que se pueda regular mediante vigilancia municipal 
todo el día. Porque para eso se crean las plazas de vigilante, para velar por 
nuestra seguridad, por la seguridad viaria, y por el cumplimiento de las normas 
de circulación y todo el resto de las normas.  
 
Le aseguro que no tengo miedo a las sanciones, para nada, que eso puede 
conllevar que otros piensen que nos queremos forrar con estos vigilantes, pero 
será también que todos pensamos que hay demasiados incívicos y que lo 
seguirán siendo aunque estén estas personas vigilando el municipio. 
 
- Els veïns dels Pallaresos tenim dret a saber que s’ha fet amb els nostres 
diners, i si podem plantejar-nos altres polítiques diferents que no siguin de 
retallar els serveis o l’augment de les taxes per salvar aquesta situació de crisi. 
Tenim dret a saber que s’ha fet i com s’ha fet. I per això volem preguntar-li, 
 
Aquest equip de govern demanarà una auditoria comptable a una 
empresa externa que emeti un informe sobre la gestió econòmica dels 
anys 2007 i 2008? 
 
Resposta: 
 
No 
 
PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC AL REGIDOR 
DE MEDI AMBIENT DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 



 
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 maig del 2009, les següents PREGUNTES: 
 
Que el regidor Sr. Jordi Pardo, contesta: 
 
- El Grup Municipal d’ADMC vol saber el cost de les factures de redacció, edició 
i distribució del butlletí municipal de l’Ajuntament durant l’any 2008. 
 
Resposta: 
 
El cost de l’any 2008, són 6.505,64 €. 
 
- El Grup Municipal d’ADMC vol saber si és cert que el CCT subvencionarà el 
75% del cost dels compostadors domèstics? 
 
Resposta: 
 
La resposta és No. Com no és cert, i li he tornat a repetir, i ens trobem amb 
aquest “fullet” que vostè ha distribuït per tot el municipi i que diu: “La rebaixa en 
el rebut de les escombraries és possible”-, i amb una foto dels contenidors 
d’escombraries. I sota diu: -“Sabieu que el Consell Comarcal subvencionava 
amb el 75% del cost del compostador?. 
 
Jo personalment aquest fullet el vaig rebre a principis d’abril, aleshores em 
trobo amb una entrada pel registre de preguntes del 22 d’abril de 2009, o sigui, 
vostè aquí reparteix a tots les habitatges una afirmació, i per un altre costat vint 
dies després em fa una pregunta de si és cert.  
 
Bé, he estat llegint el plenari passat, l’Acta, i diu quan precisament es feia una 
explicació vostè de l’acord de liquidació del 2008. 
 
El Sr. Domínguez:  Les preguntes són SÍ o NO, no hi ha explicació de pregunta. 
 
El Sr. Pardo. Aleshores diu en una contesta que vostè fa a la senyora 
Alcaldessa “Creo que me merezco más respesto que eso por que yo necesito, 
o nosotros estamos aquí para gestionar la función del municipio del equipo de 
gobierno, no venimos aquí por capricho ni venimos por que tengamos ganas de 
tocarles las narices.” 
 
No sé com se li pot anomenar això, fa una publicació fent una afirmació, i 
després em fa la pregunta de si és cert, si això no són tocar els nassos? 
 
Per tant com abans ha reconegut al senyor Vidaller que s’havia equivocat i 
demanaria disculpes, suposo que ara ho farà també. Si no demana disculpes, 
aleshores no sé per què ens fa les preguntes, per que clar, si vostè és el que 



està en possessió de la veritat jo tinc la informació li facilito i diu que no 
rectifica.  
 
- El Grup Municipal d’ADMC vol saber si és cert que pel proper any 2010 el 
nostre municipi ha de recollir fracció orgànica per valor del 10% mínim del que 
es recull en la fracció de rebuig? 
 
Resposta: 
 
És no. 
 
- El Grup Municipal d’ADMC vol saber si aquest equip de govern creu que amb 
3 contenidors de recollida d’orgànica es recollirà el percentatge necessari per 
no ser penalitzats? 
 
Resposta: 
 
Aquí hi ha un SÍ condicional, en el sentit que s’estudiarà quan s’hagi de signar 
el conveni definitiu, per tant, pensem que sí, però no li puc garantir. 
 
-El Grup Municipal d’ADMC vol saber si és cert que si no es recull el 10% 
abans mencionat, rebrem una penalització sobre el preu de la brossa de 20€ 
tona? 

 
Resposta: 
 
No 
 
- El Grup Municipal dADMC  vol saber si és cert que en cas que l’Ajuntament 
hagués aprovat el compostatge domèstic, es podrien reduir els Kgs previstos 
en la utilització dels compostadors, dels Kgs. que s’hauran de recollir de la 
fracció d’orgànica? 
 
Resposta: 
 
Sí 
 
Preguntes/precs/comentaris /critiques: 
 
Sr. Vidal. ¿Por qué no se hizo la misa solemne el día del Santo Patrón Sant 
Sebastià? 
 
Todos los años se hacía misa por la mañana o por la tarde, y este año en el 
programa no figuraba y es por curiosidad ¿Por qué no se hizo la misa 
solemne? 
 
Sra. Alcaldessa.  La misa si se hizo, lo que no se puso. Yo fui a la misa. 
 



Sr. Vidal. En el Pleno del día 5 de marzo de 2009, expuse aquí la falta de 
personal de limpieza, que habían quejas que estaba sucio el colegio, que se 
había reducido el personal, y habían varias denuncias que habían entrado por 
registro. Me contestaron, no me pareció correcta la contestación que se me dio,  
y el día 9 ya presente la correspondiente denuncia al Departament d’Educació 
de Tarragona, denunciando como estaba de limpieza este colegio y la falta de 
personal, y que comprobaran.  Si desde el día 5 el ayuntamiento había hecho 
alguna cosa más, que me parece que hasta los profesores tiene que hacer 
labores de limpieza, pues si había hecho algo el ayuntamiento. 
 
Sra. Alcaldessa.  No sé como, resulta que nos llamó un periodista, que no se 
como se enteró de todo este tema, el periodista nos decía textualmente “que 
los profesores se tenían que dedicar a limpiar el colegio cada día”, ¿vale?, me 
llamó a mí, llamó al señor regidor de comunicación, y llamó a la señora Imma. 
Le dimos las explicaciones pertinentes, dijimos la verdad de la situación y 
después al día siguiente contrastó la información con el Director del colegio, y 
la verdad es que no he visto por ningún lado publicado nada en prensa, o sea, 
sería que la información que le dimos nosotros y el director del colegio es la 
correcta. 
 
A parte de esto, por registro de entrada, ha entrado, sabiendo esta situación, 
un escrito del Director, que usted como tiene acceso al registro lo ha visto. 
 
Sr. Vidal.  Bueno, pero la señora Sánchez lo reconoce, además hasta da datos 
de personas. 
 
Sra. Sánchez.  Si quiere  lo explico. Con matices, porque supongo que usted 
debe saber como funcionaba el tema de la limpieza en el colegio. El año 
pasado sí que había una persona más, pero también informo que esas tres 
personas limpiaban, CEIP Sant Sebastià, módulos, CAP, y Llar dels Avis, y el 
Casal. Entonces cuando se fue la señora Vilches, se llegó a un acuerdo entre 
la Antonia y la Mónica me comentaron, el comentario fue el siguiente: “Si nos 
quitas el CAP, el Casal, los módulos y la Llar dels Avis, nosotras dos nos 
encargamos del colegio”.  Se hizo la prueba, yo lo reconozco, usted dice que 
rectificar es de sabios, reconocí en el pasado Pleno que no ha funcionado, 
imagino que usted ya lo habrá visto por los decretos, como tiene acceso a 
ellos, que se ha subcontratado una empresa que hace un refuerzo de dos 
horas en el colegio, también se ha subcontratado la limpieza de los cristales y 
las persianas, que se hará acciones puntuales cuando sea necesario, 
evidentemente, porque el coste es elevado, y le pasará por si usted quiere 
tenerla, supongo que por el registro de entrada habrá visto que yo me dirigía a 
los directores de los centros para que me informaran para que de manera por 
escrito, puesto que usted sabe perfectamente como va porque todos los días 
voy a los colegios, por que trabajo allí, y tengo una carta que luego le 
entregaré, no hace falta que se la lea, en mano para que usted también tenga 
constancia de ella. 
 
Sr. Vidal.  Ya en el Pleno pasado enumeré una serie de facturas que había 
visto, de gastos que a mí me parecían excesivos, porque se podían evitar, y 



entonces emplear ese dinero para tener más limpieza en los colegios, no lo sé, 
y una factura que yo vi, antes de la inauguración del ayuntamiento en agosto, 
de  6.683€ que son un millón de pesetas, para el cristalizado el pavimento de 
mármol, pintado, limpieza, reparación, previo a la inauguración, o sea, se 
gastaron 6.000. Yo vi la factura, luego la señora alcaldesa me dice a mi: 
“primero quiero aclarar, porque ya es la segunda vez que dice lo del pulido y 
todo eso, que yo no he pagado esa factura, ¿vale? Yo no he pagado esa 
factura de 6.000€ que usted dice”. 
 
Y además, y aquí no lo pone, pero creo recordar que usted no estaba de 
acuerdo con esa factura, pero bueno aquí no consta, no sé.  
 
Esto era el día 5 de marzo, en cambio he visto esta vez un decreto de 2 de 
marzo, el Decreto 100/09, que si se da el conforme, y allí pone 6.633,48 euros, 
trabajos previos, o sea, de la factura esa. Entonces, mi pregunta. Si no me he 
equivocado he visto una relación aquí y pone esto. 
 
Sra. Alcaldessa.  Le rogaría que cuando repita lo que yo digo no diga las cosas 
con burla. Se puede expresar usted con educación, yo no hago burla cuando le 
hablo. 
 
Sr. Vidal.  Entonces yo he visto esto, yo ya no sé si atreverme a decir. Pues si 
es el 2 de marzo y usted el día 5 me dice que no la ha pagado, yo creo que me 
dijo que no estaba de acuerdo, por que el 2 de marzo allí existe el decreto y 
pone, usted me dice el día 5 de marzo que no. 
 
Sra. Alcaldessa.  Sólo están autorizadas y pagadas las facturas hasta el 28 de 
febrero, ¿vale? En el próximo Pleno se dará información de las siguientes, por 
que hay algunos errores en estas facturas. Si encuentra alguna, como usted ha 
encontrado, me lo dice, y se le informará. Esa le estoy diciendo que no he 
pagado ni pagaré el pulido y pintado del ayuntamiento, y lo sigo repitiendo. 
 
Secretari. Pot ser que estigui aprovada mitjançant decret i per la raó que sigui, 
no s’hagi  pagat.  
 
Sr. Vidal. Que casualidad! 
 
Sra. Alcaldessa. Casualidad no! Saben perfectamente que hubo filtraciones de 
agua, que hubo un montón de anomalías y les dije si podían para la 
inauguración lavarle la cara un poco al ayuntamiento después de todo lo que 
había pasado, me dijeron que sí, vinieron lo hicieron, pintaron, abrillantaron, 
todo lo que quiera, y luego me lo intentaron cobrar, entonces no estoy de 
acuerdo, porque todo esto ha venido a consecuencia de los defectos de 
construcción que tiene el edificio, y todavía tiene, o sea, que quedará pendiente 
muchas cosas por que todavía faltan cosas por reparar. 
 
Sr. Domínguez. Senyora Alcaldessa, la imatge que tothom varem patir aquests 
dies de Setmana Santa al costat de les illes de contenidors la mantindrem en la 
retina durant molt de temps, per l’imatge de deixadesa, brutícia, que el nostre 



municipi ha pogut donar. El nostre grup no creu que una minoria de veïns 
incívics hagi de fer malbé la imatge del nostre poble. 
 
Nosaltres no volem que se’ns hagi de posar a tots al mateix sac, i per això 
volem animar a l’alcaldessa a prendre les mesures oportunes per mirar de 
solventar aquesta situació, i si cal, sancionar als ciutadans incívics que no 
mereixen viure en harmonia amb els veïns que respectem el nostre entorn. 
 
Volem animar, i si vostès volen, col·laborar amb vostès, per realitzar una carta 
oberta a la ciutadania, signada per totes les forces politiques que vulguin, per 
recordar las veïns les mínimes normes de convivència per viure amb unes 
mínimes normes de civisme. 
 
Aquest és el prec que li volia fer, però a la vegada li faig una pregunta que va 
en la línia del que va succeir, que no treu el prec que ja li he dit, quin són els 
dies que tenim establerts per a la recollida de brossa, el dissabte no puc posar 
la mà al foc, però el diumenge de Setmana Santa i el dilluns, no va passar 
ningú a recollir la brossa, i la imatge, en certa manera a part d’algun veí que 
pugui haver deixat coses que no tocaven allà, la imatge de contenidors plens i 
de veïns amb la bossa passejant per intentar deixar això, aquesta imatge, i crec 
recordar, i si no em corregeixen, el dilluns, dimecres i divendres passen a 
recollir el rebuig. El dilluns no va passar ningú, el diumenge no passar ningú, i 
crec que el dissabte tampoc, però no puc posar la mà al foc. Però paguem un 
servei per també els festius. 
 
Sra. Alcaldessa. Però aquesta situació no es tornarà a repetir perquè es 
prendran mesures abans, quan hi hagi tants dies de festa. 
 
Sr. Domínguez.  Aquesta pregunta me l’ha fet arribar aquest matí una veïna per 
mail, i m’ha sobtat una mica, i miri lo millor és contrastar-ho. 
 
Diu que va venir a l’ajuntament, i volia deixar unes piles usades al contenidor i 
se li va negar dient que era per l’ús del personal del ajuntament, em sembla 
surrealista, aleshores li volia preguntar si això és cert, li juro i li puc reenviar el 
mail. 
 
La Sra. Alcaldessa. Que vingui aquesta persona a contrastar-ho. 
 
Volia fer una interpel·lació a la regidora d’ensenyament, suposo que tindrà 
memòria, vostè i jo varem tenir una conversa fa un any, quan ens van posar els 
barracons, en la qual li deia perquè ens havíem trobat amb veïns del poble que 
anaven al barracó nou, en comptes del CEIP Sant Sebastià, i quan aquest 
barracó estigui a Jardins Imperi, va una mica en contrasentit del que s’havia dit 
quan es feia un CEIP aquí al poble i l’altra allà per intentar repartir-ho, i em va 
dir que això s’havia de fer a través d’Ensenyament, la zonificació, i això li vaig 
demanar fa més d’un any, si s’havia fet li vaig preguntar, em va dir que tenia 
que fer el d’això, està feta? 
 
La Sra. Sánchez li diu que si vol li explica. 



 
Li dic per que em va sobtar l’escrit que va fer vostè a ensenyament demanant-li 
aquesta zonificació dos dies abans de la preinscripció, llavors em va semblar, li 
dic sincerament, deixadesa. Perquè un any després de que hagués passat allò, 
que estic content que per aquest curs s’hagi pogut solventar, però em sembla 
que dos dies abans que s’iniciï el curs de preinscripció, la regidora 
d’Ensenyament demani una cosa que s’havia parlat fa més d’un any, em va 
semblar deixadesa. 
 
Sra. Sánchez. Això ja està fet fa quasi un any, l’únic que no s’havia fet era el 
tràmit burocràtic, i l’inspector, el Salvador Solé, no m’havia comentat res de tot 
això, i per això dos dies abans em va dir: “A títol burocràtic fes l’escrit, 
simplement perquè quedi constància que això ja està en marxa”. De fet 
enguany li puc dir que no hi ha hagut cap problema, tothom s’ha dirigit al seu 
centre sense cap tipus problema. 
 
Sr. Domínguez.  Senyor Pardo el reglament intern del butlletí municipal diu que 
els grups municipals tenim un espai destinat pels nostres grups,  és veritat això 
no? perquè no entenem que, si quan, seguint les seves indicacions li envio el 
text del grup municipal d’ADMC per l’últim butlletí, per e-mail com me’l demana 
per temes mediambientals, i incorporo dins d’un espai destinat al grup 
municipal una fotografia del regidor,  meva, i demano explícitament que es posi 
la foto, i ajusto el text en funció de l’espai traient l’espai de la foto, el que no 
entenc, quins són els motius, per això li pregunto, pels quals no s’incorpora la 
foto? I segona, si li demano expressament que s’incorpori la foto, perquè és el 
meu espai i puc posar el que jo cregui, tal com marca el reglament, i si no es fa, 
com a mínim, no es té la poca vergonya de dir-me: “Escolta’m no es posa la 
foto!” Que m’ho he de trobar quan surt el butlletí? 
 
Sr. Pardo. Sens dubte que vostè té un problema a l’hora d’interpretar el 
reglament, perquè al final haurem d’anar retocant tots els articles, a veure, és 
cert que hi ha un espai pels grups, però clar, en aquest espai, que vostè digui 
que pot posar el que vulgui. Si vostè vol col·locar la foto, hauríem de col·locar 
la de tots, per que és una falta de respecte, això és un tema que ja es va tractar 
en el seu dia, i lògicament vostè té una persona al seu grup, però quan estem 
parlant de grups de dos persones, si posem dos fotos en aquell espai tant 
reduït, doncs lògicament allà no podem escriu res. 
  
Aleshores vostè diu, que el reglament diu, que és un espai destinat als grups, 
evidentment que és un espai destinat als grups, però clar, amb matisos, per 
que vostè en aquell espai no pot posar per exemple: “Vendo Opel Corsa”, per 
exemple. Es un espai lògicament per posar un text, i si en tot cas vostè vol 
incorporar les fotos, és fer una sol·licitud i dir: “Vull que això es replantegi”; i no 
dir: “Vull que se’m posi la meva foto”, per que lògicament hi ha un consell de 
redacció que és el que valora introduir els temes de disseny d’aquest butlletí, i 
si s’ha contemplat des del primer dia incloure el text, doncs és el text, si es 
valora introduir les fotos de tots, doncs al final haurem de reduir l’espai, perquè 
lògicament només surti la seva, si no que hauran de sortir tots els regidors, em 
sembla injust que vostè surti i els altres no. 



 
Aleshores, vostè vol fer aquesta petició? La fa, es valorarà, i si es decideix de 
posar les fotos de tots els regidors, les tornarem a posar, cosa que ja varem fer 
en el primer número quan es va fer la presentació. D’acord? 
 
Sr. Domínguez. Val, però això no treu que no m’ha contestat la segona 
pregunta que parla de per què no se m’informa del tema, per que jo podia 
haver ajustat l’espai, a l’espai que tenia sense la foto, però dit això, si parla de 
que és una discriminació, jo li podria dir que el que si que és una discriminació 
que en la web municipal surtin les fotos dels regidors de l’equip de govern, i no 
surti cap foto de cap regidor de l’oposició. Això és discriminatori! Això si que és 
discriminatori! Si vostè no vol discriminacions, incorpori les nostres fotos a la 
web de l’Ajuntament. Això és el que hauria de fer, i ja li dic, aquesta petició si li 
val via ple li dic que vull que s’incorpori la foto dels regidors als espais dels 
grups municipals.  
 
Per últim, senyor Pardo, especialista en temes mediambientals, en sostenibilitat 
i en tots aquests temes que li agrada a vostè.  
 
Vostè sap que el dia 28 de març tots els ciutadans del planeta estaven 
convocats a fer un gest simbòlic per la lluita contra el canvi climàtic. Aquell 
dissabte entre les 20,30 i les 21,30 hores totes les ciutats del planeta estava 
convidat a deixar a les fosques els seus edificis més emblemàtics. Per això li 
volia preguntar, i més quan vostè diu estar molt conscienciat amb els 
problemes, 
 
Quines accions va fer l’Ajuntament, perquè vaig venir aquí l’Ajuntament a 
les nou de la nit, i les llums que habitualment estan enceses, estaven 
enceses? 
 
Sr. Alcaldessa. No sé si sabe que por normativa esas luces que están 
encendidas normalmente, son las luces de emergencia, y nunca pueden estar 
apagadas. 
 
Da la casualidad yo esa noche estaba celebrando un cumpleaños aquí al lado, 
y si que se apagaron las luces, de los vestuarios de la piscina municipal. 
 
Sr. Oller.  Jo volia fer un prec, tots els ajuntaments de Tarragona i sobretot els 
del Tarragonès, o quasi tots, dic quasi tots per que el nostre encara no ho ha 
fet, s’ha afegit a donar suport a la candidatura pels Jocs del Mediterrani. 
Nosaltres no l’hem portat, perquè vist el que passa aquí, sempre es vota al 
revés. Fem la proposta de que des de l’equip de govern es faci, per que és una 
pena que Els Pallaresos, no entri en aquesta història, per tant, demano que ho 
tingueu en compte, i no fem una pica baralla d’una cosa com aquesta. 
 
Després, senyora Ramos, en el ple passat varem parlar de les festes, que es 
gastaven massa cèntims i se’n podria fer ús per un altra cosa, donat que, com 
està ben clar en aquests temps s’havia de mirar més pel tema de la crisi, i va 
sortir lo de la festa, mai es va dir, i menys en la meva persona, perquè vaig ser 



jo el que va parlar, que no s’havien de fer festes, varem dir que es redueixin les 
despeses, no que no féssim festes. Vostè, en el berenar que va fer amb la 
tercera edat, des de dalt va dir que a pesar de que alguns no volen fer festa, es 
faria la festa, li vull dir, nosaltres estem molt contents de que es facin aquestes  
festes, perquè sempre les hem fet, i jo crec que no hi ha hagut cap ajuntament 
en aquest poble, cap equip de govern, que no hagi estat a favor aquestes 
festes amb la tercera edat, i trobo de molt mal gust que es digui això. Per tant, 
espero que rectifiqui sobre això, perquè la veritat es que cau molt malament, 
que sempre es pengin medalles a aquest equip de govern, sempre anem picant 
el mateix, i la veritat és que ja està bé, jo torno a dir-ho, no és aquest el tema, 
la crisi és la crisi, i la crisi no és portar persones aquí que facin xerrades, per la 
crisi, als demés ajuntaments del nostre voltant, han baixat els impostos, que em 
sembla molt bé. Aquí amb els cèntims dels socialistes, per que és el govern 
d’Espanya, es vulgui o no es vulgui és socialista, es vol donar treball a la gent 
del poble, que els llocs de treball seran pocs, en aquestes coses de buscar 
diners sempre i estarem. 
 
Però si està ben clar que li demano que això no torni a passar més, perquè 
vostè em diu sempre que les coses que es parlen es tenen que solucionar al 
seu lloc, per tant, escolti’m tenim d’aprendre tots.  
 
Sr. Alcaldessa.  Dona la casualitat que no anava per vostè. Aquest referència 
no anava per vostè senyor Oller. Anava per la gent que diu que som un govern 
de pandereta i festejos, i sap perfectament a que em refereixo, i si ho tinc 
d’aclarir el dia del dinar que farem, no tinc cap problema.  
 
I segon, molt bé pels diners del “Plan Zapatero”, si es dóna feina a la gent del 
poble és perquè jo me he preocupat de dir a la gent del poble que vingui a 
presentar-se aquí a la borsa del treball. Perquè sap perfectament que no tenen 
obligació d’agafar a la gent del poble, és per que nosaltres li direm al qui  toqui 
que agafi la gent d’aquí del poble, igual que faran tots els pobles del voltant.  
 
Sr. Oller. Senyora Ramos perdoni, llegeixi bé la lletra pel que diu, que s’ha 
d’agafar la gent més propera al lloc, per poder controlar-ho millor, perquè sinó 
seria incontrolable, i ha de ser gent de l’atur, i ho diu ben clar. 
 
I ja que parla d’aquestes coses li diré una cosa, senyora Ramos, vigili bé els 
contractes que estan signant, jo només li dic vigili, faci-s’ho mirar, i ja em 
donarà la contesta. 
 
Sr. Alcaldessa.  M’assessoro molt bé cada vegada que signo un contracte, no 
entenc de contractes per això tinc una assessoria, i tinc un assessor a 
Diputació que m’ajuda en els temes dels contractes. He de refiar-me de la gent 
que sap molt més que jo. 
 
Sr. Oller.  Ja sé que els seus tècnics saben tots molt, i els demés no sabem mai 
de res, però jo només li dic, que dels dos últims contractes que ha signat, un és 
perillós. 
 



Sra. Alcaldessa. Impugne. Haga la denúncia correspondiente. Yo sólo le digo 
que si ve una cosa estraña, que impugne, haga lo que tenga que hacer señor 
Oller, le estoy diciendo que yo tengo mi conciencia muy tranquila en los 
contratos que he firmado, asesorada por la gestoría y por Diputación, por mi 
asesor legal de Diputación, y estoy muy tranquila, y así lo avalan los informes 
que tengo. Le estoy diciendo que si pone la más mínima duda en los contratos 
que yo firmo como Alcaldesa, le rogaría que los denuncie o los impugne, y 
entonces todo el mundo dirá lo que tenga que decir, y yo me podré defender de 
lo que me está acusando. 
 
Sr. Oller.  Señora Ramos no le estoy acusando de nada, que todo se lo toma 
igual. 
 
Sra. Alcaldessa.  Me está diciendo que mire lo que firmo, será por algo. 
 
Sr. Oller.  No le estoy acusando señora Ramos, todo se lo toma igual. Le estoy 
diciendo que de los dos últimos contratos, tiene uno que es peligroso, porque 
en su contenido está poniendo que ese contrato es válido hasta que se 
presente la persona que se está justificando su ausencia, si ese señor no 
acude nunca, ese señor queda allí, con el contrato en la mano, ese contrato 
tenía que ser por obra o servicio, por haberlo hecho, por ejemplo, hasta acabar 
los colegios, y a partir de aquí montar lo que tenga que montarse, pero tal 
como está escrito señora Ramos, se lo digo tal como lo siento, y no son ganas 
de impugnar, que seguramente ha sido de muy buena fe decir mientras dure la 
baja de este señor, seguro que ha sido así, todo el mundo sabemos que 
enfermedad tiene ese señor, señora Ramos, yo por eso digo míreselo, porque 
todavía estamos a tiempo de rectificar, y hacer las cosas bien, no se lo digo por 
otra cosa. 
 
Sra. Alcaldessa.  Yo me voy a reiterar en lo que le acabo de decir. Y como yo 
no soy médico, no sé cuanto tiempo va a estar de baja ese señor, si usted lo 
sabe, yo no lo sé. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i quinze minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


