
CONVOCATÒRIA 
 
 
 
Per indicació de l’alcaldessa Sra. Ana Maria Ramos Castro, us convoco a la 
sessió ordinària del ple de l’Ajuntament. 
 
 
Dia:   3 de setembre de 2009.    
Hora:  20  hores. 
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Acord d’aprovació liquidacions Plus-valia. 
3 Aprovació dels padrons dels arbitris municipals corresponents a l’exercici del 
2009. 
4 Acord d’aprovació i comptabilització de baixes d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors, exp. 1/2009. 
5 Informació econòmica del segon trimestre de 2009. 
6 Acord d’aprovació  Pla de sanejament que tindrà una vigència de tres anys. 
7 Acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les bases per a 
l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per als escolars del 
municipi. 
8 Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament dels 
Pallaresos, la Cooperativa roba amiga i Formació i treball, fundació privada pel 
desenvolupament del Projecte integral de recollida, selecció i valorització de 
roba usada del municipi. 
9 Acord d’aprovació de l’expedient i obertura del procediment d’adjudicació del 
Projecte de construcció d’una Escola bressol municipal. 
10 Acord d’aprovació inicial de constitució de consorci i a provació d’estatuts 
del consorci urbanístic per al desenvolupament l’àrea residencial estratègica 
Els Pallaresos.     
11 Acord d’aprovació del Projecte d’instal·lacions semafòriques al Catllar i als 
Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona C-51. 
12 Acord de compromís previ d’acceptació de la cessió de les instal·lacions 
semafòriques a la carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51. 
13 Acord d’aprovació del Projecte reformat de vestidors a la zona esportiva dels 
Hostalets. 
14 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
E.M.A.T.S.A. 
15 Acord d’aprovació proposta festes locals any 2010. 
16 Acord d’aprovació del Logotip de marca Els Pallaresos. 
17 Moció que presentada pels Grups municipals del PSC, ADMC, AIP i PPC 
sobre l’adhesió a la candidatura de la ciutat de Tarragona al XVIII JOCS 
MEDITERRANIS.  
18 Moció que presentada pels Grups municipals del D’ADMC, AIP i PPC 
referent al soroll que provoquen els avions.  



19 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
20 Precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Secretari. 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
 
Els Pallaresos, 28 d’agost de 2009. 
 
NOTA  Us demano que en el cas que no pugueu assistir a la sessió 
comuniqueu a l’alcaldia els motius que ho justifiquin. 
 
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   5/2009 

 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes juliol de 2009. 
Data:    2 de juliol 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 



Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier  Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Excusa l’assistència  la regidora Sra. Maria Jesús Coronado Fuentes, (Escrit 
entrada 25 de juny de 2009.) 
 
Essent les 20,03 hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Acord d’aprovació liquidacions de Plusvàlua 
3 Acord modificació plantilla personal del pressupost de l’exercici 2009 
4 Acord d’aprovació del conveni establert amb el Departament  d’Interior, 
Relacions Institucionals i participació i l’Ajuntament dels Pallaresos, per 
l’adhesió a la xarxa rescat de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de 
Catalunya per coordinació amb protecció civil. 
5 Acord de compareixença al tràmit d’informació pública del PUOSC sol·licitant 
un major ajut o, canvi de subvenció per a la construcció de la Llar d’infants. 
6 Aprovació Memòria valorada per l’adequació de l’enllumenat públic del Casc 
antic.  
7 Acord d’aprovació inicial ordenança municipal per a la prevenció i control dels 
mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus). 
8 Acord d’aprovació inicial ordenança municipal per a la utilització privada o 
aprofitament especial del sòl, subsòl o volada de la via pública per part d’altres 
empreses explotadores de serveis. 
9 Acord d’aprovació padró de cartells, any 2009. 
10 Acord d’adjudicació provisional de les obres per la construcció del col·lector 
de pluvials del carrer Prat de la Riba i Avinguda de Catalunya. 
11 Aprovació certificació número 1, corresponent a les obres de construcció de 
vestidors de la zona poliesportiva dels Hostalets dels Pallaresos. 
12 Acord d’aprovació inicial del Pla director del servei de subministrament 
d’aigua potable del municipi dels Pallaresos, elaborat per l’empresa EMATSA, 
de data maig de 2009. 
13 Moció que presenten els Grups Municipals d’AIP i d’ADMC per l’aprovació 
del Reglament regulador de la participació dels regidors i grups municipals en 
els òrgans d’informació i difusió municipal. 
14 Moció del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya,  solicitando que 
se incluya en el programa municipal de actos de las fiestas de Sant Sebastià y 
Sant Salvador la misa solemne en honor de los Santos Patrones. 
15 Moció que presenta el Grup Municipal d’ADMC referent a les bandes 
reductores de velocitat. 



16 Moció que presenta el Grup Municipal d’ADMC  per la regulació del sentit de 
circulació. 
17 Moció que presenten els Grups Municipals d’ADMC, AIP i PPC al Ple 
d’aquesta corporació per instar al govern municipal a celebrar una consulta 
popular per decidir el futur de l’ARE i el SAU-5 al nostre municipi. 
18 Moció que presenta el Grup Municipal IC-V, en commemoració del 28 de 
juny, dia de l’alliberament gai, bisexual i transsexual. 
19 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
20 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.  
 
Es fa constar la següent esmena rebuda del Sr. Jaume Domínguez Ruiz 
representant del Grup Municipal d’ADMC a l’Ajuntament. 
 
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A L’ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENÀRIA Nº 03/2009 DEL DIA 07 DE MAIG DEL 2009 
 
• Al punt 14 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES 

REGULADORES DELS AJUTS ECONÒMICS A PERSONES AMB 
ESCASSA CAPACITAT ECONÒMICA DEL MUNICIPI diu que, 
 
Abans de la votació el representant del Grup Municipal d’ADMC va una 
petició a la consideració del Ple, on demanava la modificació del temps 
d’empadronament, fet que va ser refusat per l’equip de govern, així abans 
de la votació hauria de quedar reflectida aquesta situació. 
 
S’hauria d’incloure abans de la votació que la proposta queda tal i 
com la va presentar l’equip de govern 

 
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu membres assistents. 
 
2 APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A 
L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA (IIVTNU) 
 
Es dóna compte de la relació de data 25 de juny 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 51 liquidacions, des de Sánchez Bujaldon Juan, fins a 
GICSA PALLARESOS SL., i que ascendeix a un total de cinc mil tres-cents 
seixanta-quatre  euros amb trenta-set cèntims. (5.364,37 €) 



 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 51 
liquidacions, des de Sánchez Bujaldon Juan, fins a GICSA PALLARESOS SL., i 
que ascendeix a un total de cinc mil tres-cents seixanta-quatre  euros amb 
trenta-set cèntims. (5.364,37 €) 
  
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. 
 
3 D’ACORD DEL PLE DE PER LA MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE 
PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT. 
 
Atès que la plantilla de personal va ser aprovada en l’aprovació del pressupost 
per l’exercici del 2009, amb data 18 de desembre de 2008. 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 
1. En data 17 de juny de 2009, l’Alcaldia va iniciar expedient per portar a terme 
la modificació de la plantilla municipal. 
 
2. Informe de secretaria-intervenció incorporat a l’expedient amb data 17 de 
juny de 2009. 
 
LEGISLACIÓ APLICABLE 
 
La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:  
 
— Els articles 22.2.i) i 90.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local. 
— Els articles 126 i següents del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de les Disposicions vigents en matèria 
de Règim Local. 
— L’article 169 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 Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic. 
 
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb 
la Legislació aplicable i el Ple de la Corporació procedeix a la seva aprovació, 
de conformitat amb allò que preveu l’article 22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 



PRIMER. Aprovar inicialment la plantilla municipal modificada amb les places 
següents: 
 
PLANTILLA 
 

 
LLOC DE TREBALL 

 
 

Núm.  Denominació            Grup-Niv.    Contr Cognoms i Nom 
 
Personal Funcionari: 
 
1 Secret.-Interv. A2/26 Palau Estil-les, Josep M. 
1 Auxiliar C2/18 Obiol Palau, Sandra 
1 Auxiliar C2/18 Villa Sánchez, Cèlia Maria 
1 Agutzil AP/14 Pallejà Amposta, Batista 
2 Agutzils/Vigilants de seguretat pública, AP/14   Vacants 
 
Personal eventual  (Càrrecs de confiança) 

 
CAP 

 
Personal Laboral Fix: 
 
1 Oficial 2ª Pre-jub. 15%         Sánchez Díaz, Anastasio 
1 Peó serveis Indefinit Reales Amposta, Josep M. 
1 Conserge escoles Fix Font Canturri, Joan  
1 Delineant Indefinit Roldán Sorde, Jordi 
 
Personal Laboral de durada determinada: 
 
1 Auxiliar Adm. Temporal Ramon Nadal, Margarita 
1 Auxiliar Adm. Temporal Rué Tasias, Mireia 
1 Auxiliar Adm. Temporal Boronat Prades, Lídia  
1 Auxiliar Adm.                       Interinitat               Vacant 
1 Auxiliar Adm. ordinària      Interinitat               Vacant  
1 Aparellador/a Interinitat Vacant 
1 Educador plàstica Temporal Veciana Guinovart, M. Antònia 
1 Peó de neteja Temporal García Luque, Antonia 
1 Peó de neteja Temporal Romero Moreno, Mónica 
1 Peó de neteja Temporal Serrano Reche, Montserrat 
1 Peó de neteja                     Temporal               Vacant 
1 Personal d’oficis Ofic 2a      Interinitat              Vacant  
1 Peó Temporal Coso González, Manuel 
1 Peó  Pre-Jubil 15%      Vidal Bultó, Francisco 
1 Peó                                      Temporal              Encinas Encinas, German  
1 Peó Temporal Larios Delgado, Miguel Ángel 
1 Peó Temporal Petit Piñol, Joan Carles 
1 Peó                                      Temporal              Arjona Velasco, José   



1 Peó  suplen.                        Temporal               Vacant 
1 Socorrista Temporal Vacant 
1 Professor/a de musica Temporal Vacant 
1 Professor/a de musica Temporal Vacant 
1 Educador Ludoteca             Temporal               Vacant 
 
SEGON. Sotmetre el present acord a informació pública per termini de quinze 
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest 
termini els interessats podran examinar l’expedient i presentar les al·legacions i 
reclamacions que considerin convenients. Transcorregut aquest termini, si no 
s’han presentat al·legacions, aquest acord d’aprovació inicial s’entendrà elevat 
a definitiu. 
 
Debat: 
 
El Sr. Marcos pregunta quins són els canvis i perquè surten als dos llocs. 
 
Pel secretari se l’informa que la modificació de plantilla afecta solament: 
 
a) Les dues places de vigilants que en l’aprovació del pressupost figuraven al 
personal laboral i com a temporal, passen a personal funcionari categoria 
AP/14. 
 
b) La plaça d’auxiliar administratiu que figurava de suplència, passa a ordinari. 
 
El Sr. Domínguez.  I per algun motiu el canvi? 
 
Secretari.  Per més afectivitat a l’hora d’exercir els càrrecs que han d’ocupar. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, cap (0) en 
contra,  i tres (3) abstencions, dels senyors Oller, Domínguez i Vidal, s’aproven 
en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. Nosaltres no podem aprovar la modificació de la plantilla, entre 
d’altres motius per no estar d’acord en la creació de les places, perquè creiem 
que no són necessàries, com és el tema del vigilant. Mantenim el criteri, per 
tant, no podem aprovar aquesta modificació. 
 
4 ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESTABLERT AMB EL 
DEPARTAMENT D’INTERIOR, RELACIONS INSTITUCIONALS I 
PARTICIPACIÓ I  L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS,  PER L’ADHESIÓ 
A LA XARXA RESCAT DE RADIOCOMUNICACIONS D’EMERGÈNCIES I 
SEGURETAT DE CATALUNYA PER COORDINACIÓ AMB PROTECCIÓ 
CIVIL. 
 



Atès l’escrit rebut del Departament d’Interior. Relacions Institucionals i 
Participació. Direcció General de Protecció Civil, núm. 0260S/17082/2009, 
rebut amb data 11 de juny de 2009, referent a l’aprovació del conveni signat 
entre el Departament d’Interior i el nostre Ajuntament, per a l’adhesió a la Xarxa 
RESCAT de radiocomunicacions d’emergències i seguretat de Catalunya per 
coordinació amb Protecció Civil, sol·licitant l’acord d’aprovació del referit 
conveni. 
 
Per l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior.  
Relacions Institucionals i Participació de la Generalitat de Catalunya i el nostre 
Ajuntament per a l’adhesió a la Xarxa RESCAT de radiocomunicacions 
d’emergències i seguretat de Catalunya per coordinació amb Protecció Civil,  
que resta incorporat a l’expedient. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per les signatures que siguin necessàries 
pel conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui 
necessària, així com, la seva tramesa degudament signada al Departament 
d’Interior. 
 
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. Marcos.  Voldria recalcar, tal com ja sap la senyora alcaldessa, perquè jo 
mateix vaig dir-li, que la xarxa RESCAT té una sèrie de mancances molt 
importants que caldria tenir en compte, fonamentalment en l’apartat de 
comunicacions. Per tals motius caldria estudiar els possibles costos que pot 
arribar a suposar aquesta adhesió, podent ser molt millorables si es té en 
compte l’ informe que li vaig presentar. 
 
5 ACORD COMPARÈIXER AL TRÀMIT D’INFORMACIÓ PÚBLICA DEL 
PUOSC SOL·LICITANT AJUT EXTRAORDINARI O CANVI DE SUBVENCIÓ  
PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL. 
 
Atès l’escrit núm. 01148/3389/2009, de data 13 de maig de 2009, rebut del 
Departament de Governació, Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, 2008-
2012, anualitat 2010, d’aprovació per  la Comissió de Cooperació Local de 
Catalunya, comunicant el finançament subvencionat en 146.981,99 € i 
interessant documentació tècnica i administrativa. 
 
Vista la referida atribució assignada pel quinquenni 2008/2012, pel   
finançament de l’Escola bressol. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada amb data 17 de gener de 
2008, va acordar la creació d’una Llar d’infants de titularitat municipal, de 
noranta-quatre (94) places, inclosa en el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya 



per l’any 2010, amb un pressupost de 766.981,99 € i una subvenció al 
programa ET de 146.981,99 €, atesa la seva urgència i necessitat per tal de 
donar un servei a la població, avui totalment imprescindible. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 4 de setembre de 2008, 
aprovà per a la referida obra el projecte executiu, de data maig de 2008, 
redactat per l’Arquitecte Sr. Gabriel Bosque Sánchez, amb un pressupost que 
importa la quantitat de vuit-cents quaranta-nou mil dos-cents setanta-tres euros 
amb seixanta-dos cèntims (849.273,62 €) i de l’Estudi de seguretat i salut del 
referit projecte, que importa la quantitat de sis mil cinc-cents vint euros amb 
trenta-vuit cèntims (6.520,38 €). 
 
La qual cosa ja resta tramitada al Departament de Governació (Pla d’Obres i 
Serveis de Catalunya), sol·licitant l’acceptació de canvi del corresponent 
Projecte executiu de la Llar d’Infants, redactada pel referit arquitecte Sr. Gabriel 
Bosque Sánchez i canvi de pressupost que comporta, xifrat en vuit-cents 
quaranta-nou mil dos-cents setanta-tres euros amb seixanta-dos cèntims 
(849.273,62 €) 
 
De la referida obra se n’ha sol·licitat ajut al Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya, per tal de formalitzar el compromís de creació de les 
noranta-quatre (94) places, per un import de 470.000,00 €. 
 
L’Aportació de l’Ajuntament, prevista per l’obra és de 488.838,10 €.  
 
L’Ajuntament es troba en una situació econòmica municipal de dèficit, per la 
situació desproporcionada de despeses envers el potencial pressupostari que 
últimament es va creant, tant en la participació del Fons Nacional de 
Cooperació que incorpora les aportacions en bases al censos d’anys passats, 
com amb l’ampliació dels serveis la qual cosa durant aquests últims anys 
perjudica notablement la situació econòmica pressupostària, així com, els 
impostos i taxes que estan per sota del creixement constant dels serveis 
d’obligat compliment per part de l’Ajuntament i que s’han d’atendre 
obligatòriament, la qual cosa comporta que el romanent de tresoreria de la 
liquidació de l’any 2008, sigui negatiu en -481.544,64 €.    
 
Atesa la impossibilitat d’aplicar contribucions especials, per la qual cosa l’obra 
ha d’ésser assumida íntegrament per l’Ajuntament i, tenint en compte que per 
les raons exposades no es pot preveure i comptar amb un endeutament tant 
elevat, desprès de fer tot l’esforç possible amb l’aportació de recursos propis, 
ateses les dificultats econòmiques i veient que és totalment impossible atendre 
obres d’aquestes característiques, en última instància, es veu en la necessitat 
d’optar per sol·licitar un major o nou ajut de fons de partides no compromeses 
del referit PUOSC per import 200.000,00 €, imprescindible per poder comptar 
amb aquesta instal·lació considerada necessària i urgent pel municipi i donar 
un mínim de servei al veïnat.  
 
En el cas de que la concessió d’ajut extraordinari no fos possible, tenint en 
compte que aquest Ajuntament té concedida una subvenció de 420.214,00 € al 



PUOSC any 2011, PG Pavelló poliesportiu (PAV-2), amb un pressupost de 
2.975.862,17 €, per les raons exposades, serà molt complicada l’execució de 
l’obra pel seu import, serà massa important l’aportació que haurà de fer 
l’Ajuntament, atesos els actuals moments quasi bé impossible la seva 
realització.  
  
Per l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
Comparèixer al tràmit d’informació pública de la planificació quinquennal del 
PUOSC 2008/2012 i formular la següent AL·LEGACIÓ/SOL·LICITUD:  
 
PRIMER:  Atès que l’obra de construcció d’una Llar d’infants de recent creació, 
derivada d’una situació excepcional que afecta un servei de titularitat municipal: 
 
a)  S’acorda sol·licitar un ajut de caràcter extraordinari per import 200.000,00 €, 
imprescindible per poder comptar amb aquesta instal·lació, considerada 
necessària i urgent pel municipi i donar un mínim de servei al veïnat. 
 
b)  O bé, en el cas de no poder ser atès l’ajut, sol·licitar un canvi d’obra en el 
sentit de destinar: 
 
A les obres de construcció d’una Llar d’infants destinar-hi 232.291,63 €. 
 
A les obres per l’adequació de l’enllumenat públic exterior del Casc Antic, la 
resta per import de 187.922,30 €. El pressupost de la Memòria del referit 
enllumenat és de 243.086,46 €. 
 
SEGON: Donar trasllat del present acord de presentació 
d’al·legacions/sol·licitud al Departament de Governació o Administracions 
Públiques. 
 
TERCER:  Facultar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa 
per la signatura de qualsevol document per l’acompliment de l’acord.   
 
Debat: 
 
El Sr. Oller proposa a la Sra. Alcaldessa deixar l’assumpte damunt la taula, fer 
una reunió de l’equip de govern amb l’oposició per veure aquest assumpte, i si 
és necessari en un ple extraordinari, que pot ser perfectament en quinze dies, i 
arribar a l’acord que sigui necessari, jo crec que val la pena en una cosa com 
aquesta, es mediti una mica i es facin les coses bé. 
 
La Sra. Alcaldessa diu que no i per assentiment de tots els membres de l’equip 
de govern de conformitat en la negativa, es passa a votació. 
 
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 Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. Nosaltres no podem aprovar aquest punt, tot i que estem 
totalment d’acord amb la necessitat de construir una escola bressol, però el que 
no podem obviar és que una altra vegada la mala gestió d’aquest equip de 
govern farà que perdem la subvenció per la construcció del poliesportiu cobert, 
poliesportiu que era una de les nostres reivindicacions en la campanya 
electoral del 2007. 
 
Repetim que creiem que és necessària la construcció de la llar d’infants, però 
actualment seria més factible el arribar a acords amb les llars existents, per 
mirar de fer algun tipus d’acord de concertar-la, mentre no és pugui construir la 
llar d’infants municipal, doncs actualment la oferta de places en les llars 
existents donen cobertura a les necessitats actuals, i no caldria sacrificar la 
subvenció pel poliesportiu. 
 
Sr. Vidal.  Mi voto ha sido abstención. 
 
Yo me rindo, no se puede seguir de esta manera, somos el hazmerreír de los 
organismos y de las instituciones, esta es la sensación que tengo. 
 
Llevamos dos años aprobando proyectos, llevamos dos años aprobando 
estudios, llevamos dos años solicitando subvenciones y a estas alturas sólo 
hay humo y humo. 
 
No hay casals socials (Hostalets y Jardins Imperi), no hay polideportivo, no hay 
CAP, no hay guardería municipal, con el CEIP y el Instituto siguen con nuestro 
trabajo, los dos se consiguieron en la anterior legislatura. 
 
Solamente hay sueños, fantasías y cartas a los Reyes Magos cada año. 
 
En mi opinión hay una mala gestión política de la alcaldía y no se puede seguir 
dando el apoyo “a ciegas e incondicional” a sus propuestas. 
 
Primero.- En el presupuesto para el año 2009, aprobado el 18-12-2008, estaba 
contemplado en el apartado 422 62200 la construcción de una Guardería 
municipal, en el Presupuesto cuyos ingresos y gastos estaban equilibrados y 
ajustados a 4.204.392,08 euros. 
 
Después de seis meses tenemos que solicitar una ayuda extraordinaria de 
200.000 euros. No lo acabo de comprender, no se ha construido nada del 
proyecto, han subido los impuestos y han subido las tasas. ¿Cómo y en qué se 
gasta el dinero? 
 
Segundo.- Esta es la prueba de lo que yo tantas veces he denunciado aquí en 
el Pleno, los Presupuestos Generales del Ayuntamiento, en mi opinión, prevén 



unas partidas de ingresos muy superiores a las reales, unas partidas de 
ingresos que no han sido valoradas en su justa medida y están infladas y 
sobredimensionadas. 
 
No se pueden hacer proyectos, no se pueden solicitar subvenciones para 
proyectos, cuando la pieza clave y fundamental, que son los presupuestos, son 
una caricatura de sí mismos. 
 
Tercero.- En la reunión del día 30-12-2008 con del Delegat de Govern de la 
Generalitat,  el Sr. Xavier Sabaté, yo no advertí ninguna preocupación especial 
por la viabilidad económica de la Guardería Infantil por parte de la alcaldía, 
todo lo contrario, la alcaldía quería avanzar y adelantar en el año 2010 la 
apertura de la guardería. 
 
El Sr. Delegat del Govern explicó, atendió y dio respuesta positiva, o yo entendí 
que era positiva, vi una buena predisposición a las peticiones de la alcaldía, 
ahora bien, yo me pregunto: la alcaldía con estos Presupuestos Generales 
Municipales ¿obra correctamente con las Instituciones de la Administración? 
 
Son reflexiones y preguntas que el tiempo contestará o ya está contestando. 
 
6 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LA MEMÒRIA VALORADA PER 
L’ADEQUACIÓ DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DEL CAS ANTIC. 
 
Vista la Memòria valorada de les obres per l’adequació de l’enllumenat públic 
exterior del Casc Antic, redactada pel tècnic municipal,  l’enginyer industrial Sr. 
Julio Cadenas Gutiérrez, de data juny de 2009, amb un pressupost de 
243.086,46 €.   
 
Atesa la necessitat d’adaptar el referit  enllumenat, a la normativa tècnica 
aplicable i amb el detall necessari i suficient per a fer factible seva adaptació.  
 
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment la Memòria valorada de les obres per l’adequació 
de l’’enllumenat públic del Casc Antic, redactada per tècnic municipal, 
l’enginyer industrial Sr. Julio Cadenas Gutiérrez, de data juny de 2009, amb un 
pressupost de 243.086,46 €. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de vint  
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i al DOGC, a fi que qualsevol 
interessat pugui presentar al·legacions.  
 
Tercer: Remetre l’expedient al/s Departament/s de la Generalitat de Catalunya  
i, si escau, a les altres administracions les competències de les quals tinguin 
incidència en l'objecte del projecte, als efectes d’informe preceptiu.      
 



Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
7 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL  PER A LA 
PREVENCIÓ I CONTROL DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL 
MOSQUIT TIGRE (Aedes Albopictus).  
 
Vist l’avantprojecte d’ordenança municipal per a la prevenció i control dels 
mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus) elaborada i 
facilitada per la Diputació de Tarragona,  
 
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 per a la prevenció i 
control dels mosquits, i particularment del mosquit tigre (Aedes Albopictus). 
 
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.  
 
Debat: 
 
Sr. Domínguez. Abans de la votació, voldria preguntar-li al Sr. Pardo, si em 
permet, si utilitzant unes paraules seves que han estat en la majoria dels casos 
els motius per refusar les propostes que ADMC ha fet en repetides ocasions, i 
són literals, estan tretes d’acta, que diu “és necessari que es presenti una 
memòria econòmica que determini la seva aplicabilitat, on s’estableixi la dotació 
de personal (tant tècnic com de control), així com els mitjans adequats per tal 
de fer efectiu aquest reglament, perquè sinó el problema continua sent el 
mateix, és a dir, no es pot garantir el seu compliment”. 
 
Per això, primer ens hauria de plantejar quant costarà fer-la efectiva, fer-la  
eficaç i d’on traurà els diners i després parlem de crear ordenances com 
aquesta. 
 
Perquè si no recordo malament, Sr. Pardo, en aquesta ordenança s’estableixen 
sancions, algú haurà d’anar a mirar per sancionar als veïns, no? 
 
Sr. Pardo.  Li contestaré a precs i preguntes, ara no és el moment. 
 



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 Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. Era aquest equip de govern el que deia ara fa uns mesos en 
aquesta mateixa sala que ell apostaven per fer polítiques d’informació i 
educació, per tal de conscienciar la ciutadania, perquè en temes com el que 
ens ocupa és del tot imprescindible la col·laboració veïnal per aconseguir 
qualsevol millora, però ara fan una ordenança per mirar de recaptar més 
impostos en concepte de sancions, i com sempre excloent de qualsevol 
aportació o intervenció als regidors de l’oposició. Com sempre i tal com va dir el 
regidor Vidaller no comptem per res, doncs 6 contra 5 segons aquest equip de 
govern és democràcia, transparència i participació. 
 
Sr. Vidal.  Mi postura ha sido abstención. 
 
Queda muy bien fabricar y fabricar ordenanzas. Es muy guay; pero la pregunta 
es ¿quién va a controlar su cumplimiento?, si se carecen de medios de control, 
seguimiento y vigilancia ¿cuál es su utilidad? 
 
Y por otra parte, entiendo que la alcaldía ha seguido su regla de oro que es: 
“no comptarem amb vostès, perquè no són necessaris”. 
 
No se ha contado con la oposición, solamente por Ley hay que votar, pues me 
abstengo. 
 
La Sra. Alcaldessa. Sólo quiero puntualizar que la ordenanza ha sido facilitada 
por la Diputación de Tarragona. 
 
8 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA 
UTILITZACIÓ PRIVADA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL SÒL, SUBSÒL 
O VOLADA DE LA VIA PÚBLICA PER PART D’ALTRES EMPRESES 
EXPLOTADORES DE SERVEIS. 
 
Vist l’avantprojecte d’ordenança municipal facilitada per la Diputació de 
Tarragona, elaborada pels serveis jurídics de BASE,  per a la utilització privada 
o aprofitament especial del sòl, subsòl o volada de al via pública per part 
d’altres empreses explotadores de serveis, circumscrita únicament a les 
empreses que prestin serveis de telefonia mòbil. 
 
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 per a la utilització 
privada o aprofitament especial del sòl, subsòl o volada de al via pública per 
part d’altres empreses explotadores de serveis, circumscrita únicament a les 
empreses que prestin serveis de telefonia mòbil. 
 
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, 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 Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez. Manifesta que es el mateix discurs que al punt anterior, no és 
compta amb nosaltres per res, lògicament no tenim elements de judici per 
aprovar-la, tampoc per denegar-la, ens abstenim. 
 
9 APROVACIÓ DEL PADRÓ DE CARTELLS,  L’ANY 2009. 
 
Es dóna compte del padró de cartells corresponents a l’exercici de 2009.  
 
Es proposa al Ple de l'Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar el referit padró en el seu contingut. 
 
2. Exposar-lo reglamentàriament al públic pel termini de vint dies al tauler 

d’anuncis i al BOP, a efectes de possibles reclamacions. 
 
3. En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 

aprovat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10 ACORD D’ADJUDICACIÓ PROVISIONAL DE LES OBRES  PER LA 
CONSTRUCCIÓ DEL COL·LECTOR DE PLUVIALS DEL CARRER PRAT DE 
LA RIBA I AVINGUDA GENERALITAT 
 
Atès que mitjançant acord del ple de l’Ajuntament en sessió de data 5 de març  
de 2009, es va aprovar l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives per 
a l’adjudicació de les obres de construcció del col·lector de pluvials del carrer 



Prat de la Riba amb avinguda Generalitat, segons projecte redactat per 
l’Enginyer Camins, Canals i Ports Ramon Gras Vidal, mitjançant procediment 
obert, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris 
d’adjudicació i tramitació urgent. 
 
Atesa la publicació de l’anunci de licitació per termini de  tretze dies, termini 
d’urgència, en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, núm. 91 i al  
DOGC núm. 5363, ambdós de data 21 d’abril de 2009 i en la web de 
l’Ajuntament,  per tal que els interessats presentin les seves proposicions. 
 
Atès que durant la licitació es van presentar dinou (19) proposicions que resten 
incorporades  i consten en l’expedient. 
 
Atès que en data 13 de maig de 2009,  es va constituir la Mesa de contractació, 
per  l’obertura del sobre núm. 1, amb data 27 de maig de 2009, per l’obertura 
dels sobre núm. 2 i per la lectura de les propostes econòmiques del sobre 2A, 
el dia 5 de juny de 2009. 
 
Atès el següent informe de valoració tècnica de l’enginyer Sr. Oscar Fresquet 
Ferrero, de data 16 de juny de 2009, contrastat i conformat per l’Enginyer de 
Camins, Canals i Ports Ramon Gras Vidal, com a director de l’obra, per tal  de 
realitzar proposta d’adjudicació a favor de l’empresa M Y J GRUAS SA, que ha 
obtingut la puntuació més alta, examinada la documentació que l’acompanya i 
d’acord amb aquesta i de conformitat amb el que estableix l’article 135.3 i la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de 
Contractes del Sector Públic. 
 
INFORME 
 
ASSUMPTE: Valoració documentació sobre 2B del concurs obert del contracte 
d’obra per a la construcció del col·lector de pluvials del carrer Prat de la Riba i 
Avinguda de la Generalitat dels Pallaresos. 
 
Oscar Fresquet Ferrero, Enginyer Tècnic d’Obres Publiques, al servei de 
l’Ajuntament dels Pallaresos, informa el següent: 
 
Per part de la Mesa de contractació del concurs abans esmentat, s’ha tramés a 
informe tècnic el contingut del sobre 2b del concurs que conté la 
“Documentació acreditativa de les referències tècniques per a la ponderació 
dels criteris d’adjudicació avaluables en base a judicis de valor”. 
 
En aquest sobre es contenen: 
1-L’estudi sobre el procés constructiu. 
2-Proposta de millores. 
 
1-Estudi del procés constructiu (valoració fins a 10 punts): 
S’han valorat totes les ofertes segons els criteris exposats al plec de clàusules, 
s’han valorat els següents aspectes: 
 



-Per una part el coneixement de l’obra i el seu procés d’execució, identificant 
els aspectes crítics. 
-La racionalització i millora dels procediments constructius. 
-Grau de detall en la planificació de l’obra, relacionada amb els mitjans 
materials i humans proposats, adscrits a cada una de les unitats d’obra. 
-Titulació, organització i dedicació dels equips humans responsables de l’obra. 
 
Un cop analitzades les diferents ofertes es proposa el següent quadre resum 
amb la puntuació assignada a cada oferta: 
 
EMPRESA TOTAL 

EMCOFA 7 

CISTERO 5 

EUROCATALANA OBRES 6,5 

M I J GRUAS 10 

AFIMER 7 

BECSA 7,5 

GRUP MAS CONSTRUCTORS 4 

COBRA 6,5 

ENOR 5 

TIABO EQUIPOS 5 

NOVA EXCAVACIÓ 4,5 

EDIFICACIONS TARRACO 5,5 

NEGIO CONSTRUCTORA 5 

GICSA 8 

SELPRATS 7 

VICSAN 6 

CONSTRUCCIONES OGALLA 3,5 

TRANSCORNEJO 8 

BIGAS GRUP 8,5 

 
 
2-Proposta de millores (valoració fins a 30 punts): 
 
S’han analitzat les millores presentades pels licitadors, i s’han valorat les 
mateixes segons els criteris del plec de clàusules, només s’han tingut en 
compte les que poden ser avaluables econòmicament i estan directament 
relacionades amb l’objecte del contracte i amb la difusió de l’obra, i són 
descrites amb amidaments i preus unitaris. 
A continuació es presenta el quadre resum de millores acceptades (iva exclòs) i 
punts resultants de l’aplicació de la fórmula existent al plec: 
 

    Punts   
Núm 
plica Empresa Millores 

acceptades 
Per millores 

(30) 
TOTAL 

1 EMCOFA,S.A. 50.232,26 € 9,99 9,99 

2 CISTERÓ,S.L. 19.780,18 € 3,93 3,93 

3 EUROCATALANA 
OBRES I SERVEIS,S.L. 26.620,66 € 5,29 5,29 



4 M I J GRUAS,S.A. 99.400,00 € 19,76 19,76 

5 AFIMER OBRA 
PÚBLICA,A.L. 51.181,40 € 10,17 10,17 

6 BECSA SAU 105.549,30 € 20,98 20,98 

7 GRUPMAS 
CONSTRUCTORS S.L.U. 0,00 € 0,00 0,00 

8 
COBRA 

INSTALACIONES Y 
SERVICIOS S.A. 

68.008,62 € 13,52 13,52 

9 ENOR OBRES I 
SERVEIS,S.L. 0,00 € 0,00 0,00 

10 TIABO EQUIPOS, S.L. 0,00 € 0,00 0,00 

11 NOVA EXCAVACIONS-
96 S.L. 14.363,89 € 2,86 2,86 

12 
EDIFICACIONS I 
REPARACIONS 
TARRACO,S.L. 

52.910,44 € 10,52 10,52 

13 NEGIO 
CONSTRUCTORA,S.A 15.688,96 € 3,12 3,12 

14 
GESTION INGENIERIA Y 
CONSTRUCCION DE LA 

COSTA DORADA,S.A. 
150.916,59 € 30,00 30,00 

15 SELPRATS,S.L. 0,00 € 0,00 0,00 

16 VICSAN 
TORREDEMBARRA,S.A. 28.364,92 € 5,64 5,64 

17 CONSTRUCCIONES 
OGALLA,S.A. 0,00 € 0,00 0,00 

18 TCSA-
TRANSCORNEJO,S.A. 0,00 € 0,00 0,00 

19 BIGAS GRUP,S.L. 92.036,55 € 18,30 18,30 

 
Es presenta a la taula nº1 annexa a aquest informe,el detall de les millores 
acceptades per cada licitador i el motiu de desestimació. 
 
 
Això és el que s’informa a petició de la Mesa de Contractació per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
Els Pallaresos, 16 de juny de 2009. 
 
Oscar Fresquet Ferrero 
Enginyer Tècnic d’Obres Públiques. 
 
QUADRE DE PUNTUACIÓ FINAL 
 

Import licitació 
(IVA inclòs) 

Núm 
plica Empresa TOTAL 



578.663,33 € 1 EMCOFA,S.A. 45,19 
578.663,33 € 2 CISTERÓ,S.L. 40,16 

578.663,33 € 3 
EUROCATALANA 

OBRES I 
SERVEIS,S.L. 

43,62 

578.663,33 € 4 M I J GRUAS,S.A. 65,87 

578.663,33 € 5 AFIMER OBRA 
PÚBLICA,A.L. 44,42 

578.663,33 € 6 BECSA SAU 54,14 

578.663,33 € 7 
GRUPMAS 

CONSTRUCTORS 
S.L.U. 

42,27 

578.663,33 € 8 
COBRA 

INSTALACIONES Y 
SERVICIOS S.A. 

45,09 

578.663,33 € 9 ENOR OBRES I 
SERVEIS,S.L. 35,09 

578.663,33 € 10 TIABO EQUIPOS, 
S.L. 64,28 

578.663,33 € 11 
NOVA 

EXCAVACIONS-96 
S.L. 

38,97 

578.663,33 € 12 
EDIFICACIONS I 
REPARACIONS 
TARRACO,S.L. 

50,15 

578.663,33 € 13 
NEGIO 

CONSTRUCTORA,S.
A 

42,21 

578.663,33 € 14 

GESTION 
INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION 
DE LA COSTA 
DORADA,S.A. 

64,86 

578.663,33 € 15 SELPRATS,S.L. 47,61 

578.663,33 € 16 
VICSAN 

TORREDEMBARRA,
S.A. 

35,52 

578.663,33 € 17 CONSTRUCCIONES 
OGALLA,S.A. 36,50 

578.663,33 € 18 
TCSA-

TRANSCORNEJO,S.
A. 

57,20 

578.663,33 € 19 BIGAS GRUP,S.L. 57,33 
 
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 
93, 94 i 122 i següents de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, i 273 a 281 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós 
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Atès que la licitació del contracte s’ha realitzat conforme a allò previst a l’article 
126 de la citada Llei.   
 
D’acord amb l’article 138.2 de la Llei de contractes del sector públic 
l’adjudicació definitiva del contracte es publicarà al BOP quan la seva quantia 
sigui superior a 100.000 euros.  



 
D’acord amb l’article 277.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, l'adjudicació del 
contracte s'ha de publicar en els termes i els supòsits que preveu la legislació 
de contractes de les administracions públiques. Així mateix, s'haurà de notificar 
a tots els participants en la licitació, sigui quin sigui el procediment seguit i la 
forma d'adjudicació emprada. 
 
De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al Ple conforme a 
allò disposat a la Disposició Addicional Segona de la Llei 30/2007, de 30 
d’octubre, de contractes del sector públic, i l’article 274.1b) del Decret Legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, per l’adjudicació del contracte, es proposa l’adopció dels següents 
acords:      
 
PRIMER: Declarar vàlida la licitació i adjudicar provisionalment el contracte 
d’obres per la construcció del col·lector de pluvials del carrer Prat de la Riba 
amb avinguda Generalitat, segons projecte redactat per l’Enginyer Camins, 
Canals i Ports Ramon Gras Vidal. 
 
SEGON:  Adjudicar provisionalment el contracte per a l’execució de les obres 
de construcció del col·lector de pluvials del carrer Prat de la Riba amb avinguda 
Generalitat, a la empresa M Y J GRUAS SA, pel preu de cinc-cents setanta-vuit 
mil sis-cents seixanta-tres euros, amb trenta-tres cèntims (578.663,33 €) IVA 
inclòs, subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de 
Prescripcions Tècniques i especialment al Projecte aprovat, d’acord amb 
l’article 135 de la Llei de contractes del sector públic.  
  
TERCER: Comunicar aquest acord a l’adjudicatari en virtut de l’article 135.4 de 
la Llei de contractes del sector públic, advertint-lo que l’elevació a definitiva de 
l’adjudicació provisional no podrà produir-se abans de què transcorrin quinze 
dies hàbils comptats des del següent a aquell en què es publiqui aquella en el 
BOP de Tarragona o al perfil de contractant de l’òrgan de contractació.  
 
Durant aquest termini, l’adjudicatari haurà de presentar la documentació 
justificativa, d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social i qualssevol altres documents acreditatius 
de la seva aptitud per contractar, així com constituir la garantia definitiva,  
xifrada en 28.933,17 € i sense perjudici de l’eventual revisió d’aquella en via de 
recurs especial, conforme a allò disposat a l’article 37. 
 
QUART: Autoritzar la despesa amb càrrec a la partida número 511 60100 201 
del pressupost de l’exercici 2009, ampliada per generació de crèdits segons 
expedient tramitat núm. 1/2009. 
 
CINQUÈ: Delegar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa per 
a elevar a definitiva l’adjudicació provisional, així com, requerir a l’adjudicatari 
perquè el dia i hora que se li indiqui formalitzi el contracte administratiu 
corresponent. 



 
SISÈ:  Delegar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa per 
l’aprovació de les certificacions de les obres, així com, els corresponents  
pagaments en els terminis establers i qualsevol d’altre documentació que sigui 
necessària per la resolució i liquidació de la referida obra. 
 
SETÈ: Publicar el resultat del concurs al BOP i a la web del municipi.  
 
VUITÈ:  Notificar aquesta resolució a l’adjudicatari i la resta de licitadors.  
 
NOVÈ: Facultar l’alcaldessa perquè pugui signar qualsevol document que 
calgui per fer efectius els acords precedents. 
 
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 Sr.  
Vidal i tres (3) abstencions, dels senyors Oller, Domínguez i Marcos, s’aproven 
en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Vidal. He votado no. En el pleno extraordinario del día 18-12-2008, voté en 
contra del proyecto, quiero dejar claro que es el proyecto, que no estoy en 
contra de la construcción de dicho colector. 
En el pleno expuse unas disconformidades técnicas sobre el proyecto 
presentado, en segundo lugar, me parece y es mi opinión, que es una obra 
sobredimensionada y muy costosa económicamente. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 1, DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE VESTIDORS DE LA ZONA POLIESPORTIVA DELS 
HOSTALETS.    
 
Es dóna compte de la certificació número 1, corresponent a les obres de 
construcció de vestidors de la zona poliesportiva dels Hostalets dels Pallaresos, 
de data 14 de maig de 2009,  aportada pel tècnic Sr. Saül Garreta Puig, amb 
data 16 de juny de 2009, que importa la quantitat de cinquanta-cinc mil tres-
cents trenta-tres euros, amb cinquanta-tres cèntims (55.333,53 €). 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovació en tots els seus punts la certificació núm. 1, corresponent a 
les obres de construcció de vestidors de la zona poliesportiva dels Hostalets 
dels Pallaresos, de data 14 de maig de 2009,  aportada pel tècnic Sr. Saül 
Garreta Puig, amb data 16 de juny de 2009, que importa la quantitat de 
cinquanta-cinc mil tres-cents trenta-tres euros, amb cinquanta-tres cèntims 
(55.333,53 €). 
  
Segon. Acordar la seva tramesa i demés documentació als organismes 
corresponents la dita certificació a fi que sigui incorporada a l’expedient 
corresponent pel corresponent Pagament de subvenció.  



 
Tercer.  Facultar a la Sra. Alcaldessa per les signatures que siguin necessàries 
en compliment del present acord, així com, delegar-la tant àmpliament com 
sigui necessari  per l’aprovació de les restants certificacions de la referida obra i 
dels seus corresponents  pagaments en els terminis establers i qualsevol d’altre 
documentació que sigui necessària per la resolució i liquidació de la referida 
obra, de la qual cosa mitjançant el corresponent decret se’n donarà compta al 
plenari en la primera sessió que celebri. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, un (1) en 
contra, del Sr. Oller i dues (2) abstencions, dels senyors Domínguez i Vidal, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot:  
 
Sr. Oller.  Anem a veure, el vot que “no” és per un sentit molt clar, ho vaig dir en 
un ple, i ho torno a repetir, no sé qui és el que ha de mirar l’obra, però per mi 
s’està portant molt malament, vaig dir que les cimentacions no eren les 
adequades, però és que la estructura metàl·lica que estan posant, la veritat que 
el que no ho veu és per que és cec, pilars que no estan ni “xorrejats” dins del 
formigó, i a més a més les jàsseres que s’estan col·locant són de segona mà, 
són aprofitades d’un altre lloc, qui no ho veu és per que tampoc ho vol veure, 
cartelons que no són del seu sentit, riostes que s’han tallat i s’han tret amb la 
radial que han quedat que es podia veure els cops de radial, i que dins de 
quatre dies amb l’aigua es veuran rovellats on s’han passat. Per tant, jo crec  
això no són les condicions de treball en una obra municipal, s’ha de pagar el 
material en condicions, crec que val la pena mirar-ho i que s’ho mirin ben mirat. 
 
Sra. Alcaldessa. El dimarts hi haurà una inspecció d’obra detallada, m’havia 
arribat aquesta informació, i es farà una inspecció detallada de l’obra. 
 
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de  
2009,  entre d’altres, adoptà el següent acord: 
 
12 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA DIRECTOR DEL SERVEI DE 
SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE DEL MUNICIPI DELS 
PALLARESOS. 
 
Identificació del document 
 
Vist el projecte del Pla director del servei de subministrament d’aigua potable 
del municipi dels Pallaresos, elaborat per l’empresa EMATSA, de data maig de 
2009.   
 
Vistos els informe units a l’expedient emesos pel secretari i pel tècnic Enginyer 
Tècnic d’obres públiques, Sr. Òscar Fresquet Ferrero, de data 26 de maig de 
2009. 
 



Atès que el Pla director del servei de subministrament d’aigua potable del 
municipi dels Pallaresos conté el desplegament complet de la solució òptima 
adoptada en relació amb la necessitat d’infraestructures d’aquest municipi, el 
qual ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall 
necessari i suficient per a fer factible seva explotació posterior. 
 
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el Pla director del servei de subministrament 
d’aigua potable del municipi dels Pallaresos.   
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de vint  
dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP i al DOGC, a fi que qualsevol 
interessat pugui presentar al·legacions.  
 
Tercer: Remetre l’expedient al/s Departament/s de la Generalitat de Catalunya  
i, si escau, a les altres administracions les competències de les quals tinguin 
incidència en l'objecte del projecte, als efectes d’informe preceptiu.      
 
Quart: Notificar individualment aquest acord, si escau, a les persones 
directament afectades, titulars dels béns i drets que s’hagin d’ocupar.  
 
Cinquè: Publicar aquest acord a la web municipal.  
 
 
Debat. 
 
El Sr. Marcos proposa a la Sra. Alcaldessa, deixant clar i sempre manifestant 
que no estem en contra i a més creiem necessari un Pla Director de 
Subministrament d’Aigua Potable pel nostre municipi, volem sol·licitar la 
retirada d’aquest punt abans de la votació pels motius següents: 
 
Un cop  examinat el Pla Director del servei de subministrament d’aigua potable 
del municipi dels Pallaresos, observem una sèrie de deficiències suficientment 
rellevants com per recomanar que es dugui a terme una revisió del mateix .  
 
Algunes d’aquestes deficiències són: 
 
- Tenim en compte que el SAU-5, com el ARE, seran en principi ocupables en 
un termini aproximadament d’uns cinc, sis anys. Si tenim en compte el que diu 
aquest Pla Director, que està calculat fer-se a 10 anys, i llegeixo textualment, 
paraules tretes del Pla Director “… un cop estigui consolidat el SAU-5, la xarxa 
de Pallaresos no serà capaç de fer front al consum actual més el futur del SAU-
5…”, i doncs estarem durant X anys en una situació de total impossibilitat 
d’abastament d’aigua als ocupants d’aquests habitatges. 
 
 - En l’apartat Descripció de les instal·lacions es computa com a font de 
captació continua el pou de Pallaresos Park, cosa que no es pot considerar 



com a tal ja que tots sabem que darrerament ens ha portat problemes de 
contaminació per l’alt nivell de nitrats (i tal com diu el mateix Pla Director en la 
pagina 61: “la qualitat de l’aigua del pou de Pallaresos Park s’ha vist disminuïda 
considerablement en els últims anys”) i que possiblement, més que segur,  en 
propers anys de sequera tornarà a donar els mateixos problemes, per tant no 
es pot comptabilitzar com a font de captació continua. 
 
- També en aquest mateix apartat existeixen irregularitats ja que a l’expedient 
d’aprovació d’aquest Pla Director es parla de fer un nou dipòsit a Jardins Imperi 
de 800 m3 que no apareix al Pla Director i si apareix un de 2000 m3 al dossier  
Pla Director. 
 
- En l’apartat de Diagnosi es pren per calcular la disponibilitat de cabal 
disponible el cabal teòric que dona el pou de Pallaresos Park. Si tenim en 
compte que aquest cabal pot nimbar o inclús la possibilitat mes que real, (ja 
s’ha donat altres vegades) de tindre que tancar aquest pou,  els càlculs que 
segueixen per calcular les mancances d’instal·lacions i els costos, queden 
obsolets, no son reals. 
 
- En l’apartat de prioritats i actuacions proposades, prioritza la nº 11 sobre la nº 
3, cosa que ens sembla totalment incorrecte. 
 
Per això demanem que es retiri aquest punt per poder ser degudament revisat 
pels tècnics competents. 

 

El Sr. Pardo. A veure, en quant a les actuacions, no s’han de fer bàsicament 
seguint aquest ordre, les actuacions seran les que en el moment que s’hagin de 
fer l’Ajuntament decideixi quines són les prioritats, en funció dels criteris 
tècnics.  
 
Ja hem contemplat una sèrie d’actuacions, però no dates de preferències, és 
un document marc, després hi haurà les modificacions que es considerin 
oportunes en funció les futures actuacions urbanístiques. 
 
Sr. Marcos. Això és acceptable, encara que hi ha un calendari d’actuacions, no 
amb dades, però si amb actuacions molt urgents, urgents i a llarg termini, que 
considero, amb una base prou científica, que s’hauria de canviar. El problema 
és que tots els càlculs que s’han fet, s’han fet comptant amb el cabals d’aigua 
del pou de Pallaresos Park, com a bons ens estan dient que com a font de 
captació continuada tenint l’aportació del cap en 454.000 m3, més 197.000 del 
pou de Pallaresos Park, aquests 197.000 és un percentatge molt alt, s’hauria 
de tenir compte l’any que ha estat parat, per contaminació de nitrat. Tenim el 
pou de l’Enric tancat per contaminació de nitrats, teniu el pou de Jujol tancat 
per contaminació de nitrats, possiblement el de Pallaresos Park  torni a tenir 
aquests problemes en un futur, i no a llarg termini, diria jo, per tant tots el 
càlculs que s’han fet tenint en compte aquest cabal ens diuen ja que estem 
malament d’aigua, però si a més a més ho fem real traient aquest cabal, estem 
molt pitjor, per tant, com a mínim, que aquest pla director reflecteixi la veritat, 



tenint en compte que d’aquesta aigua no se’n pot disposar en un futur a curt 
termini.  
 
Secretari.  Bé, aquí hi ha una proposta del senyor Marcos de retirar o deixar 
damunt la taula aquest Pla Director, sí o no senyor Marcos, sí? 
 
Sr. Marcos. Jo el que demano no és aprovar o rebutjar aquest Pla Director, el 
que demano és que es revisi aquest Pla. 
 
Sr. Pardo. És que aquest Pla ja s’ha revisat, ho han revisat els tècnics 
d’EMATSA i ho ha revisat el nostre tècnic l’Òscar Fresquet, si tu vols incorporar 
un informe, no tinc cap inconvenient, però clar l’hauràs de fer tu. 
 
Sr. Marcos. Jo no estic parlant d’incorporar un informe, jo el que estic dient és 
que a l’hora d’elaborar aquest informe s’ha tingut en compte una sèrie de dades 
que no són reals, llavors si no són reals, el resultat o les conclusions que es 
treguin d’aquest informe no són reals, per tant, s’hauria de fer una revisió tenint 
en compte els números certs. 
 
Sr. Pardo.  Però nosaltres ens hem de basar en criteris tècnics, si els tècnics 
ens diuen que això està bé, tu dius que no, però clar, tu hauràs de portar algun 
tipus de document. 
 
Sr. Marcos.  D’acord, molt bé, senyor Pardo d’acord, jo no li aporto cap detall, 
però pensi vostè, contesti’m sincerament, vostè creu que el pou de Pallaresos 
Park amb la història que tenim al darrere podem comptar en un futur amb 
aquest pou com a font de captació continuada d’aigua? 
 
Sr. Pardo. No, amb la totalitat, lògicament no, perquè hi ha una connexió 
prevista al CAT. 
 
Sr. Marcos.  Bé però és que aquesta connexió és una cosa que es valora a 
banda, aquest informe el que ens està dient és que tenim un cabal en m3 que 
es traurà del CAT, i a més a més suma a aquest cabal el cabal disponible com 
a font de captació continuada que dóna al pou de Pallaresos Park, o sigui, que 
el compta com una font més. No el podem tenir en compte, perquè l’hem tingut 
un any tancat perquè estava contaminat, tots els pous de les rodalies tenim el 
mateix problema, per tant, si fem uns càlculs a deu anys tenint en compte un 
pou que l’hem tingut l’any passat tancat per contaminació, crec que ens estem 
equivocant, i estem hipotecant el futur de l’aigua d’aquest poble, per això 
demano que es torni a revisar. 
 
Sr. Pardo. Nosaltres el que no podem fer és jugar a ser tècnics. A veure, 
EMATSA ha fet el Pla Director, qui gestiona aquest pou? EMATSA, si EMATSA 
ha inclòs aquest pou i aquest cabal dins del Pla Director, qui som nosaltres per 
dir-lis que no? Ells gestionen el pou i saben millor que nosaltres com està 
aquest pou, ho saben ells, els tècnics. 
 
Sr. Marcos.  Doncs jo discrepo senyor Pardo 



 
Sr. Pardo.  Si hi ha un informe desfavorable que contradigui aquests informes 
que tenim, votem, l’incorporem, i ho valorem, però si nosaltres hem de demanar 
un altre informe als mateixos que han fet aquest que ens han dit això. 
 
Sr. Marcos.  Senyor Pardo crec que està clar, i ho sabem tots, aquest pou l’any 
passat ha estat tancat per contaminació de nitrats, i aquí crec que s’acaba, aquí 
estem hipotecant el futur de l’aigua d’aquest poble. 
 
Sr. Oller. Anem a veure, em penso que ens estem equivocant, sota el meu punt 
de vista. Aquest informe el que ens està dient és el que tenim, ni més ni menys, 
ens està dient el que tenim. Una altra cosa són les pautes que hem de seguir 
per avançar cap endavant, però això que està dient és el que hi ha, i és la 
realitat. Si el pou està contaminat EMATSA ja ho sap perfectament perquè 
EMATSA va ser la que va haver de clausurar i tirar el tub per poder afegir aigua 
en aquell dipòsit. El que està dient és el que hi ha, que és el que es demana al 
Pla Director, quines condicions tenim al nostre poble, i a partir d’aquestes 
condicions t’està dient que si posem el SAU-5, que si posem massa cosa més, 
ens quedarem sense aigua, no està dient res més. Llavors, cada vegada que 
s’ampliï t’està dient que has de posar més mitjans per tenir aigua, per tant, una 
cosa és votar el Pla Director, que és la realitat del nostre poble, i una altra cosa 
és el que s’ha de fer per no tenir aquesta mancança. 
 
Sr. Marcos. Tots l’hauríeu de llegir el Pla director. 
 
S’aclareix que, els que votin SÍ votaran la retirada, els que votin NO votaran en 
contra de la retirada, queda clar això? 
 
La qual cosa es passa  a votació amb el següent resultat: 
 
Vots a favor de la retirada: Un (1) del senyor Marcos. 
Vots en contra de la retirada: Vuit (8), dels senyors/es Ramos, Domènech, 
Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Oller i Vidal. 
Abstencions: Una (1) la del senyor Domínguez. 
 
Seguidament es procedeix a la votació la proposta d’aprovació del Pla Director: 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Oller, Domínguez i 
Vidal, cap (0) en contra, i una (1) abstenció, del senyors Marcos, s’aproven en 
tots els seus punts els anteriors acords. 
 

13 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’AIP I ADMC PER L’ APROVACIÓ 
DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ DELS REGIDORS I 
GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D’INFORMACIÓ I DIFUSIÓ 
MUNICIPAL 
 

MOCIÓ 
 



Els Grups Municipals d’AIP i ADMC, a l’ Ajuntament dels Pallaresos, tot i tenint 
en compte les noves tecnologies de l’informació i difusió, proposa al Ple 
Municipal la creació del “Reglament Regulador de la Participació dels Regidors 
i Grups Municipals en els Òrgans d’Informació i Difusió Municipal”, atenent als 
següents 
 
ANTECEDENTS: 
 
Atès que la Llei 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC), a l’empara del article 
170.2 que ens diu: “El Ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels 
regidors i dels grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, 
com la televisió local, les emissores de ràdio municipals i les publicacions i els 
butlletins editats per l’Ajuntament. En aquest sentit, els respectius plens han 
que aprovar un reglament que reguli les condicions d’accés i d’us d’aquests 
mitjans pels regidors i els grups municipals constituïts dins la corporació”. 
 
Atès que aquest Ajuntament ja té regulat el funcionament del seu butlletí 
municipal, però manca una regulació de la seva pàgina web i d’altres futurs 
canals d’informació i difusió d’abast mundial. 
 
Atès el tarannà d’ AIP i ADMC, que defensen i promouen, i per poder garantir 
tant el dret d’accés i llibertat d’expressió, com la pluralitat política i de 
sensibilitats representades al consistori. 
 
Atès que l’objectiu del reglament és garantir la pluralitat d’opinió i el bon ús, 
dels mitjans de comunicació, informació i difusió municipal i complir així la 
normativa estatal i autonòmica sobre la matèria. 
 
Un espai en la revista local, la futura ràdio o TV local ha de garantir-se a tots 
els regidors i representants dels grups polítics municipals amb representació 
dins el consistori. 
 
Per tot l’exposat, proposen al Ple Municipal que 
 
ACORDI: 
 
Iniciar l’aprovació del Reglament Regulador de la participació dels Regidors i 
Grups Municipals en els Òrgans d’ Informació i Difusió Municipal dels 
Pallaresos, i que ha d’adoptar com a mínim les següents: 
 

• Normes generals 
• Els butlletins i les publicacions 
• Els mitjans audiovisuals 
• Els taulons d’anuncis i d’informació i pàgina web 

 
Xavier Marcos Tuebols 
Portaveu del Grup Municipal d’AIP 
Els Pallaresos 



 
Jaume Domínguez Ruíz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC 
Els Pallaresos 
 
El Sr. Domínguez.  Voldria fer èmfasi en una frase que posa a la moció que diu 
que: El Ple de l’Ajuntament ha de garantir la participació dels regidors i dels 
grups municipals en els òrgans d’informació i difusió municipal, vull dir, això 
m’agradaria recalcar-ho.  
 
Dit això, el Grup Municipal d’ADMC creiem que totes les mesures que millorin 
la pluralitat i la llibertat d’expressió en els mitjans d’informació han de ser 
benvingudes i aprovades pel Consistori. 
 
Els mitjans municipals d’informació han de ser completament transparents, 
objectius i no han de patir cap tipus d’interferència política. Qualsevol òrgan 
d’informació que deixa de ser això, quan se’l emmordassa i se li impedeix 
donar noticies amb llibertat, es converteix en un aparell de propaganda 
partidista, i com que no volen que això es doni, que s’arribi a aquesta situació, 
presentem conjuntament amb el Grup Municipal d’AIP aquesta proposta. 
 
Entenem que és un tema crucial, perquè els mitjans de comunicació locals han 
de reflectir la pluralitat que existeix al municipi, ja que els mitjans han de 
reflectir la societat a la qual serveixen. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors 
Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstenció, no s’aprova 
la moció. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Pardo. A veure explicaré per que hem votat no a aquesta proposta 
reglament.  
 
Aquest reglament a l’article 2, s’especifica una regulació primer dels òrgans de 
difusió i informació municipal actuals, bàsicament butlletí municipal, pàgina 
web, taulons d’anuncis, i després diu que hi ha un segon grup que són els 
òrgans d’informació i difusió municipal futurs.  
 
Nosaltres entenem que regular el futur, no ens sembla que sigui gaire lògic.  
Nosaltres apostem més per regular tant el tema de la TV local com el tema de 
l’emissora de ràdio municipal quan en tinguem, en el moment que tinguem una 
emissora de ràdio o tinguem una TV local sabrem sobre quin marc legal ens 
hem de moure i com podem nosaltres ajustar-nos de la manera més 
personalitzada possible en aquestos mitjans. Fer ara una regulació quan això 
pot ser que trigui anys a donar-se al municipi, entenem que no cal. 
 



En quant als òrgans d’informació municipal actuals, crec que aquí s’ha posat 
una ordenança tipus, però primer que el s’hauria d’haver fet és mirar-se el 
reglament que tenim, per que el reglament que tenim bàsicament el 90% 
d’aquests articles ja els contempla.  
 
A l’article 7: “Les intervencions siguin escrites, orals, hauran de basar-se en el 
respecte mutu”, això ho diu el capítol 3, article 9, del nostre reglament.  
 
L’article 11: ...”Els butlletins i publicacions periòdiques donaran a conèixer les 
actuacions activitats desenvolupades per regidors que tinguin encomanades i 
delegades tasques per part de l’alcaldia”, això ho diu el Capítol 1, article 2. 
 
L’article 12: “En cap cas es podran incloure anuncis de formacions polítiques en 
els butlletins municipals, si no ha estat aprovat expressament per l’òrgan de 
govern”, també ho tenim regulat. 
 
L’article 13: “Es podrà incloure dins dels butlletins i publicacions periòdiques 
destinades a la informació municipal, anuncis d’empreses i persones”, també 
ho tenim. 
 
“Anualment l’òrgan de govern del butlletí la publicació aprovarà unes tarifes”, 
també tenim unes tarifes. 
 
Això bàsicament ho tenim tot, quan he vist aquest reglament, he pensat una 
mica, i he anat al plenari que varem fer al gener de 2009, en concret el Sr. 
Domínguez en aquest punt que varem incorporar “Es permet la inclusió de la 
publicitat dins el contingut del Butlletí Municipal, supeditat el fet del pagament 
segons els preus fixats en el corresponent article de les ordenances fiscals del 
2009, i també la possibilitat de publicar publicitat restarà restringida als grups 
polítics municipals tenint aquests el seu espai per aquest fi definit dins del 
contingut del butlletí”, amb això Sr. Domínguez va votar que NO, vots a favor 
sis, l’equip de govern, quatre en contra i una abstenció el Sr. Marcos. Per tant, 
no sé per què va votar llavors que no, i ara ho planteja, potser ha canviat 
d’opinió, cosa que celebro, però jo crec que aquestes coses que es treuen d’un 
altre municipi, que potser no en tenia, per això ho va plantejar, si és per 
modificar substancialment els reglaments, entenc que sí, que és beneficiós, 
però si és que no, no veig per que hem de modificar un reglament que de 
moment funciona. 
 
Perquè un altre dels punts, l’article 9 que diu: “El 10% de l’edició exposada, 
estarà a disposició dels grups municipals, per tal que facin les seves 
aportacions”, nosaltres tenim un butlletí que té 22 pàgines hàbils, si 
descomptem portada, dues planes i mitja, més del 10% destinat als grups 
municipals, per tant aquest punt també el complim.  
 
Sr. Domínguez.  Miri, no tinc l’acta de gener, segurament vostè sí, vaig votar en 
contra, sóc conscient del que voto, però quan digui que he votat en contra, no 
digui que he votat en contra en allò, llegeixi l’explicació de vot, vaig votar en 
contra perquè no es comptava amb nosaltres, vaig votar en contra perquè hi 



havia articles que continuaven dient que el butlletí es redactava en castellà i 
català i que no es complia, i vaig demanar que es modifiqués, i vostès van 
continuar imposant un criteri, el seu, el democràtic, el de sis contra cinc. Senyor 
Pardo, llegeixi l’explicació de vot i entendrà el “perquè”. Des del primer moment 
he dit que estic d’acord en el reglament, no en la manera com s’ha fet el 
reglament, no he estat mai d’acord com s’ha fet un reglament que exclou a 
quatre grups municipals, el reglament, el butlletí es fa amb els diners de tots, i 
tots hem d’estar representats, i crec recordar, no ho tinc aquí però, crec que 
estàvem parlant de la web, quan parlàvem del 10%, de totes maneres li vull 
demanar una cosa, a veure si vostè me la pot contestar, o també serà a precs i 
preguntes, aquí estem demanant que els grups municipals, segons la Llei, la 
Llei 2/2003, a l’article 170.2, diu que tenim dret a tenir un espai a la web 
municipal. Miri, vostè ha volgut desviar tota l’atenció d’aquesta moció només 
pel butlletí, perquè vostè ja havia fet aquest reglament de “retallar i enganxar”.  
 
Però la realitat és la que és, mitjans, informació i difusió municipal, tant és 
igualment en aquest municipi, tant és els planell d’informació, estaran millor o 
estaran pitjor, tant és el butlletí municipal, i és la web municipal, el nostre grup, 
imagino que la resta de grups, el que demanen és el mateix que al butlletí, tenir 
un espai per que el grup municipal pugui posar les notícies. Que vostès volen 
regular-ho i volen dir “ja les penjarem nosaltres”, com fem que diem que 
canviem la informació, perfecte, però tenim dret, tenim dret per llei i vostès crec 
que volen fer complir la llei, sempre ho ha dit senyora Alcaldessa, que està per 
complir i fer complir la llei. Tenim dret a tenir el nostre espai,  ja li vaig dir, crec 
que al ple passat, si parlem de discriminacions, és una discriminació, no tinc les 
informacions ni el  temps que ha tingut vostè per preparar-s’ho, estic parlant de 
memòria, però si parlem de discriminació crec que és una discriminació, entrem 
a la web municipal, anem a buscar les fotos dels regidors i només surten 
vostès, no som nosaltres regidors de l’ajuntament? No tenim dret a tenir la foto 
penjada a la web? Això no és una discriminació?  
 
En canvi vostè es permet el luxe de quan un, en el seu espai, per a publicació 
del butlletí posa una foto, treure-la sense dir-ho, perquè és el seu criteri, no és 
el que el reglament posa.  
 
Sr. Pardo. A veure, vostè sempre ha estat a favor de que els Grups de 
l’oposició estiguessin al Consell d’administració, en canvi aquí vostè porta un 
reglament, o una ordenança, on no ho diu.  
 
Vostè tot el que nosaltres proposem, vota en contra, per sistema, després no 
es recorda del que ha votat, i torna a portar el mateix perquè li votem a favor.  
 
Entengui’m, primer el que ha de fer és aclarir les idees, que és el que vol fer, i 
després plantejar-ho. 
 
El Sr. Marcos.  Es queixa que es quarta la llibertat d’expressió, que aquest 
Ajuntament té regulat el Butlletí Municipal, però no la web que és el que 
demana i que s’ha callat moltes coses. 
 



Sr. Pardo.  Bé, només voldria dir que vostè ha dit que no ha volgut, o ha callat 
abans coses,  jo també callo coses, perquè vostè si no recordo malament quan 
varem entrar a l’ajuntament, i varem iniciar el projecte de la pàgina web, 
nosaltres li varem sol·licitar, en concret l’alcaldessa, que cedís el domini que 
vostè en el seu dia aprofitant una mancança, una confusió a l’hora de la 
reserva del domini, es va fer i vostè al seu nom va registrar el domini “els 
pallaresos.cat”. Nosaltres li varem demanar que cedís aquest domini al seu 
propietari del topònim, que és el poble, no aquest equip de govern, el poble és 
el propietari del seu topònim, i això vostè ho sap, i vostè es va negar, i 
nosaltres varem haver de buscar una altra opció que no és la que més ens 
agradava, simplement perquè vostè es va quedar el domini del poble. I això 
nosaltres ho hem estant callant des del 2007, nosaltres en cap plenari hem tret 
això, no varem entrar en polèmiques i varem buscar una altra opció, quan vostè 
al seu programa deia que volia fer una plana web, imagino que amb aquest 
domini, i pel simple fet que vostè no estava en l’equip de govern, va negar al 
poble que pogués tenir el seu domini. I ara vostè ve i em diu que nosaltres 
quartem la llibertat, i que vol fer una reglament de la plana web. Nosaltres 
entenem que actualment no es quarta la llibertat de ningú, perquè en tots els 
mitjans de comunicació de l’ajuntament està representada l’oposició, amb un 
espai al butlletí, l’oposició està present com ha d’estar amb l’espai, amb la 
quota de protagonisme que ha de tenir a la web municipal, perquè lògicament 
els regidors de l’equip de govern que tenen delegades les àrees són els que 
han d’estar a la web municipal, i en aquest sentit nosaltres entenem que no hi 
ha lloc per aprovar aquest reglament. 
 
Sr. Marcos. Manifesta que la web no es va cedir per la forma en que se li va 
demanar, ensenyant-li un informe i en forma d’amenaça, per la qual cosa vaig 
creure que no era la forma adient de demanar-ho, aquesta es la raó i el motiu i 
no d’altre  per la qual no es va cedir i que té còpia de l’informe. 
 
Sr. Alcaldessa.  Senyor Marcos no es verdad que nos vimos dos veces por el 
tema de la web? Hablando de otras cosas en la sala de reuniones del 
ayuntamiento viejo, te dije textualmente, hablándote de tú te dije: “Te tengo que 
pedir oficialmente la web por escrito o vais a valorar el cedernos-la?”, tu 
contestación textual fue: “No hace falta llegar a estos extremos”, textual, i no te 
enseñé ningún informe porque no lo teníamos hecho todavía ¿vale?, entonces 
fue la primera vez que hablamos de la web. 
 
Esperamos un tiempo prudencial, pasaron uno o dos meses, no fueron más,  
no hubo respuesta, no hubo diálogo, no hubo nada, entonces nosotros 
encargamos nuestro informe y fue cuando tuvimos la segunda reunión, y yo no 
te dije: “Te vamos a denunciar”, “tenemos el informe jurídico por el tema de la 
web”, pues entonces, di la verdad por favor, y damos por zanjado el tema. Nos 
hemos visto dos veces, y la primera vez me dijiste textualmente: “No hace falta 
llegar a los extremos de hacer papeles para pedir la web”, es tu palabra contra 
la mía, y me estás diciendo que nos vimos una vez sola, y nos vimos dos 
veces. 
 



14 MOCIÓN DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE 
CATALUNYA, SOLICITANDO QUE SE INCLUYA EN EL PROGRAMA 
MUNICIPAL DE ACTOS DE LAS FESTES MAJORS DE SANT SEBASTIÀ Y 
SANT SALVADOR LA MISA SOLEMNE EN HONOR DE LOS SANTOS 
PATRONES. 
 
CONSIDERACIONES: 
 
Primera.- El Municipio dels Pallaresos celebra el 6 de agosto la Festa Major 
d’estiu en honor a Sant Salvador y el 20 de enero la Festa Major d’hivern en 
honor a Sant Sebastià. 
 
Segunda.- Estos dos días son festivos locales en el municipio, acordado por 
unanimidad de la Corporación municipal. 
 
Tercera.- Las Festes Majors de cualquier pueblo se celebran y son la suma de 
actos culturales, artísticos, tradicionales, deportivos, lúdicos y religiosos. 
 
Cuarta.- La Festa Major, también es un recuerdo al esfuerzo, al trabajo y al 
coraje de aquellas personas que nos precedieron y han hecho realidad la 
historia y el presente del pueblo. 
 
La Festa Major, es la suma de la fraternidad, de la participación y del respeto a 
todos los vecinos y ciudadanía del municipio, sin exclusiones y sin 
discriminaciones de ninguna clase. 
 
Quinta.- En Els Pallaresos siempre y durante los 30 años de democracia, la 
Missa Solemne ha formado parte del Programa Municipal Institucional de las 
Festes Majors; independientemente del color político que haya gobernado o 
formado el Equipo de Gobierno (CiU, PSC, ICV, PPC,...,ERC). 
 
Sexta.- En la actual legislatura, a partir de las últimas elecciones municipales 
de mayo de 2007, todos conocemos el grado de liderazgo que tiene la Sra. 
Alcaldessa (CiU) dentro del Equipo de Gobierno tan cohesionado y unido. 
 
Y también todos conocemos el peso y la influencia del Regidor de Festes y 
Portaveu de ICV dentro del Equipo de Gobierno. 
 
Séptima.- Todos conocemos, también, el principal y prioritario objetivo político 
del Regidor de Festes y Portaveu de ICV, que es defender los valores políticos 
y sociales que él dice representar. 
 
En mi opinión, repito mi opinión, conociendo su talante político, yo diría que en 
lugar de “defender” sería “imponer”. 
 
Octava.- Tenemos como precedente el Pregó de la Festa Major de Sant 
Salvador, agosto de 2007. 
 



El pregonero que presentó el Sr. Vidaller, en mi opinión y así lo expresé en día 
aquí en el Pleno de septiembre de 2007, hizo un discurso partidista y sectario, 
nada que ver con el carácter festivo, participativo y de amistad de una Festa 
Major. 
 
Yo lo consideré y lo considero un Pregó más propio de un mitin político en 
época de elecciones o celebraciones partidistas. Ofendió e hirió la sensibilidad 
de personas e invitados al acto institucional. 
 
Novena.- Este año 2009, la Alcaldía celebró la festividad de la Festa Major 
d’hivern el día 20 de enero en honor a Sant Sebastià, según la web municipal 
de Els Pallaresos, los días 16, 17 y 18 de enero, sin ningún acto el día festivo 
local del Santo Patrón que es el 20 de enero. 
 
Décima.- Es muy difícil compartir la decisión de suprimir del Programa 
Municipal de la Festa Major la Missa Solemne. 
 
Todo lo contrario el día festivo y en honor a Sant Sebastià debe celebrarse la 
Missa Solemne y algún acto más (tradicional, cultural, deportivo o lúdico). 
 
Nuestra historia, nuestro pasado y nuestras raíces están basados y forma parte 
los valores y cultura cristiana. No es de progresista, no es de izquierda y 
representa mucho déficit democrático intentar eliminar o excluir una parte de 
nuestra historia, tradiciones, cultura y costumbres del Programa Municipal de 
las Festes Majors. Todos somos pueblo. 
 
En relación a los antecedentes expuestos, propongo para el próximo Pleno 
Ordinario del Ayuntamiento del mes de julio de 2009, la adopción de los 
siguientes 
 
ACUERDOS: 
 
PRIMERO.- El Pleno de la Corporación Municipal acuerda incluir en el 
Programa Municipal de las Festes Majors de Els Pallaresos al acto de la Missa 
Solemne en honor a Sant Sebastià y Sant Salvador, los días 20 de enero y 6 
de agosto, respectivamente. 
 
SEGUNDO.- En los días festivos locales de 20 de enero y 6 de agosto, 
festividad de Sant Sebastià y Sant Salvador, respectivamente, se incluya en el 
Programa Municipal de la Festa Major algún/os acto/s culturales, deportivos, 
tradicionales o lúdicos. 
 
Una vez dicho esto, para ampliar un poco la información, para que no haya 
males interpretaciones, esta moción se presenta a raíz de la contestación de la 
señora alcaldesa en el último pleno sobre el tema, que contestó: “La misa se 
hizo, lo que no se puso, yo fui a la misa”. 
 
Yo pregunté sobre un tema municipal, sobre el programa de fiestas municipal, 
a mí no me interesa lo que hace una persona en su vida privada.  



 
Considero que el programa municipal de fiestas es el reflejo del pueblo, no se 
debe confundir con un programa electoral. Los ciudadanos no deben adaptarse 
a los políticos, son los políticos los que deben adaptarse y respetar a la 
ciudadanía que representan. 
 
Hay un defecto de forma; pero lo más grave, lo más importante es el defecto de 
fondo, que es la eliminación, es la exclusión del Programa de Fiestas Municipal 
de un acto que representa y comparte parte del pueblo. 
 
En Catalunya hay 946 municipios, Sra. Alcaldesa, para el próximo pleno me 
puede informar ¿en cuántos no hay acto religioso, Misa Solemne, en el día de 
sus Santos Patrones? 
 
Quiero hacer hincapié en el tema de liderazgo. El Equipo de Gobierno está 
formado por tres grupos municipales, el liderazgo de quien ocupa la alcaldía 
está debilitado siempre, está subordinado y está encorsetado por los objetivos, 
aspiraciones y ambiciones políticas de los otros dos Grupos políticos. Esa 
“cohesión” de cualquier tripartito determina un liderazgo anémico y raquítico, 
por la continua lucha de “poder. Esta situación no se dará si el Equipo de 
Gobierno está constituido por un solo Grupo Municipal, tendrá entonces otros 
inconvenientes. 
 
Por otra parte, en relación a este último punto, los principios, los ideales y las 
raíces de CiU son muy diferentes, están en las antípodas, de los ideales y 
principios de ICV. Yo lo único que veo en común es el poder “al precio que 
sea”. 
 
Por último ampliar mi idea que ser de izquierdas es compatible con respetar o 
ser cristiano, dos ejemplos: 
 
1º - IU y ICV pedían la supresión de la Biblia y el crucifijo de las ceremonias 
oficiales, el Congreso de los Diputados lo rechazó con 309 votos en contra, 9 a 
favor y 6 abstenciones. 
 
Votaron en contra de esta propuesta de IU y ICV el PSOE, PP y CiU. 
 
2º - El Presidente de los EEUU, demócrata, a favor del aborto, a favor de los 
derechos de los homosexuales, etc, al asumir la Presidencia, empieza la 
jornada con una misa, jura ante la Biblia y termina los discursos oficiales con: 
“Dios bendiga a América”. 
 
La moción trata en que no exista ambigüedad, no haya confusión, que no se 
excluya ningún acto tradicional y propio del pueblo por la puerta de atrás. 
 
No se trata de obligar a nadie su asistencia a ningún acto en concreto, se trata 
de la pluralidad y la identidad del pueblo está representada en el Programa 
Municipal de Fiestas 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors 
Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstenció, no s’aprova 
la moció. 
 
Explicació de vot: 
 
Sra. Alcaldessa.  Señor Vidal, le pregunte que me gustaría saber el que 
significaba los del “grado de liderazgo de la Sra. Alcaldesa dentro de un equipo 
de gobierno tan cohesionado y unido”, y ya me lo ha respondido. 
 
Yo pensaba decirle porque, un par de cosas, se puede llevar una alcaldía y no 
ser una dictadora, porque aunque usted lo niegue en algunos plenos y me 
llama antidemócrata y no se cuantas lindeces más, le aseguro que todas o el 
90% de las decisiones se toman por consenso, repito consenso de este equipo 
de gobierno que por una vez le doy la razón, que está muy cohesionado y 
unido. 
 
Pero claro, cuando un regidor está acostumbrado a que le impongan las cosas 
o que ni siquiera le informen de “que se hace en el municipio” pues puedo 
entender que no entienda mi “liderazgo” como usted dice. 
 
De momento Sr. Vidal sigo siendo la Alcaldesa de mi equipo, y no se si me ha 
escuchado bien, un equipo, y la suya también y aun queda mucho trabajo por 
consensuar con mi gente. Lo siento si a usted lo que le gustaba eran “otras” 
maneras de hacer las cosas, yo no estaba aquí y lo desconozco. 
 
Yo he visto los resultados de lo que hacemos nosotros, de lo que se hizo antes, 
y a mi los de antes algunos no son de mi agrado. 
 
Yo todavía no tengo ni un solo informe de Secretaria-Intervención que indique 
que he “ordenado” sin tener el beneplácito del señor Secretario. 
 
Sr. Vidal se me olvidó  personalmente a mi, el poner en el programa la misa del 
martes, un olvido y nada más. Sólo fue en el programa porque la misa se 
realizó, yo asistí como autoridad, como siempre he hecho y como siempre 
haré, tanto por Sant Salvador como por Sant Sebastià. 
 
Miembros del equipo de gobierno que no asistieron por cuestiones laborales, le 
recuerdo que el día de San Salvador, el 20 de enero, es un día laboral, es difícil 
compatibilizar la vida laboral en el 90% de la gente que vive aquí en el pueblo 
con lo que es el día festivo, por eso se celebra el fin de semana más próximo.  
 
También he de decirle que he buscado en el diccionario de la Real Academia, 
porque todo  esto viene a colación de como me habla de liderazgo y todo eso, 
lo del término “preconstitucional” que usted me dijo y lo he encontrado, y dice: 
“Lo anterior a la constitución de un Estado”. 
 



En el marco que usted lo dice, parece que usted regidor del Partido Popular, 
que nosotros con nuestro comportamiento hemos retrocedido a la época 
preconstitucional en España, o sea, la dictadura, no lo se, no entiendo nada. 
 
Tengo liderazgo o no, soy una dictadora o no, no sé, me lía usted mucho. 
Preocúpese por defender sus ideales, y yo me preocuparé de defender los 
míos, y mi forma de trabajar. 
 
Para terminar, por respeto a la libertad de culto que nos exige a todos la 
Constitución Española, no pienso aprobar por Pleno la imposición de la Misa en 
el programa de fiestas. La Misa solemne se ha celebrado y se seguirá 
celebrando toda la vida, sin necesidad que se apruebe por imperativo legal. 
 
También me gustaría recordarle, y eso es una cosa que es de alagar del señor 
de ICV, que no comulga con nuestra religión y asiste, menos a esta porque 
estaba trabajando, a todas las misas solemnes con todo su respeto. 
 
Sr. Vidaller. Si em permet alcaldessa. En primer lloc em sorprèn de que un 
representant d’un partit de dretes m’hagi d’ensenyar que és el que és ser 
d’esquerres, vostè no sap el que és ser d’esquerres, vostè és de dretes. 
 
En segon lloc, vostè també diu en aquesta moció, en el cas del pregoner de 
l’any 2007, “el pregoner va ofendre i va ferir la sensibilitat de les persones e 
invitados al acto institucional”, no varem tenir cap queixa excepte vostè, potser 
el seu grau de sensibilitat és superior a la resta, però no varem tenir cap queixa 
ni cap crítica per part de ningú. 
 
Vostè em parla de que no és progressista, que no és ser d’esquerres, i 
representa molt de dèficit democràtic, li torno a reiterar que vostè no té 
coneixement de que és ser d’esquerres. Nosaltres no enganyem a ningú, 
nosaltres som un partit clarament laic, un partit que defensa els drets del gays i 
les lesbianes, per exemple, no com el Partit Popular. 
 
Mirarem a veure els programes festius, perquè crec que mai, mai, s’ha deixat 
de publicitar la missa solemne, i tal com li ha dit l’alcaldessa aquest regidor, el 
nostre grup municipal respecta i respectarà la llibertat de les persones a 
expressar la seva creença religiosa, de fet el nostre partit també participa, si 
s’ha fixat nosaltres també anem a la Missa Solemne, això és un exercici de 
responsabilitat i respecte cap a totes les persones que sí que hi creuen, i 
francament si la seva tasca d’oposició és limitar-se amb això, a criticar si hi ha 
missa solemne o no, em sembla molt poca feina, o que potser nosaltres ho 
estem fent molt bé. 
 
Sr.  Vidal.  Por alusiones, hombre yo no critico! Hace poco puse una denuncia 
en els Serveis Territorials de Educación, resulta que el colegio está guarro, está 
sucio, los profesores tenían que limpiarlo, y a partir de esa denuncia que puse, 
pues ha subido la limpieza, hay los escritos que ha subido y ha mejorado la 
limpieza. La piscina, pues bueno, ustedes la tuvieron como la tuvieron, 
prometiendo, prometiendo, hicieron lo que hicieron, sí que me preocupo sí.  



 
Entonces lo que me extraña señor Vidaller que no haya sacado Iraq, Aznar y 
Rouco, es raro que no lo haya sacado. ¿Que yo soy de derechas? No se de 
donde soy, porque eso de derecha, izquierda es del siglo XIX, principios del 
XX, usted está atrasado. 
 
En cuanto a la alcaldesa, hombre preconstitucional! Ya se que se lía con los 
diccionarios, voy a comprarle uno, preconstitucional es el período que está 
entre la dictadura y la democracia, es el período que fallece Franco y se vota la 
nueva Constitución, es preconstitucional. El Rey Juan Carlos I es un rey que 
sale del período preconstitucional. 
  
Aquí tengo los programas que hacía el regidor de festes, el senyor Claudi 
Domènech, hombre! La missa solemne se hacía a  las 12 del mediodía, un 
viernes, no había problemas de trabajo porque es fiesta local, o se hacía a las 
siete de la tarde un dijous, o sea, cuando estaba el señor no se que cambios ha 
hecho, pero él cuando era regidor de festes no había inconveniente en hacer la 
misa por la tarde, por la mañana, un jueves, un viernes, un domingo. 
 
Yo dudo, hay influencias, bueno es una lucha constante de poder y gana el 
más fuerte, solamente esto. Aquí tengo los programas. 
 
Sr. Alcaldessa.  Repito por segunda vez que el detalle de incluir en el programa 
lo de la misa lo asumo como mío, se me olvidó poner lo de la misa, la misa se 
hizo, y asistimos a la misa.  
 
La consulta que he hecho, lo he hecho en el Diccionario de la Real Academia 
de la Lengua Española, y pone textualmente la definición que he dicho, si no  
se va a Internet y lo consulta. 
 
Sra. Sánchez.  Ya que me ha aludido señor Vidal en el tema de la limpieza y 
responsabilidad, yo le quería transmitir que desde el Departament de Treball i 
Indústria, en el Decreto 363 de agosto de 2004, se aprueba la normativa que 
dice: “Hay que tener para las instalaciones de baja tensión un contrato de 
mantenimiento, dicho contrato de mantenimiento tiene que estar con una 
empresa que esté homologada, y debe pasar una revisión anual de las 
instalaciones de pública concurrencia como son los colegios”. Me gustaría 
saber, ¿que empresa tenía usted contratada desde el 2004 para hacer esta 
revisión de baja tensión? 
 
Sr. Vidal.  Ningún alcalde del pueblo la tenía.  
 
Sra. Sánchez. No es un tema que se deba ocupar el alcalde, si no un regidor 
de educación, que para eso la alcaldía tiene delegada esta responsabilidad.  
 
Sr. Vidal.  Usted lo ha hecho a raíz que se ha puesto la denuncia, yo lo siento 
no mire para adelante.  
 



Continua l’intercanvi de paraules entre la Sra. Sanchez i el Sr. Vidal en caire de 
discussió, sobre la denuncia, el funcionament, la neteja, la baixa tenció, la 
millora del servei, el contracte de manteniment, la contesta del Departament 
d’Educació, que la Sra. Alcaldessa dóna per acabat. 
 
Sr. Vidaller.  Si em permet alcaldessa ha fet al·lusió el representant del Partit 
Popular que estem antiquats, em sorprèn que un representant d’un partit de 
dretes digui això, nosaltres defensem ja li he dit els drets dels gays i les 
lesbianes, per exemple, si això és ser antiquat vingui vostè i m’ho expliqui. 
  
Vostè em parla de la neteja dels centre educatius, molt bé, nosaltres hem 
triplicat l’oferta educativa del municipi, vostè era el responsable 
d’Ensenyament, i només va tenir capacitat per fer un centre educatiu. 
  
Vostè era el responsable de la piscina, vostè permetia i consentia que els nens 
s’estiguessin banyant en una banyera, sense filtre, sense depuradora. 
  
Quines lliçons ens ve a donar vostè? Vostè no té credibilitat, si és que li porto 
repetint això des de fa ja un munt de plenaris. 
 
Sr. Vidal. A ver, para terminar solamente, los colegios se consiguieron con la 
anterior legislatura, ustedes lo único que hacen es seguir. 
  
Aquí se votó el lugar donde se iban a poner, vino un señor, consiguió mayoría, 
dijo en lugar de ahí allà. El Instituto y el colegio se consiguió.  Lo de la piscina. 
Hombre! La alcaldesa sabe que es la responsable de sanidad, ojo!, que estoy 
hablando de sanidad no de ensenyament. Ella sabrá como tuvo la piscina 
durante dos años. No miremos atrás que a lo mejor nos convertimos en sal, 
miremos al futuro. 
 
Yo me alegro que después de la denuncia ha mejorado todo ¿eh?  
 
La piscina también pero no está, aún daremos faena, aún mejoraremos más. 
 
15 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC REFERENT A 
LES BANDES REDUCTORES DE VELOCITAT 
 

MOCIÓ 
 
Atès l’increment gradual de circulació que s’està produint en el nucli urbà dels 
Pallaresos i atès l’increment de població que s’ha tingut en els últims anys. 
 
Atès que difícilment es respecta el límit de velocitat de les vies urbanes, ni tan 
sols en les immediacions dels parcs públics i parcs infantils. 
 
Atès l’evident perill que això suposa per tota la població i pels infants en 
especial. 
 



Atès que hi ha diverses peticions d’instal·lació de bandes reductores de 
velocitat que no han estat ateses sense que hi hagi una raó tècnica que avali 
les decisions preses. 
 
Considerant que les bandes reductores de velocitat malmeten molt més els 
vehicles i que són menys estrictes que les plataformes. 
 
El grup municipal d’ADMC en virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, 
presentem pel seu debat, votació i aprovació si escau l’adopció del següent,  
 

ACORD 
 
1.- Encarregar als Serveis Tècnics un estudi tècnic sobre la ubicació de 
plataformes i/o bandes reductores de velocitat als Pallaresos. 
 
2.- Donar compte al Ple de les conclusions de l’estudi en una propera sessió 
plenària d’aquest Ajuntament. 
 
3.- Procedir a la instal·lació de manera urgent de les plataformes i/o bandes 
reductores de velocitat que siguin necessàries. 
 
Debat: 
 
Nosaltres presentem aquesta moció, en sentit positiu, doncs ens agradaria que 
es discutís sobre aquest tipus de mesures. 
 
Creiem que la instal·lació de bandes reductores, o dels elements que siguin 
necessaris per, com les plataformes que he esmentat abans, s’ha de realitzat 
amb l’objectiu de pacificar i regular adequadament la mobilitat interna, intentant 
evitar els perills que comporta l’excés de velocitat en vials urbans del municipi, 
per això volem demanar a la consideració del Ple un estudi dels tècnics 
municipals, per mirar de solventar els perills per l’excés de velocitat. 
 
La realitat és que a molts carres dels Pallaresos, i per això no he volgut 
anomenar cap, per que no em vull deixar cap i considero que s’hauria de fer 
aquest informe,  l’excés de velocitat és una realitat i l’ajuntament ha de donar 
solucions a aquest problema. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors 
Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstenció, no s’aprova 
la moció. 
 

Explicació de vot: 

 



Sra. Alcaldessa.  Le doy la razón en casi todas las calles del pueblo, casi todas 
quieren las bandas reductoras, y así lo han pedido, y las necesitan, y lo he 
comentado con toda la gente que se ha dirigido a mí para comentarme el tema. 
 
De momento se pondrán las más urgentes y dentro de nuestras posibilidades. 
 
No se si usted sabe, se ha valorado como una de las mejoras entorno a lo de la 
obra del FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local) la colocación de diez bandas. 
También se han pedido a la Diputación dos para la carretera de Santes Creus, 
y a continuación se irán poniendo todas las bandas que se necesiten. 
 
Sr. Domínguez.  Yo no quiero explicar el voto, yo no entiendo el sentido de la 
votación en contra, entonces si me está dando la razón. 
 
Sra. Alcaldessa.  No le quiero responder, yo he explicado mi voto y ya está. No 
hay respuesta. 
 
16 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER LA 
REGULACIÓ DEL SENTIT DE CIRCULACIÓ 
 

MOCIÓ 
 
Que a molts carrers del nostre municipi hi ha habitualment multitud de vehicles 
aparcats que ocupen la meitat de l’amplada de la calçada dels carrers que, 
recordem, són la majoria d’ells de doble sentit de circulació. 
 
Que en ocasions aquests vehicles es troben aparcats en corbes sense 
visibilitat. 
 
Que tot plegat comporta en alguns casos perill de col·lisió, entorpeix la normal 
circulació, i provoca que determinats conductors facin sonar el clàxon en un 
intent d’avisar de la seva presència a la resta de vehicles, contribuint a 
incrementar els nivells de contaminació acústica. 
 
Que al passat Ple municipal de mes de maig el representant del Grup Municipal 
d’ADMC ja va preguntar per la possibilitat d’efectuar uns modificacions en el 
sentit de la circulació d’alguns dels seus carrers, convertint-los en vies de sentit 
únic. 
 
Que, considerant que aquest canvi representaria una millora en la seguretat 
vial, no trobem cap motiu objectiu que recomani o requereixi esperar a dur a 
terme per fer aquestes modificacions en el sentit de circulació de molts carrers. 
 
El grup municipal d’ADMC en virtut de l’article 106.1 i 106.2 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim Local, 
presentem pel seu debat, votació i aprovació si escau l’adopció del següent, 
 

ACORD 
 



1.- Encomanar als departaments tècnics escaients d’aquest Ajuntament l’estudi 
preceptiu per efectuar unes modificacions en el sentit de la circulació d’alguns 
dels carrers, convertint-los en vies de sentit únic. 
 
2.- Dur a terme a la major brevetat possible els canvis que detallin els tècnics 
municipals, col·locant la preceptiva senyalització vertical i posant-lo en 
coneixement dels seu veïns mitjançant el butlletí municipal i, través del web de 
l’Ajuntament. 

Debat: 

Sr. Dominguez.  Miri, els Pallaresos que nosaltres volem no és un poble ple de 
vehicles que s’amuntonen en els carrers sense cap ordre i concert, on trobem 
molts carrers de doble sentit amb la possibilitat d’estacionar als dos costats, 
impossibilitant el pas dels vehicles, i havent de fer autèntiques acrobàcies per 
poder passar. 
 
Els Pallaresos que nosaltres volem es un espai on els vehicles circulen amb 
ordre i si tenim un carrer de doble sentit, que si es troben dos cotxes al mateix 
carrer, cap d’ells tingui que fer maniobres per poder circular, fet que ja varem 
demanar al anterior Ple. 
 
Nosaltres no creiem que la solució per millorar el transit als carrers sigui, 
segons va manifestar la senyora Alcaldessa al Ple passat, el generar dues 
places de vigilants per sancionar als veïns, creiem que és molt més senzill que 
tot això, i si tenim carrers que no són el suficientment amples per tenir dos 
cotxes estacionats i dos circulants, doncs delimitem el carrer d’un sol sentit. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de tres (3) vots a favor, el dels senyors Oller, 
Domínguez i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, Domènech, 
Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i una (1) abstenció,del senyor Marcos, no 
s’aprova la moció. 

Explicació de vot: 

 
Sra. Alcaldessa. Le repito lo mismo que le dije en el anterior pleno, cuando 
tengamos el servicio de los vigilantes-aguaciles, se valorarán las 
modificaciones oportunas viarias. De momento los servicios técnicos tienen 
muchísimo trabajo y esto  tendrá que esperar. 
 
No se si usted está mucho por la zona que se ha cambiado, la que hemos 
realizados nosotros, que ha sido carrer Cometa i avinguda Catalunya, pero 
clama al cielo lo que hace mucha gente de la prohibición de circular en un 
sentido, las barbaridades que se hacen, por eso necesitamos alguien que 
controle esto. 

 

17 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ADMC, AIP I 
PPC AL PLE D’ AQUESTA CORPORACIÓ PER INSTAR AL GOVERN 
MUNICIPAL A CELEBRAR UNA CONSULTA POPULAR PER DECIDIR EL 
FUTUR DE L’ ARE I EL SAU-5 AL NOSTRE MUNICIPI 



 
MOCIÓ 

 
Els Grups Municipals d’ADMC, AIP i PPC varem iniciar una campanya de 
recollida de signatures per demanar a l’equip de govern la realització d’una 
consulta popular per decidir si cal tirar endavant la construcció de quasi 1000 
pisos dels projectes ARE i SAU-5. 
 
Els Grups Municipals d’ADMC, AIP i PPC compartim la voluntat de cercar 
solucions per satisfer el dret d’accés a l’habitatge dels col·lectius més sensibles 
i de la ciutadania en general, i així ho hem expressat en diverses ocasions en 
cadascun dels debats que s’han generat. 
 
Atès que per nosaltres la formulació de les àrees residencials estratègiques 
creades pel Decret Legislatiu 1/2007 resulta innecessària com a instrument per 
generar més sòl per a la construcció d’habitatge assequible, ja que amb les 
reserves del sòl per habitatge protegit que la Llei d’ Urbanisme preveu per als 
nous desenvolupaments residencials ja s’assoleix la proporció de sostre 
suficient (40%) per a la generació d’habitatge assequible per a un ampli ventall 
social. 
 
D’altra banda, recentment ha estat també notícia que alguns municipis han 
portat a terme processos de participació ciutadana, a través de consultes 
populars i on el resultat final, ha estat que la ciutadania d’aquests municipis ha 
decidit no tirar endavant amb aquests projectes. 
 
Atès que a altres municipis s’ha acordat també per unanimitat de tos els grups 
polítics fer una consulta popular. En altres poblacions i després d’intensos 
debats entre les forces polítiques del consistori, el govern municipal ha decidit 
renunciar a les ARE previstes en aquests municipis. 
 
Atès que aquesta moció està recolzada per més de 600 signatures de veïns del 
nostre municipi, preocupats pel canvi urbanístic promogut per aquest equip de 
govern. 
 
En relació als antecedents exposats els sotasignants proposem al Ple 
d’adopció dels següents 
 

ACORDS 
 

Primer.- Iniciar al municipi dels Pallaresos un procés de participació ciutadana, 
a través de la consulta popular, per tal de decidir si l’ ARE i el SAU-5 previstos 
en el nostre municipi, han de tirar endavant. 
 
Segon.- Instar a l’ajuntament dels Pallaresos a iniciar una campanya 
informativa entre la ciutadania per explicar aquestos projectes urbanístics en la 
seva totalitat, i alhora, informar i fer publicitat de la celebració d’una consulta 
popular, per decidir el futur d’aquestos projectes urbanístics en el nostre 
municipi. 



 
Tercer.- Instar a l’ajuntament dels Pallaresos que el resultat de la consulta 
popular sigui vinculant, donant resposta d’aquesta manera, amb el fet de 
comptar amb la participació ciutadana en tot projectes urbanístic 

 

Debat: 

Sr. Domínguez. El grups municipals d’ADMC, AIP i PPC presentem al ple 
aquesta moció per demanar una consulta popular per si s’ha de fer o no l’ARE i 
el SAU-5, això ha de quedar clar, en aquesta moció no estem jutjant si la volem 
o no, si s’ha de fer la consulta popular. 
 
Senyors regidors, el nostres grups presentem aquesta moció amb una voluntat 
constructiva, no per treure’n un benefici polític ni un rèdit electoral, ho fem 
pensant en la ciutadania dels Pallaresos i en la democràcia participativa que 
tots tan hem parlat i seguim parlant. 
 
Creiem que en moments importants com aquest, és hora que les paraules 
deixin pas als fets, la gent ens ha escollit no perquè parlem, sinó perquè 
actuem i actuem en conseqüència amb allò que hem promès. 
 
No voldria tenir que recordar les promeses dels diferents grups de l’equip de 
govern en les seves campanyes electorals en temes urbanístics. 
 
Reclamem al govern dels Pallaresos que no desaprofitem aquesta ocasió i que 
la gent no pugui dir allò que popularment es diu pel carrer: “Tots els polítics són 
iguals, prometen molt i no fan res”. 
 
Senyora Alcaldessa, Senyors Regidors no ens equivoquéssim pas. El que avui 
portem a votació no és si o no a l’ARE i SAU-5, el que avui portem a la seva 
consideració és que si davant d’un projecte tan important que canvia per bé o 
per malament, però que canvia el perfil urbanístic i paisatgístic del nostre poble 
d’una manera radical, quan diem radical volem dir perquè toca l’arrel del poble 
d’una manera definitiva. El que avui portem a votació si som conseqüents amb 
les nostres promeses és si donem la veu als ciutadans i les ciutadanes o no els 
hi donem. És això, i no una altra cosa que avui portem a aprovació. 
 
La democràcia no ha de fer por a ningú i estem segurs que a l’alcaldessa 
tampoc. Mirem al nostre voltant, arreu de Catalunya i li recordarem que altres 
municipis han fet una consulta popular per aquests temes, tant promogut per 
l’oposició com per l’equip de govern. 
 
Sabem que hi ha pressa pel temps i que ja s’han aprovat les ARES de 
Catalunya, però hi ha fórmules, hi han pre-convenis i formes jurídiques 
suficients per salvar aquest obstacle. Mil fórmules possibles i el que fa falta és 
la voluntat d’escoltar als ciutadans. Siguem conscients del moment i de les 
circumstàncies, que les presses no ens facin trair allò que hem promès a la 
ciutadania dels Pallaresos. 
 



Per finalitzar, voldria dirigir-me especialment als representants del Grup 
Municipal d’ICV al nostre Ajuntament, doncs crec que ells votaran 
afirmativament a aquesta moció, i els hi juro, ho penso, per que sempre han dit 
que tenen una línia, i que aquesta línia la mantenen. M’explicaré, aquests 
regidors abans de sortir escollits com a regidors eren uns fervents defensors 
d’escoltar a la ciutadania a traves de les recollides de signatures, recollides 
com les del 2005 on trobem a l’actual regidor d’ICV Carles Vidaller entre 
d’altres que presentaven poc més de 400 signatures, bastant menys que les 
que avalen aquesta moció,  i reclamaven a l’alcalde anterior que “s’escolti el 
poble i que s’acabin els projectes polítics”, reclamava vostè senyor Vidaller,  
així com una recollida de signatures poc abans d’iniciar aquesta legislatura per 
reclamar un IES als Pallaresos, amb una recollida de 466 firmes. 
 
Entenem que aquells que han estat els promotors de les ultimes recollides de 
signatures al nostre municipi, que són els mateixos que en aquesta Sala de 
Plens han expressat en vàries ocasions reprovacions a l’actitud del expresident 
del Govern Espanyol Sr. Aznar per portar-nos a una guerra en contra del que 
demanava la ciutadania, per no escoltar a la ciutadania, aquests mateixos no 
poden anar en contra de la veu dels nostres veïns, doncs recordem que 
aquesta moció està avalada per més de 600 veïns, veïns, no gent de fora, 
veïns, gent empadronada,  que demanen aquesta consulta popular, veïns del 
nostre municipi preocupats pel canvi urbanístic promogut per aquest equip de 
govern. 
 
Senyors de l’equip de govern, aquesta moció no és 6 contra 5, aquesta moció 
és 6 contra 600. 
 
Sr. Oller.  El nostre grup no està reflectit en aquesta moció per una simple raó, 
si que ha participat en la recollida de signatures, per una simple raó, per que no 
podíem separar el SAU-5 del que és l’ARE, per aquesta simple raó, nosaltres 
com bé sabeu sempre hem votat NO al SAU-5, i sempre hem fet extensió a 
l’ARE, per una simple raó, perquè no hem estat mai d’acord i ho hem explicat 
cinquanta vegades que en les maneres que s’ha portat la construcció amb la 
Generalitat el tema de l’ARE. No estem d’acord per que hi havia unes 
prestacions que ara s’han vist mermades, per tant, que quedi clar que 
simplement és per això, hem estat participant en la recollida de signatures, però 
per això ho hem signat aquesta moció. 
 
Sr. Marcos.  L’explicació que ha fet el senyor Domínguez ha estat molt bona, 
només em queda recolzar una cosa que ha dit que és ben certa, la gent 
d’esquerres diuen que defensen la llibertat d’expressió, i defensen les consultes 
al poble, caldrà veure el resultat d’aquesta votació. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors 
Oller, Domínguez, Marcos i Vidal, sis (6) en contra, dels senyors/es Ramos, 
Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, i cap (0) abstenció, no s’aprova 
la moció. 

 



Explicació de vot: 

 
Sra. Alcaldessa. En cuanto a esta moción he de decir que me parece 
impresionante el trabajo que han realizado en recoger tantas firmas, 
casualmente aprovechando el período electoral europeo, engañando a algunas 
personas de esta manera. 
 
Me reservo todavía la comprobación porque de las firmas, que no dudo de la 
gente que ha firmado, pero con un simple vistazo ya he encontrado un par de 
ellas repetidas, o sea, que ya valoraremos cuantas firmas han entrado. 
 
Si que ha sido noticia que en otros municipios y se han hecho consultas 
ciudadanas en este sentido, y estoy claramente a favor de estas consultas. Si 
que han nacido plataformas en contra de ciertos ARES, pero señores en su 
momento, cuando tocaba, no ahora que el proceso está en marcha. 
 
El ARE, que para recordar a todos viene propuesto por la Generalitat, y como 
pequeño municipio, solo hemos aceptado cuando se nos ha asegurado las 
contraprestaciones que necesitábamos, pues como decía el ARE no nació en 
el mes de mayo, el ARE nació mucho antes y ustedes lo saben, y ahora ya se 
está muy avanzado en el proyecto. 
 
También he de recordarles, por si no lo saben, que mi partido CiU, está en 
contra de las zonas ARE, de la mayoría de ellas, pero Ana María Ramos y 
Manel Porta, alcaldesa y regidor del grupo político de CiU aquí en Els 
Pallaresos, están a favor del ARE Pallaresos-Tarragona, por que sabemos que 
es bueno para el municipio, y lo defenderemos a capa y espada. 
 
En cuanto al SAU-5, el tema aún clama más al cielo. Señores si ya está 
aprobado definitivamente en Pleno, en la comisión de urbanismo también. 
Además se ha de puntualizar que no somos nosotros quién comenzamos el 
SAU-5, haber si refrescamos la memoria, sólo hemos cuidado meticulosamente 
que la ordenación sea la correcta. 
  
Y yo me pregunto, como regidores que votaron a favor, regidores que iniciaron 
el proceso ahora buscan firmas y le explican a la población las cosas no se de 
que manera, haciéndoles pensar que aún tienen poder decisorio sobre estos 
temas. 
 
Si el sentido de esta moción hablase de futuras ordenaciones urbanísticas, no 
tendría ningún problema quizás en votar que SI. 
 
¿Qué es lo que le cuentan a la gente? ¿Qué miedo tienen a las viviendas de 
protección oficial? ¿Alguna vez le dicen a la gente que es bueno para el pueblo 
que en vez de 4.100 seamos 5.000 habitantes que recibiremos más 
prestaciones que ahora no tenemos? Son cosas que yo me pregunto a mi 
misma. 
 



Alguna vez me ha dicho alguno de ustedes que su faena era hacer oposición, 
pero engañar al pueblo no señores, y por esto último me gustaría recordarle 
dos pequeñitas cosas que para ustedes pueden ser insignificantes, pero la 
primera es que parar el SAU-5 a la altura que estamos, conllevará 
seguramente tal demanda  por parte de la empresa, que es propietaria de los 
terrenos, de tal cantidad económica que no quiero ni pensar en ella. Y la 
segunda, que aún faltan dos años para las elecciones municipales, ¿No es aún 
un poco pronto para hacer campaña? 
 
Quiero también decir que me merece muchísimo respeto gente que ha firmado 
esto, y yo me ofrezco para, me ofrezco y siempre me he ofrecido, y siempre he 
dicho que el ayuntamiento está abierto a todas las personas que quieran venir, 
y explicarle los dos proyectos realmente como son y como serán. Tienen mis 
puertas abiertas quien quiera venir, si quieren reuniones de más de diez, de 
más de veinte, igual que se ofrecen las personas que están tirando adelante 
este proyecto, pero no meterle cosas raras a la gente en la cabeza, por que al 
final acabamos todos muy mal. No tengo nada más que decir. 
 
Sr. Oller. Por alusiones, le voy a decir una cosa, yo no acostumbro a mentir. 
Primeramente yo no he recogido ninguna firma en tiempo electoral, ¿vale?, las 
recogí después de las elecciones. 
 
Lo segundo que quiero decirle es que no le he metido nada en la cabeza a 
nadie, simplemente lo encabeza un escrito, me imagino que se lo habrán 
entregado, en castellano y en catalán. ¿Usted quiere firmar por esto? Si quiere 
firmar, firme. No hemos metido nada en la cabeza, ha sido lo más limpio que se 
puede hacer, que lean y que firmen si quieren. Por lo tanto, la verdad, no 
vayamos con mentiras ya hay otros que dicen mentiras y escriben mentiras, y 
hacen todo lo que han hecho en las campañas electorales. No juzgue a todo el 
mundo con el mismo rasero. 
 
Sr. Domènech. Com a membre que sóc de la corporació, però més que res 
com a ciutadà, senyor Secretari que consti en acta, em vinc a referir que jo no 
sé si estic al cert o estaré equivocat cara el futur, això ni jo ni ningú dels que 
estem aquí podran determinar si el SAU-5 serà factible o no serà factible. 
 
Jo personalment crec que sí, i ho dic tant reflexionant de fa molt de temps, jo 
crec que serà un bé per tots, primerament pels nostres fills, i els fills dels 
nostres fills, i si no el temps ho dirà. Jo crec que fer uns blocs de planta baixa 
més dos, per aprofitar el terreny i treure unes garanties de serveis, cosa que 
arribarà un moment que no ho tindrem, si no agafem una política d’alçada amb 
reestructuració de solars estem perduts de cara al futur. I crec, i torno a repetir 
que això serà un bé futur pels nostres fills. 
 
Sr. Vidaller. Bé, si em permet senyora alcaldessa, em sorprèn molt que tots 
aquells que en el seu dia van votar a favor aquest projecte vinguin ara 
abanderant la lluita en contra d’aquell projecte que en el seu dia van aprovar 
vostès. 
 



Jo només voldria destacar que s’està utilitzant sistemàticament la demagògia 
amb massa frivolitat, per part d’alguns partits polítics de l’oposició. Considero 
que l’oposició ha de ser una eina fonamental per exercir un control a l’acció de 
govern, però en cap cas ha de ser una eina per enredar a la gent, que és això 
exactament el que estan fent. 
 
Miri, aquesta moció que vostès plantegen, i que demanen una consulta 
popular, per decidir el futur de l’ARE, i en concret el SAU-5, és frívola i és 
potser innocent. Per que no pregunten a la ciutadania si estan disposats a 
pagar 1.800 euros o 2.000 cadascú d’ells, tant nens com gent gran, per aturar 
un projecte que es desenvolupa legalment, que ho desenvolupa una empresa 
privada, dins dels seus terrenys, i que compleix rigorosament, i això vostès ho 
saben, els preceptes legals per al seu desenvolupament, perquè no ho diuen 
això.  
 
Vostès haurien de saber que si l’Ajuntament aturés aquest projecte, que li torno 
a dir que és legal, automàticament aquest ajuntament, aquest ajuntament som 
tots els veïns dels Pallaresos, rebrà un contenciós-administratiu, i això és 
matemàtic, ho haurien de saber, i d’aquí dic la frivolitat que vostès tenen de 
plantejar i visitar les cases de la gent i fer alguns plantejaments. L’Ajuntament 
hauria d’indemnitzar amb sumes milionàries, i l’ajuntament són totes aquestes 
persones que han vingut en aquest plenari i molts més que estan a casa seva. 
Novament, i això ja fa temps que els hi estic reclamant, que tinguin una mica de 
seny, que tinguin criteri, que no vagin canviant la seva opinió, els demano que 
deixin de fer demagògia, demagògia barata, de saldo, i que comencin a 
treballar pel poble, cosa que fins ara, i permeti’m que els hi digui fins ara no ho 
estan fent. 
 
Sr. Vidal. Esta moción se debe a dos hechos trascendentales en nuestro 
municipio, que van a determinar un cambio radical urbanístico, demográfico, 
social y del medio ambiente, que van a marcar un antes y un después. 
 
Estos dos hechos son el llamado SAU-5 que afecta de forma directa a la Urb. 
Pallaresos Park y el futuro ARE-Sector Residencial Els Pallaresos-Tarragona, 
que supondrá la construcción de 1.146 viviendas, que en la aprobación inicial 
eran 1.131 viviendas. 
 
Hay que preguntarse, los regidores Sra. Ana Ma. Ramos, Sr. Carles Vidaller, 
Sr. Jordi Pardo, Sr. Gómez, Sra. Sánchez y Sr. Domènech, ¿hacen lo que 
quieren los vecinos? Eso es lo que hay que preguntar, ¿estos seis señores 
hacen lo que quieren los vecinos? ¿Cumplen su programa electoral? 
 
Aquí no hablamos de leyes, ni legalidades, ¿cumplen su programa electoral? 
¿Quién miente? ¿Quién hace demagogia? Y ¿Quién no cumple el contrato que 
firmaron en su día? 
 
Ahora bien, mis preguntas son: 
 



¿Se han defendido escrupulosamente y celosamente los intereses de los 
vecinos? 
¿Los grupos políticos que gobiernan (CiU, GP e ICV) ¿Cumplen con sus 
promesas y con su contrato en campaña electoral que presentaron? 
¿Es posible hacer compatible el crecimiento urbanístico con los intereses de la 
ciudadanía? 
 
Para contestar la primera pregunta es necesario hacer una consulta popular. 
 
Para contestar la segunda pregunta, veamos los programas electorales.  
¿Quién miente?, ¿quién hace demagogia? 
 
El de CiU es esto, no he pasado de la primera página: “Un altre estil. Una altra 
forma. Enric Martínez. Compromís amb Els Pallaresos”. 
  
No he pasado a analizar este programa por que como el compromiso duró tan 
poco, pues ya no lo analizo, no analizo a entrar por qué el compromiso duró 
muy poco, el candidato cabeza de lista mostró una talla política admirable, de 
grandeza al sacrificar su cargo electo en beneficio de la estabilidad política, en 
mi pueblo cuando una persona abandona, cuando una persona se retira tienen 
otra opinión, pero bueno no entro a valorar este programa electoral. Porque 
claro, el que lo tenía que defender se sacrificó y se fue.  
 
Sí que voy a defender Gent dels Pallaresos, que los que se presentaron están 
presentes.  
 
Gent dels Pallaresos, lo que decían: 
 
“No podemos crecer sin medida” 
“Hemos de mantener la esencia de pueblo” 
“Queremos impulsar la participación vecinal en todos los ámbitos” 
“Crearemos una comisión urbanística, integrada por personas de diferente 
sectores sociales del pueblo” 
“Queremos que el urbanismo deje de ser patrimonio de los políticos,...,y entre 
todos tenemos que poder decidir” 
 
Bueno he dejado el último, el mejor de todos. Programa electoral, las promesas 
d’ICV: 
 
“Des d’ICV treballarem per tal que el nostre poble no caigui en les urpes de les 
grans constructores” 
“Volem transparència i participació” 
“Defensem el medi ambient” 
“El temps del silenci ja ha passat” 
“Mireu, el nostre poble és un suculent aperitiu per a grans constructors” 
Sobre el model de creixement urbanístic: “...respecte per l’entorn natural, amb 
transparència i participació activa de tota la ciutadania. Per això crearem una 
àrea d’urbanisme a l’Ajuntament integrada per tots el grups polítics i que 
garanteixi la participació dels veïns i veïnes”. 



 
Cada uno de nosotros reflexionaremos si están cumpliendo sus promesas, si 
están cumpliendo su contrato con los vecinos y vecinas del municipio. 
 
Para acabar sobre la tercera pregunta. Hay que buscar la fórmula para hallar el 
equilibrio entre crecimiento urbanístico y los intereses de la ciudadanía. 
 
Primero hacer la consulta popular, si los vecinos están conformes, se sigue. Si 
los vecinos no están conformes paralizar todos los procesos, tanto el SAU-5 
como el ARE, con la finalidad de defender las prioridades de los vecinos y 
defender la autonomía de los municipios que consagra la Constitución 
Española, en sus artículos 137, 140 y otros. 
 
Sr. Domínguez. Mire, señora alcaldesa, usted ha dicho que está dispuesta a 
recibir a los vecinos para explicarles cualquier cosa, y es encomiable. También 
me gustaría que hiciera esta misma oferta, o sea, este mismo ofrecimiento lo 
hiciera también a todos los vecinos que están cansados de enviarle escritos,  y 
no han recibido todavía contestación. 
  
Y usted ha dicho una cosa que me parece vergonzoso, ¡que hemos mentido a 
los vecinos!. Nosotros llevábamos un escrito, en catalán y castellano, en el cual 
explicábamos el motivo de la firma, y en todo momento decíamos que no 
cuestionábamos si estaban a favor o en contra, si no que si querían la consulta.  
Nos quedamos para nosotros los comentarios que nos han hecho los vecinos, 
que han sido de todo tipo. Pero lo que si es cierto que la muestra de las firmas 
es suficientemente representativa para como tomarlas mucho más en serio de 
lo que se han tomado.  
 
Si hablamos de mentiras, habría que hablar de las mentiras contrastadas, que 
son las que han hecho según que regidores de este equipo de gobierno, 
mentiras como que iban a donar el 51% de su salario que ha durado dos días, 
mentiras como decir que iban a escuchar a sus vecinos en su programa 
electoral, ¡que es mentira!, mentiras como los cambios de criterio constantes 
que están teniendo. 
  
Mentiras como cambios de criterio cuando no soy regidor, lío pollos, buscando, 
diciendo: “Que s’escolti al poble i s’acabin els projectes polítics”.  Cuando soy 
regidor no quiere ni reunirse con la oposición, eso son mentiras, eso es lo que 
se tendría que parar. 
 
Aprovecho para decirle que cuando yo digo que se me falta al respeto y se me 
insulta, una falta de respecto es tener que leer en acta hasta seis veces que se 
avergüenza de mi, eso es una falta de respeto y usted no lo ha parado en 
ningún momento. Yo nunca le he dicho eso a él, este señor me gustará su 
manera de hacer política, que no es el caso, pero siempre lo trato con 
educación, cosa que él no puede decir, a mi no me vale decir que este señor es 
muy incisivo, eso tiene otro nombre. 
 



Però aprofito per dir-li senyor Vidaller: Quins partits a la Generalitat, que vostè 
segur que coneix, perquè ho coneix tot, estan a favor de la nova llei de 
consultes populars? Quins? El seu no? 
 
Sembla que tinguin por a fer una consulta, per llei crec recordar que amb un 
20% del cens podem demanar aquesta consulta, i no serà vinculant, i per llei si 
no m’equivoco el 20% el tenim. Hem volgut de bona fe presentar aquesta 
moció per debatre-la. 
 
Sr. Marcos. Señora alcaldesa este tema va desde hace más de un año ya, y 
ahora se habla de recibir a los vecinos, cuando no se les ha recibido. Se recibió 
a los vecinos de Pallaresos Park, en una ocasión y se les trató muy mal, por 
cierto, y usted no hizo nada para frenarlo. 
  
Las explicaciones que nosotros les hemos dado a los vecinos, no son mentiras, 
y están aquí muchos para decir si son mentiras o no son mentiras. 
  
De decirles del aumento de 3.100 a 4.000 como creo que decía el señor Claudi, 
no son de 3.100 a 4.000, no, es aumentar en más de 3.000, son 1.000 
viviendas a una media de tres personas por vivienda, son más de 3.000. 
 
Por otra parte, no estamos hablando de si estamos en contra o a favor de los 
pisos de protección oficial, jamás se ha puesto en tela de juicio esto, pisos de 
protección oficial sí o no, sí que estamos de acuerdo en pisos de protección 
oficial, pero no a 1 km. i a 2 km. del pueblo. 
 
Hablaba el señor Claudi de costes, ¿que costes tenemos ahora, y que costes 
tendremos en su día cuando tengamos que desplazar brigada, servicios, etc, 
etc, allá? 
 
Otra parte, se ha hablado aquí de temas de criterio, un cambio de sentido, un 
reconocimiento de un error, es tener criterio. Lo que me embarga la duda, si es 
criterio o no, es que por ejemplo, gente que pertenece a un partido que se 
llama “Demócrata cristiano”, vote en contra de la moción que ha presentado el 
señor del PP, que la misa figure en el programa de fiestas. 
 
Gente que se dice de izquierdas, voten en contra de la libertad de expresión, y 
usted que vota en contra de las bandas reductoras, y después me dice que las 
va a hacer. 
 
Resumiendo, ¿aquí a que estamos jugando?, estamos jugando a ir en contra 
siempre de lo que marca la oposición. Se ha de enterar este pueblo de una 
puñetera vez de que ustedes su objetivo no es hacer política en los plenos, es 
ir en contra de la oposición, sea bueno o no sea bueno para el pueblo, ¿de 
acuerdo? Es colgarse medallas e ir en contra de la oposición, me da igual si es 
bueno o no es bueno para el pueblo, y esto lo tiene que saber el pueblo. 
 
Bueno, si nosotros no somos conscientes de interpretar, por qué yo sigo 
refiriéndome a lo que he hablado antes, y luego lo volveré a decir, si nosotros 



no somos capaces de entender claramente lo que he leído antes, escrito por 
técnicos: “Un cop estigui consolidad el SAU-5, la xarxa de Pallaresos no serà 
capaç de fer front al consum actual, més el del futur SAU-5”, però bueno un 
handicap más. 
 
Cambiar de criterio es llamarse de izquierdas, y permitir que se carguen un 
bosque con un informe medio ambiental en contra, o sea, eso es cambiar de 
criterio, nosotros no hemos engañado a la gente.  
 
Y por último, nosotros no hemos ido a pedir el voto en campaña electoral 
europea, porqué de momento, todo llegará, AIP todavía no se ha presentado a 
esas elecciones. 
 
Sra. Alcaldessa.  Señor Marcos, dígame una sola persona que yo me haya 
negado a recibir. De personas, de grupos o pueblo que yo me haya negado a 
recibir. A mí nadie, más que un par o tres reuniones, cada vez que se me ha 
pedido reunión y desde la última reunión no se me ha vuelto a pedir, siempre 
que se me ha pedido una reunión yo he recibido a todo el mundo, mañana y 
tarde, y si encuentra una sola persona que le diga que me he negado a 
recibirla, por favor me la trae, solo tengo que decir eso. 
 
Sr.. Marcos.  Lo que digo es que usted ahora se ofrece a recibir a la gente para 
explicarles esto. 
 
Sra. Alcaldessa.  Siempre he estado a disposición de todo el mundo, y siempre 
lo he dicho. No tergiverse las cosas, no haga demagogia, ¡siempre he estado 
dispuesta a recibir a todo el mundo! ¡Y que me diga alguien que yo no he 
estado dispuesta a recibir a todo el mundo! Ni asociaciones de vecinos, ni 
nadie, siempre he recibido por la mañana, por la tarde y por la noche, a todo el 
mundo, ! y eso no me lo puede negar nadie! 
 
Sr. Marcos.  Hablando de este tema, la única vez que se ha recibido a la 
representación de vecinos de Pallaresos Park, se humilló claramente a su 
Presidente, y usted estaba en la mesa, y no puso freno a esa humillación, es la 
única visita que se ha recibido, y está aquí presente y diga si miento. 
 
Sra. Alcaldessa.  Y yo también fui humillada. 
 
Sr. Pardo.  Per al·lusions podria contestar al senyor Vidal, que potser quan 
s’acabi la legislatura s’aprendrà el meu nom, potser, però bé, això ho deixem 
per un altre Ple. 
 
Vostè que ha dit que no volia intervenir, ha portat aquí un munt de fulls, vostè  
ha fet menció a que no havíem de parlar del passat, no hem de parlar del 
passat perquè a vostè l’interessa, hem d’esborrar el passat, a vostè no 
l’interessa el passat,  perquè vostè al passat ha fet molta feina, molta feina que 
nosaltres ara hem de posar una mica de seny en aquestes actuacions que 
vostè va fer en el seu moment. 
  



Vostè diu que està en contra del SAU-5, el SAU-5 el va començar vostè, vostè 
volia fer xalets de alt standing, i de fet estava fet el projecte, i jo em pregunto:  
 
Amb el context econòmic actual, on tenim la majoria de la gent jove en situació 
de mileurista, on tenim una greu situació econòmica per part de les empreses 
constructores, on tenim un exemple al PP4 on s’han deixat de construir xalets 
perquè no hi ha gent que compri xalets, on tenim un planejament urbanístic al 
municipi fet sense cap tipus de control, amb unes despeses de serveis i de 
manteniment amb uns dèficits d’equipaments molt greus, que en el seu 
moment no es va pensar de com s’assumirien econòmicament, jo em pregunto, 
vostès quan van a recollir signatures expliquen als veïns que si no es fan 
actuacions urbanístiques diferents, destinades a la gent que no té recursos, 
que són la gran majoria, si la gent que no vol aquests tipus d’actuacions i volen 
perpetuar el planejament de manera horitzontal amb xalets de alt standing, 
se’ls explica que la manera  de mantenir aquest tipus d’urbanisme és triplicant 
els impostos, per fer front als serveis? Triplicant els impostos, vostè no té ni 
idea de pressupostos municipals, ho ha demostrat aquí moltes vegades, vostè 
aquí parla, no sé qui li fa els discursos, però parla de coses que realment no 
tenen cap tipus de lògica, vostè no va i li explica a la gent que si no canviem el 
model urbanístic i simplement l’equilibrem, la manera de que nosaltres puguem 
tenir escoles pels nostres fills, i no els haguem de portar a Tarragona, que 
tinguem instituts, que tinguem més seguretat als carrers, que tinguem la 
possibilitat de tenir els mateixos serveis que tenen altres municipis, és triplicant 
els impostos, per mantenir la situació actual, això no els hi expliquen a la gent, 
només els hi diuen que no volen fer pisos de, com he sentit jo, de protecció 
oficial per portar tota la gent de Sant Salvador. 
 
Jo li dic que vostè coneix la llei, la llei diu que el 35% d’habitatges ha de ser de 
protecció oficial, això ho diu la llei, i a la renda lliure hi ha la protecció oficial, per 
tant nosaltres no estem cap tipus d’il·legalitat, simplement estem posant una 
mica de seny al desgavell urbanístic que vostès en el seu moment van iniciar. 
 
Per acabar, crec que el període d’al·legacions per tirar endavant o no aquest 
pla ja ha passat, i fa molt de temps que ha passat, vostès s’havien d’haver 
espavilat, vostès ham aprofitat el moment, el context polític actual per fer 
demagògia d’una cosa que no es pot ser exactament per lo que ha explicat 
l’alcaldessa, per que ja està aprovat, i el període d’al·legacions és quan vostès 
havien d’haver anat a la ciutadania i demanar aquest referèndum, que torno a 
dir s’ha de plantejar, SAU-5 SÍ SAU-5 NO, que passa si el SAU-5 no es fa?, 
aquest seria el plantejament bo, no SÍ o NO, si és NO no passa res. Sí que 
passa, si no tenim una estructura diferent des del punt de vista urbanístic, sí 
que passa, per tant, jo no vull pensar que han enganyat a la gent, però sí que 
penso que han aprofitat el moment, el context actual per tal de treure una renda 
política. 
 
Sr. Vidaller.  Anirem per parts. El representant el PP ha tret aquí una fulla en 
referència a un exalcalde del municipi, que considero que va fer una acció que 
considero de valentia política, va sacrificar la seva acta de regidor  
voluntàriament, en benefici de l’estabilitat política del poble, en canvi hi ha uns 



altres que s’aferren a la cadira. Vostè en concret ha anat donat suport a uns i a 
uns altres, en funció del trocet de poder que li han anat oferint, és probable que 
demà li llencem una miqueta de poder i cap aquí, cosa que no va. 
 
Vostè em parlava que jo l’insulto, l’insulto perquè m’avergonyeixo de vostè, és 
cert, m’avergonyeixo de vostè, i li donaré els motius, miri 
 
Interfereix el Sr. Domínguez. Vostè com alcaldessa que ha de moderar el 
debat, i no ha de permetre les faltes de respecte, com això ho sap li demano 
que pari a aquest senyor, perquè jo no li he faltat al respecte, i podria fer-ho de 
moltíssimes maneres, li puc assegurar. 
 
Sra. Alcaldessa.  Carles, parla respectuosament d’acord? I ell no ha dit insult, 
ha dit falta de respecte. Pots continuar.  
 
Sr. Vidaller.  Escolti’m, jo em recordo que fa uns dies enrere van presentar una 
moció dient que el regidor d’Iniciativa embrutava la vida política del municipi. Jo 
considero que això també és insultar però no li dono més transcendència, 
potser la sensibilitat d’aquest senyor és més alta, però bé, en tot cas és un 
sentiment que jo tinc, a mi em genera vergonya escolti’m, algunes accions que 
veig per la televisió, el tema de l’Aznar enviant a la gent a Iraq. 
 
La Sra. Alcaldessa. Intenta posar ordre a una discussió casi constat amb el Sr. 
Domínguez, queixant-se contínuament del to del Sr. Vidaller i que això no pot 
continuar així, que ha de parar-ho, al que la Sra. Alcaldessa li diu que tal com 
s’expressa està parlant d’un sentiment propi, que no s’està dirigint directament 
a vostè, amb referència al Sr. Domínguez, que li diu que si no ho para 
abandonarà la sala. 
 
Sr. Vidaller.  Referent al tema de les polítiques d’esquerres i tot això, que no ho 
acaben d’entendre, nosaltres que els hi quedi ben clar, continuarem 
desenvolupant les polítiques clarament d’esquerres que hem defensat des del 
principi, això que els quedi ben  clar.  
 
S’entra en una discussió entre el Sr. Domínguez i la Sra. Alcaldessa per les 
paraules del Sr. Vidaller en pro i en contra de si són despectives, entre 
paraules i formes, si afeixaren d’altres membres, en aquesta situació o estat 
s’aixequen els senyors  Oller, Domínguez, Marcos i Vidal i se’n van de la sala i  
abandonen la sessió.    
 
Pel secretari es deixa constància de l’existència del quòrum que cal perquè 
pugui seguir la sessió amb l’assistència de sis dels membres de la corporació .  
 

18 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ICV-EUiA-EPM, EN 
COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA DE L’ALLIBERAMENT GAI, 
LESBIA, BISEXUAL I TRANSSEXUAL.- 

 



El proper 28 de juny es celebra, un any més, el dia de l’alliberament lèsbic, gai, 
bisexual i transsexual (LGBT). Aquest dia es commemoren els fets del 28 de 
juny de 1969 a Nova York, quan la població LGBT va sortir al carrer per 
demanar la plena igualtat jurídica i social, després d’una batuda de la policia en 
un bar d’ambient gai, on va morir un jove porto-riqueny.  
 
La situació de l'homofòbia al món continua sent esfereïdora, En un gran 
nombre de països del món, els drets civils fonamentals definits per la 
"Declaració Universal dels Drets Humans" no són respectats. 
 
L'any 2009, set països (Aràbia Saudita, Iran, Iemen, Sudan, Mauritània i 
regions de Somàlia i Nigèria)  estableixen la pena de mort per a les persones 
que mantenen relacions sexuals amb altres del seu mateix sexe; en d'altres 72 
països aquestes relacions poden comportar penes de presó. 
 
Al nostre país els últims anys s’ha reconegut el dret al matrimoni entre 
persones del mateix sexe i el dret a l’adopció com a reivindicacions històriques 
del col·lectiu. A més la unió de les lluites de gais i lesbianes amb la de les i dels 
transsexuals també ha fet avançar en aquest sentit, i recentment s’ha pogut 
aprovar la llei d’identitat de gènere.  
 
Però els canvis legislatius no ho són tot. És cert que els drets per poder exercir-
los amb plenitud s’han de reconèixer per llei però també cal canviar les 
condicions econòmiques, socials i també de l’entorn cultural per tal que 
esdevinguin reals. La discriminació del col·lectiu LGBT continua sent una 
realitat. Els avenços en la normalització social, cultural i laboral són desiguals 
també arreu del territori i segons els sectors socials. En general, encara no es 
veu amb normalitat veure mostres d’afecte entre dues persones del mateix 
sexe en els carrers i/o places dels nostres pobles i ciutats.  
 
Hem avançat en la igualtat formal i ara cal treballar per a la igualtat real. Cal 
anar més enllà de les lleis i impulsar accions transversals des del sistema 
educatiu, els mitjans de comunicació, les administracions i la societat civil per 
seguir avançant cap a una societat inclusiva que accepti la diferència.  
 
El grup municipal IC-V proposa  l’adopció dels següents acords per part del ple 

municipal: 

PRIMER. Sol·licitar al Parlament Europeu, recentment constituït que avanci per 
a la no discriminació dels drets guanyats en alguns països de la UE com el del 
matrimoni entre persones del mateix sexe no són reconeguts en d'altres països 
de la pròpia UE. Aquesta clara transgressió dels drets de ciutadania europea 
propicia casos tan surrealistes com que un matrimoni constituït per dos homes 
o per dues dones legalment casats o casades, per exemple a Espanya, perden 
tots els seus drets com a parella si decideixen fixar la seva residència en un 
tercer país de la Unió Europea que no reconegui la unió de persones del mateix 
sexe, on, per contra, mantindran els drets de ciutadania, laborals, etc. 



SEGON. La política exterior i de cooperació de la Unió Europea ha de ser una 
eina eficaç per fer avançar tots els països en les polítiques d’igualtat i contra la 
discriminació per raó d’orientació sexual i d’identitat de gènere. 

TERCER. Tot seguint la màxima de pensar en global i actuar localment ens 
comprometem a vetllar perquè l’Ajuntament, fent un treball transversal entre 
totes les regidories, sigui una institució exemplar en la sensibilització, la 
visualització i no discriminació de les persones homosexuals i transsexuals.  
 
Els Pallaresos, 25  de  juny de 2009 
 
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 cap 
(0) abstenció, s’aprova la moció.  
 
19 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES 
ALCALDIA. 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos maig i juny.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes d’abril  4.061,   Altes:  36,  baixes 12,  habitants: 4.085. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 190/09, de data 4 de maig de 2009, aprovant la devolució de l’aval 
dipositat per FECSA ENDESA per respondre de les obres realitzades a 
l’avinguda Catalunya, segons expedient 158/2004 
 
Decret 191/09, de data 29 d’abril de 2009, atorgant llicència d’agrupació i 
segregació a la finca destinada a carreró que uneix el carrer Nou amb el carrer 
Sant Sebastià i amb unes dimensions de 109,08m2 
 
Decret 192/09, de data 5 de maig de 2009, atorgant llicència a SCHLECHER 
SA per la col·locació d’un rètol publicitari a la façana de l’activitat situada a 
Camí dels Plans, nau 9, segons expedient 2/2009 
 
Decret 193/09, de data 24 d’abril de 2009, aprovant la inscripció del Club 
Esportiu Els Pallaresos com a entitat número 5, dinte del registre d’entitats 
d’aquest Ajuntament 
 
Decret 194/09, de data 6 de maig de 2009, atorgant llicència a BQ BOADA SL 
per muntar una terrassa en via pública durant els mesos de juny, juliol i agost 
davant del bar situat al carrer Nou, núm. 42 



 
Decret 195/09, de data 6 de maig de 2009, concedint a la senyora Ma Mar 
Aguilar Fandos llicència per la legalització d’obres menors a la finca situada al 
carrer Gregal, núm. 5, segons expedient 122/2008  
 
Decret 196/09, de data 6 de maig de 2009, ordenant l’arxiu de l’expedient 
d’obres 127/2007, a nom de la Sra. Ma Isabel Hidalgo Vílches per desistiment 
en l’execució de les obres  
 
Decret 197/09, de data 6 de maig de 2009, atorgant a la senyora Ma Isabel 
Ruíz Sánchez llicència de legalització de l’ampliació de l’habitatge unifamiliar 
parellat situat a l’avinguda Corts Catalanes, 21-a, segons expedient 41/2009  
 
Decret 198/09, de data 4 de maig de 2009, aprovant l’exempció del rebut 
d’escombreries al senyor Josep Roldan Mora 
 
Decret 199/09, de data 4 de maig de 2009, ordenant la baixa i devolució dels 
rebuts de taxes i preus públics any 2008 a nom de Comunidad 37 SL per 
duplicitat en la seva emissió 
 
Decret 200/09, de data 4 de maig de 2009, ordenant la baixa i nova liquidació 
dels rebuts de taxes i preus públics any 2006 i 2007 a nom del senyor Juan 
Francisco Lupión Frías i que corresponen al restaurant situat a Plaça de 
l’Església, s/n 
 
Decret 201/09, de data 5 de maig de 2009, ordenant a base l’anul.lació de 
diverses liquidacions de taxes i preus públics 
 
Decret 202/09, de data 6 de maig de 2009, aprovant el pagament als membres 
del tribunal de les proves d’oficial 2a laboral realitzades el 20 de març de 2009  
 
Decret 203/09, de data 7 de maig de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 7 de maig de 2009  
 
Decret 204/09, de data 7 de maig de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades de l’1 al 15 de març de 2009 que importen la quantitat de 
157.667,36€ 
 
Decret 205/09, de data 7  de maig de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades del 16 al 31 de març de 2009, que importen la quantitat de 
91.514,85€ 
 
Decret 206/09, de data 11 de maig de 2009, declarant l’arxiu de l’expedient 
d’activitat a nom del Sr. Yubert Yodai per l’obertura d’una perruqueria al carrer 
Recó, núm. 2 
 
Decret 207/09, de data 11 de maig de 2009, aprovant inicialment la memòria 
valorada per les obres de millora de la xarxa de clavegueram del carrer Pins, 



núm. 27 de Pallaresos Park, redactada per l’enginyer tècnic d’obres públiques 
Oscar Fresquet  
 
Decret 208/09, de data 11 de maig de 2009, aprovant d’ofici la realització d’una 
inspecció de comprovació a l’activitat de la  senyora Adela Sebastián Pérez per 
la venda de llaminadures, ubicada a prolongació Camí dels Plans, 4A 
 
Decret 209/09, de data 11 de maig de 2009, atorgant llicència per obertura 
d’activitat a PROMOCIONS I CONSTRUCCIONS TARRAGONA COSTA SL, 
vers l’aparcament d’ús privat situat a l’edifici del carrer Bofarull, núm. 20 
 
Decret 210/09, de data 12 de maig de 2009, aprovant la certificació 
corresponent a primer trimestre vers les despeses d’explotació de les estacions 
de bombament any 2009  
 
Decret 211/09, de data 12 de maig de 2009, concedint llicència de primera 
ocupació a la senyora Mercé Segú Rovira vers l’habitatge situat al carrer Major, 
número 9, segons expedient PO 1/2009  
 
Decret 212/09, de data 12 de maig de 2009, atorgant llicència a la Sra. Ma 
Angels Bové Sendra per les obres d’arranjament de coberta al magatzem situat 
entre el carrer Barcelona i ctra. Santes Creus, segons expedient 29/2009  
 
Decret 213/09, de data 12 de maig de 2009, ordenant la devolució de fiances a 
SAMADECU SL, per la construcció d’un edifici al carrer del Pou, per haver 
traspassat els drets de llicència a CETACTIUS SL, expedient 95/2006  
 
Decret 214/09, de data 14 de maig de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal de data 14 de maig 
 
Decret 215/09, de data 14 de maig de 2009, concedint llicència al senyor David 
Arévalo Bartomeu per la legalització d’obres menors al carrer Tramuntana, 
núm. 16, segons expedient 100/2008  
 
Decret 216/09, de data 14 de maig de 2009, autoritzant el pagament d’una 
bestreta a la treballadora Antonia García Luque 
 
Decret 217/09, de data 14 de maig de 2009, concedint llicència al Sr. Ramon 
Boxados Ferrer per la legalització de diverses obres menors a la finca situada 
al carrer Gregal, núm. 45, segons expedient 101/2008 
 
Decret 218/09, de data 15 de maig de 2009, aprovar la liquidació del tall de 
carrer del dia 15 de maig de 2009, efectuat per SABiBOSC 2005 SL 
 
Decret 219/09, de data 15 de maig de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per la senyora Francisca Bayla Calvó per respondre de les 
obres portades a terme a Plaça de l’Església, 2, segons expedient 55/2008  
 



Decret 220/09, de data 15 de maig de 2009, concedint un gual al Sr. Juan 
Antonio López Valverde, a l’adreça avinguda Bofarull, núm. 74  
 
Decret 221/09, de data 15 de maig de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per la senyora Teresa Jujol Gibert per respondre de les 
obres d’ampliació de l’habitatge situat al carrer Pou, núm. 7, segons expedient 
19/2008  
 
Decret 222/09, de data 14 de maig de 2009,  atorgant llicència de legalització 
d’obres menors al senyor Manuel Cabezas Montero per les obres realitzades al 
carrer Gregal, núm. 9, segons expedient 102/2008  
 
Decret 223/09, de data 8 de maig de 2009, delegant en el senyor Carles 
Vidaller l’autorització per celebració de matrimoni civil el dia 8 de març de 2009  
 
Decret 224/09, de data 18 de maig de 2009, aprovant un avançament de 
subvenció a l’Associació de Jubilats dels Pallaresos per import de 2000€ 
 
Decret 225/09, de data 12 de maig de 2009, ordenant la baixa de diferents 
rebuts de taxes i preus públics a nom de l’empresa Pro-equip de gestió de 
coordinació Inmobiliaria SL 
 
Decret 226/09, de data 12 de maig de 2009, ordenant la devolució d’un ingrés 
indegut en concepte de rebut de taxes i preus públics a la senyora Josefa 
Estil.les Queralt 
 
Decret 227/09, de data 20 d’octubre de 2008, aprovant la recepció definitiva de 
les obres d’urbanització del pla parcial 4 
 
Decret 228/09, de data 14 de maig de 2009, aprovant la inscripció de 
l’Associació esportiva d’amics i veterans dels Pallaresos com a entitat número 
6, dintre del registre d’entitats d’aquest Ajuntament 
 
Decret 229/09, de data 25 de maig de 2009, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades per respondre de les obres de construcció d’una piscina 
l’Av. Onze de Setembre, 38-b, segons expedient 156/2009 
 
Decret 230/09, de data 21 de maig de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal de data 21 de maig 
 
Decret 231/09, de data 25 de maig de 2009, concedint llicència al Departament 
d’Educació per l’ampliació del CEIP ELS PALLARESOS 
 
Decret 232/09, de data 25 de maig de 2009, concedint llicència al Departament 
d’Educació per l’ampliació del IES ELS PALLARESOS 
 
Decret 233/09, de data 21 de maig de 2009, aprovant l’atorgament d’una 
bestreta a la treballadora Mònica Romero Moreno 
 



Decret 234/09, de data 20 de maig de 2009, aprovant els plusos reten a 
incloure a les nòmines corresponents al mes de maig 
 
Decret 235/09, de data 20 de maig de 2009, aprovant les modificacions a 
incloure a les nòmines del personal de l’ajuntament corresponents al mes de 
maig 
 
Decret 236/09, de data 25 de maig de 2009, atorgant llicència per l’obertura de 
l’activitat destinada a magatzem de materials de la construcció amb oficines i 
vestuaris a CONSTRUCCIONS SALVAT JOVÉ SL, vers la nau situada a Ctra. 
Santes Creus, nau 2, segons expedient Act 19/2006  
 
Decret 237/09, de data 25 de maig de 2009, atorgant llicència al senyor Agustí 
Pujol Cartañà per les obres de construcció de la tanca posterior a l’habitatge 
situat  l’Av. Bofarull, 81, segons expedient 26/2009  
 
Decret 238/09, de data 28 de maig de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 28 de maig 
 
Decret 239/09, de data 28 de maig de 2009, iniciant el procediment per a la 
redacció de la ordenança municipal per a la prevenció i control dels mosquits, i 
en concret del mosquit tigre 
 
Decret 240/09, de data 28 de maig de 2009, iniciant el procediment per a la 
redacció d’una ordenança municipal per a la utilització privada o aprofitament 
especial del sòl, subsòl o volada a la via pública 
 
Decret 241/09, de data 27 de maig de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 d’abril de 2009, que importa la quantitat de 
37.219,10€ 
 
Decret 242/09, de data 27 de maig de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 30 d’abril de 2009, que importen la quantitat de 
66.736,37€ 
 
Decret 243/09, de data 25 de maig de 2009, aprovant una gratificació 
extraordinària a la treballadora Enriqueta Alvarez Pino 
 
Decret 244/09, de data 2 de juny de 2009, atorgant llicència a la Sra. Sílvia 
Lozano Noguerol per la construcció d’una caseta d’eines al jardí de l’habitatge 
situat al carrer Pau Clarís, 6b, segons expedient 36/2009 
 
Decret 245/09, de data 2 de juny de 2009, iniciant expedient sancionador a 
l’empresa CATERING AUGUST SL per cometre una infracció al dipositar 
residus a la via pública 
 
Decret 246/09, de data 2 de juny de 2009, ampliant el termini de la 
convocatòria per la presentació de propostes al concurs marca logo Els 
Pallaresos 



 
Decret 247/09, de data 2 de juny de 2009, aprovant el pressupost presentat per 
l’empresa INSPRO per cobrir el manteniment de la instal.lació elèctrica de 
baixa tensió del CEIP ELS PALLARESOS 
 
Decret 248/09, de data 3 de juny de 2009, concedint al senyor Victor Negrie 
Tomás llicència per la legalització d’obres menors al carrer Gregal, 14, segons 
expedient 40/2009  
 
Decret 249/09, de data 3 de juny de 2009, concedint al senyor Víctor Jové 
Palau llicència per les obres de reparació en façana a l’habitatge situat al carrer 
Nou, núm. 11, segons expedient 44/2009  
 
Decret 250/09, de data 3 de juny de 2009, atorgant a la senyora Isabel Ruiz 
Sánchez llicència per realitzar una construcció parcial en tanca mitjanera a 
l’habitatge situat al carrer Corts Catalanes, 21A, segons expedient 43/2009 
 
Decret 251/09, de data 3 de juny de 2009, aprovant la concessió d’un gual a 
nom del senyor Carlos Gracia Martín al carrer Jujol, número 5 
 
Decret 252/09, de data 3 de juny de 2009, aprovant la concessió d’un gual a 
nom de la senyora Ma Claustre Fortuny Rovira, situat al carrer Nou, número 8 
 
Decret 253/09, de data 3 de juny de 2009, aprovant la concessió d’un gual a 
nom del senyor Abel Martínez Fernández, al passatge Jaume I, 1B 
 
Decret 254/09, de data 3 de juny de 2009, aprovant la concessió d’un gual a 
nom de la senyora Llum Oms Romero a l’adreça avinguda Bofarull, 81 
 
Decret 255/09, de data 3 de juny de 2009, atorgant llicència al senyor Miquel 
Diez Figuerola per la connexió al clavegueram de l’habitatge situat a Ctra. 
Santes Creus, núm. 35, segons expedient 47/2009  
 
Decret 256/09, de data 3 de juny de 2009, atorgant llicència a la Sra. Julia Sol 
Ramirez per les obres de substitució de tanca mitjanera a la finca situada al 
carrer Parlament, 5A, segons expedient 54/2009  
 
Decret 257/09, de data 2 de juny de 2009, aprovant la baixa de determinats 
rebuts de taxes i preus públics a nom de ITV Catalunya SL, i nova generació a 
nom de HOLDING IBERICA SL 
 
Decret 258/09, de data 1 de juny de 2009, ordenant la baixa dels rebuts de 
taxes i preus públics any 2008 a nom del senyor Miquel Arrufat Cardús, per un 
error en la seva emissió 
 
Decret 259/09, de data 21 de maig de 2009, ordenant l’anul.lació de diversos 
rebuts de taxes i preus públics any 2007 i 2008 a nom del senyor Ferrer 
Pierrick per error en la seva emissió 
 



Decret 260/09, de data 21 de maig de 2009, ordenant l’anul·lació del rebut de 
taxes i preus públics any 2005 a 2008 de l’immoble a nom del Sr. Josep 
Romaguera Nadal per error en la seva emissió 
 
Decret 261/09, de data 5 de juny de 2009, ordenant la devolució de les fiances 
dipositades pel Sr. Pablo Muñoz Pérez per les obres d’acondicionament de 
condicions d’accessibilitat al carrer President Companys, 15A, segons 14/2006 
 
Decret 262/09, de data 5 de juny de 2009, atorgant llicència a la Sra. Ma 
Victòria Arbeloa Rigau per les obres d’ampliació de porta de jardí i paviment 
exterior a la finca situada al carrer Corts Catalanes, 11b, segons expedient 
58/2009  
 
Decret 263/09, de data 2 de juny de 2009, aprovant el contracte amb l’’empresa 
SERCAT per cobrir el servei d’emergències a les activitats que l’Ajuntament 
organitzi durant l’any 2009  
 
Decret 264/09, de data 4 de juny de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 4 de juny 
 
Decret 265/09, de data 8 de juny de 2009, atorgant llicència a la senyora Lídia 
Boronat Prades per les obres de construcció de tanca mitjanera al carrer 
Països Catalans, 3A, segons expedient 46/2009  
 
Decret 266/09, de data 8 de juny de 2009, atorgant llicència al senyor Luis 
Miguel Fernández Pacheco Fernández per les obres de tancament amb alumini 
de terrassa en planta pis a l’habitatge situat a l’Av. Parlament, 10D, segons 
expedient 51/2009  
 
Decret 267/09, de data 8 de juny de 2009, atorgant llicència al Sr. Antonio 
Escobar González per les obres de canvi d’enrajolat i sanitaris a l’habitatge 
situat al carrer Roger de Llúria, 4A, segons expedient 49/2009  
 
Decret 268/09, de data 8 de juny de 2009, concedint llicència a VILELLA INMO 
XXI per les obres de construcció d’edifici amb 16 habitatges i aparcament a 
l’avinguda Bofarull, núm. 15, segons expedient 35/2009 
 
Decret 269/09, de data 8 de juny de 2009, atorgant llicència per la instal·lació 
d’un gual al Sr. Juan Heras Castell, a la finca de l’avinguda Onze de Setembre, 
12B 
 
Decret 270/09, de data 9 de juny de 2009, atorgant llicència al Sr. Rafael 
Gómez López per l’obertura d’una activitat destinada a bar restaurant situada a 
la Plaça de l’Era, s/n, segons expedient 5/2005 
 
Decret 271/09, de data 4 de juny de 2009, realitzant les liquidacions de les 
taxes de clavegueram i escombraries any 2007 i 2008 al Sr. José Luís mOran 
Moran 
 



Decret 272/09, de data 8 de juny de 2009, aprovant inicialment el projecte 
d’estatuts i bases d’actuació que han de regir la constitució i funcionament de la 
junta de compensació a constituir per a l’execució del Pla Parcial SAU 5 
 
Decret 273/09, de data 29 de maig de 2009, aprovant un canvi d’horari de la 
treballadora Montserrat Serrano Reche 
 
Decret 274/09, de data 29 de maig de 2009, aprovant un canvi d’horari de la 
treballadora Celia Ma Villa Sánchez 
 
Decret 275/09, de data 29 de maig de 2009, aprovant una reducció d’horari en 
adaptació a la jornada d’estiu al treballador Jordi Roldan Sordé 
 
Decret 276/09, de data 2 de juny de 2009, atorgant llicència al Sr. Herminio 
Moreno Noguerol per la construcció d’una caseta d’eines al jardí de l’habitatge 
situat al carrer Pau Clarís, 6A, segons expedient 37/2009  
 
Decret 277/09, de data 21 de maig de 2009, ordenant la transferència de 
9.385,87€ al Consell Comarcal del Tarragonès, corresponents al tram 
supramunicipal de la participació en els ingressos de la generalitat integrats en 
el Fons de Cooperació Local anualitat 2009 
 
Decret 278/09, de data 9 de juny de 2009, atorgant a la treballadora Antonia 
García Luque un canvi d’horari en la seva jornada laboral 
 
Decret 279/09, de data 9 de juny de 2009, atorgant a la treballadora Mònica 
Romero Moreno un canvi d’horari en la seva jornada laboral 
 
Decret 280/09, de data 10 de juny de 2009, aprovant la inscripció del Club 
Petanca Els Pallaresos al registre d’entitats de l’Ajuntament amb el número 7 
 
Decret 281/09, de data 11 de juny de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines del mes de juny del personal de 
l’Ajuntament 
 
Decret 282/09, de data 11 de juny de 2009, aprovant els plusos reten a incloure 
a les nòmines del personal del mes de juny 
 
Decret 283/09, de data 11 de juny de 2009, aprovant el llistat de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 11 de juny 
 
Decret 284/09, de data 8 de juny de 2009, iniciant expedient per a l’aprovació i 
comptabilització de baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors 
pendents de pagament 
 
Decret 285/09, de data 17 de juny de 2009, aprovant l’inici d’expedient per la 
modificiació de la plantilla de personal de l’Ajuntament 
 



Decret 286/09, de data 18 de juny de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat municipal de data 18 de juny 
 
Decret 287/09, de data 16 de juny de 2009, aprovant l’anul.lació de la liquidació 
de la plusvàlua liquidada any 2009 a nom del Sr. Javier Rodríguez Just per 
error en la seva emissió 
 
Decret 288/09, de data 29 de maig de 2009, aprovant la sol·licitud i resta de 
documentació a presentar davant del Departament de Treball per contractar 
laboralment vint persones dintre del projecte de manteniment de zones naturals 
i periurbanes 
 
Decret 289/09, de data 29 de maig de 2009, aprovant la sol·licitud i resta de 
documentació a presentar davant del Departament de Treball per contractar 
laboralment una persona dintre del projecte de divulgació de la societat del 
coneixement i l’ús de les bones pràctiques 
 
Decret 290/09, de data 25 de juny de 2009, ordenant la transferència de la 
indemnització per liquidació al Sr. Juan José Reales Coca, segons conveni 
signat amb el Consell Comarcal del Tarragonès ui la fundació privada l’Heura 
Tarragona 
 
Decret 291/09, de data 25 de juny de 2009, convocant a la corporació pel 2 de 
juliol de 2009 a fi de celebrar la sessió plenària corresponent. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
20  PRECS I PREGUNTES. 
 
Preguntes formulades per escrit del Gruo Municipal d’ADMC a la Sra. 
Alcaldessa i corresponents respostes: 
 
D. Jaume Domínguez Ruiz, Regidor del Grup Municipal d’ ADMC, a l’empara 
del que estableix l’article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, formula per la contestació al proper Ple 
ordinari del mes de juliol de 2009, les següents PREGUNTES: 
 
1 Voldríem saber quins són els motius per la rescissió del contracte amb 
l’empresa de neteja, que donava servei al CEIP Pallaresos, al Casal i al 
Dispensari Mèdic? 

 
Resposta Sra. Sánchez: 
 
No hi ha cap motiu en concret, l’únic que aquesta empresa es va contractar per 
la neteja del CEIP, el CAP i el Casal, fins el 30 de juny. L’acord va ser 
comunicar-li per escrit el cessament del contracte amb dos mesos d’antelació, i 
així s’ha fet, i això perquè amb el personal de neteja propi de l’ajuntament 
podem fer front durant l’estiu de la neteja del CAP i el Casal, per que els 



col·legis estan tancats els mesos de juliol i agost, i per tant, no és necessari 
netejar-los.  
 
2 A la carretera de Santes Creus fa molts dies que trobem un vehicle 
“suposadament” abandonat estacionat sobre la vorera, i per això voldríem 
preguntar-li en quina situació es troba aquest vehicle? 
 
Resposta Sra. Alcaldessa:  
 
Sobre aquest vehicle, s’ha informat ja al Consell Comarcal perquè realitzi la 
seva retirada. 
 
3 Al carrer Bofarull a l’alçada del nº 33, trobem un petit parc infantil just al 
costat d’una illa de contenidors, on hem detectat que ara fa uns mesos al 
realitzar el servei per tallar les males herbes, s’ha fet malbé amb les fulles 
tallants el paviment, i per això voldríem preguntar-li,  
 
S’havia detectat aquesta situació? Qui es farà càrrec d’aquesta reparació? 
 
Resposta Sra. Alcaldessa: 
 
Se está valorando y comprobando esta cuestión. 
 
A la carretera de Santes Creus a l’alçada de la bugaderia, on habitualment 
continuen aparcant els vehicles de la bugaderia, el nostre Grup Municipal ha 
detectat un enfonsament del paviment, i per això voldríem preguntar-li, quan i 
qui s’ha de fer càrrec d’aquesta reparació? 
 
Resposta Sra. Alcaldessa: 
 
Se está valorando esta cuestión y es muy esporádicamente, que yo tengo 
entendido que se aparcan vehículos porque están muy avisados, tanto por 
escrito como verbalmente a la Xarxa Santa Tecla que no aparquen los 
vehículos en la acera, se les volverá a avisar para  que no lo hagan, me consta 
que lo hacen muy esporádicamente y se comprobará la situación. 
 
4 A l’inici del carrer Bofarull, trobem una sèrie d’habitatges que estan patint 
problemes amb el senyal de televisió, problemes que van començar arrel de la 
construcció del bloc de pisos de davant. Aquestos veïns, ens consta que han 
tingut fa mesos converses amb el regidor d’urbanisme, però han passat molts 
mesos i aquestos veïns continuen amb problemes amb el senyal de televisió. 
Per això voldríem pregunta-li, què i quan es pensa fer quelcom per donar 
solució a aquestos veïns? 
 
Resposta del Sr. Domènech: 
 
Si és veritat que es va tenir una reunió amb uns quants veïns del carrer 
Bofarull, diguéssim per problemes que tenien, en principi semblava ser, que era 
per motius del bloc dels habitatges que s’havien realitzat, aleshores els vaig dir 



que cridaríem un tècnic perquè ho mirés per veure si era així, aleshores si es 
demostrava que verdaderament era per culpa d’aquest bloc d’habitatges, doncs 
hauríem de mirar una solució viable per que ells poguessin veure la televisió. El 
que sí em va estranyar és que hi ha gent al carrer Bofarull que veu la televisió 
perfectament, i uns altres que no, i potser els que no veuen bé la televisió és 
per que estan molt més separats que els que la veuen bé davant aquests blocs. 
El motiu tècnic sembla ser, que és molt senzill, que l’antena que tenen té més 
de trenta anys, per tant, canviar l’antena i posar una antena com Déu mana, 
com tenen el veí del costat es resol el problema, i això te un cost, jo vaig dir 
que per favor em fessin un pressupost, i el tinc damunt la taula, el dia que 
vulguin que el vinguin a mirar, perquè aquest pressupost realment no ha d’anar 
a càrrec de l’Ajuntament, que són temes particulars que han de resoldre d’ells, 
no són temes de col·lectivitat per culpa d’un bloc d’habitatges, simplement 
torno a repetir, tenen unes antenes molt antigues que no poden funcionar de 
cap manera amb el sistema actual. 
 
La Sra. Alcaldessa. No tengo más preguntas pero antes de cerrar la sesión 
quisiera que conste en acta y así lo diré, que creo que esto todo ha sido una 
pantomima y un acto orquestado, porque a mi se me ha llamado 
antidemocráta, anticonstitucional, se me ha hecho hasta callar en el último 
pleno, ¿vale?. Se me ha dicho una frasecita que luego verán los servicios 
jurídicos como que estábamos haciendo cosas fuera de la normativa y la 
legalidad, y ponerse así sólo por que una persona está hablando de un 
sentimiento lo veo completamente desmesurado. Entiendo que esta acción 
está totalmente fuera de lugar, es una falta de respeto a este Pleno y al pueblo, 
y por eso quiero que conste en acta. Se da por finalizada la sesión. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-dues hores i quaranta minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josep Maria Palau Estil-les, secretari-interventor de l’Ajuntament dels 
Pallaresos (Tarragonès). 
 
CERTIFICO: 
 
Que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 2 de juliol de  
2009,  entre d’altres, adoptà el següent acord: 
 
I, perquè consti, amb l’advertiment del que disposa l’article 206 del ROFRJ, 
expedeixo aquest certificat amb el vist-i-plau de la Sra. Alcaldessa. 
 
                                                                                  Vist i plau. 
 
 



 
 
                                                                                  Ana Maria Ramos Castro. 
                                                                                  Alcaldessa. 
Els Pallaresos, 7 de juliol de 2009. 
 
 


