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ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:   8/2010 
 
Caràcter: Ordinària corresponent al mes setembre de 2010 
Data:    9 de setembre de  2010 
Horari:  de 20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julian Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier  Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Excusa d’assistència: El Sr. Carles Vidaller Espinosa  
 
Essent les 20 hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior 
2 Aprovació relació de liquidacions corresponents a l’impost sobre l’increment 
del valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU). 
3 Informació econòmica del segon trimestre de 2010.  
4 Acord d’atorgament de subvencions a les associacions i entitats per raó de 
l’interès per a la localitat, any 2010. 
5 Acord del ple d’adhesió a la plataforma de tramitació assistida egovern de la 
Diputació de Tarragona. 
6 Acord d’aprovació del conveni de prestació de serveis de certificació digital, 
entitats de registre, entre l’Agència catalana de certificació (CATCert) i 
l’Ajuntament del Pallaresos. 
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7 Acord de rectificació per error material del punt primer de l’acord núm. 8 de 
delegació de facultats a favor de la Diputació de Tarragona de l’acta de la 
sessió de data 6 de maig de 2010. 
8 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
E.M.A.T.S.A.  
9 Acord d’aprovació proposta Festes locals, any 2011. 
10 Acord d’aprovació del model de certificat per canvi d’obra del PUOSC 2008-2012. 
11 Acord d’aprovació de l’acceptació de les ajudes i normativa, d’aprovació del 
projecte i d’existència de la consignació pressupostària. 
12 Moció que presenta el Grup Municipal d’ADMC per l’aplicació dels 
avantatges, en l’àmbit municipal, a les famílies nombroses i a les famílies 
monoparentals. 
13 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
14 Precs i preguntes. 
 
QUESTIÓ PRÈVIA.  
 
Atès que pel període de vacacional del mes d’agost i la proximitat del plenari 
amb dificultats la preparació, prèvia consulta a tots els grups municipals, es va 
decidir entre tots posposar el ple corresponent al dia 2, al dia 9 de setembre de 
2010. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, considerar el ple del dia 9 donant-li caràcter 
d’ordinari.  
 
Essent aprovat per assentiment dels deu regidors assistents. 
 
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’ultima sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu membres assistents. 
 
2 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 30 de juliol de 2010, de liquidacions  de 
l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana 
(Plusvàlues), corresponents a les transmissions realitzades l’any  2008 i 2010. 
 
Es tracta d’un total de 4 liquidacions, des de Queralt Mallafré, Dolores, fins a 
Abalo Álvarez, José, i que ascendeix a un total de vuit-cents setanta-un euros 
amb quaranta cèntims. (871,40 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 4, des 
de Queralt Mallafré, Dolores, fins a Abalo Álvarez, José, i que ascendeix a un 
total de vuit-cents setanta-un euros amb quaranta cèntims. (871,40 €). 
 
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 INFORMACIÓ ECONÒMICA SEGON TRIMESTRE 2010. 
 
Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució pressupost municipal de l’any 2010, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 2r.  trimestre de 2010 s’ha executat: 
 
Pressupost inicial                                           3.487.129,56  €       
Modificacions                                                     348.009.01 €                                   
Crèdits definitius                                             3.835.138.57  €  
Obligacions reconegudes                               1.855.878,75  € 
Pagaments realitzats                                      1.219.353.18  € 
Drets reconeguts                                               729.559.56  € 
Drets anul·lats                                                           412,18  € 
Recaptació neta                                                 614.666.63  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial                          434.662,21 €   
Cobraments                                                      1.579.481,99 €      
Pagaments                                                        1.456.589.66 €         
Formalització                                                                  0,00 €  
Existència final                                                     557.554,54 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                         557.554.54 € 
Drets pendents de cobrament                             157.552,28 € 
Obligacions pendents de pagaments               2.303.874,97 € 
Romanent de tresoreria total                           -1.588.768,15 € 
Saldos de dubtós cobrament                                   4.589,90 €   
Excés de finançament afectat                                         0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals     -1.593.358,05 € 
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La gestió pressupostaria de l’exercici de 2010, comporta sobrecàrrega i 
conseqüent esgotament de les aplicacions pressupostàries, en part, atès a la 
tramitació de l’expedient extrajudicial de crèdit aprovat pel ple de l’Ajuntament 
en sessió extraordinària de data 11 de febrer de 2010 i corresponent 
incorporació de despesa realitzada a l’exercici del 2009. 
  
Aplicacions passades de crèdit.  
 
150 22706 Estudis i treballs tècnics......       -61.793,35 € 
151 21306 Manteniment enllumenat......      -23.104,58 € 
151 22100 Energia elèctrica enllumenat..    -18.498,91 € 
161 21302 Clavegueram.........................     -14.497,49 € 
163 22799 Despeses mante. varis..........       -3.455,60 € 
321 21203 Ensenyament.......................        -7.073,47 € 
340 21303 Esports................................       -31.130,30 € 
44122300 Transports..............................        -  308,47 € 
920 16200 Formació...............................            -73,36 € 
920 20300 Arrendament de maquinària...        -779,19 € 
920 21300 Maquinària..............................     -2.431,48 € 
920 21500 Mobiliari i equips d’oficina......      -3.098,63 € 
920 22001 Pàgina Web...........................         -263,72 € 
920 22002 Material informàtic no inven..       -2.578,34 € 
920 22104 Vestuari................................           -354,81 € 
920 22200 Comunicacions.......................    -19.533,71 € 
920 22400 Primes d’assegurances...........   -15.848,76 € 
920 22604 Assumptes jurídics................       -6.703,14 € 
920 23100 Locomoció.............................       -2.616,96 € 
942 46500 Consell Comarcal..................      -12.587,20 € 
 
i d’altres aplicacions amb el crèdit pràcticament esgotat, tot això fent ús de la 
vinculació jurídica al no existir prou crèdit pressupostari. 
 
S’annexa l’estat de situació de la gestió pressupostària del pressupost del 2010  
de la referida despeses. 
 
Pel desenvolupament pressupostari de l’any 2010, està previst un ingrés per 
concessions administratives per import de 466.801,68 €, en principi no garantit i 
molt menys poder-ne fer ús, la qual cosa dificulta la corresponent planificació 
de tresoreria, retardant i no garantint els pagaments previstos 
pressupostàriament, la qual cosa provoca intranquil·litat i reclamacions dels 
creditors. 
 
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagament mensual del capítol 
1 de personal i d’altres despeses d’exigència obligatòria (llum, telèfon, correus 
etc)), es prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de Cooperació i 
les consensuades amb BASE, de 41.449,73 € i 67.984,95 € respectivament.  
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De l’avançament de la bestreta extraordinària concedida per BASE per import 
de 225.000,00 €, s’ha compensat de voluntària liquidable per import de 
116.249,10 €, el saldo és de  -108.750,90 €. 
 
La comptabilització comporta tota la gestió generada per tramitació bancària i 
les factures entrades per registre fins els dia 30 de juny de 2010. 
Atès el desenvolupament pressupostari i de tresoreria, cal ratificar els 
reparaments que s’han fet, i que cal continuar fent, tant en les informacions 
trimestrals de gestió que es donen trimestralment, com amb la Liquidació del 
pressupost i amb el Compte general, per factures que arriben al registre per 
encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense fiscalització prèvia. En el 
moment del pagament és quan en té coneixement aquesta secretaria-
intervenció (l’article 188 de TRLRHL, que preveu que el ordenadors de 
pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin l’advertiment per escrit 
seran personalment responsables de la despesa que s’autoritzi, reconegui o 
paguin sense crèdit suficient). 
 
Fer referència als drets pendents de cobrament, en el sentit que el resultat dels 
mateixos, ve viciat pels cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva per 
import de 516.660,60 €, que a l’estat del Romanent de tresoreria resta del 
pendent de cobrament. Una vegada rebuda de BASE la liquidació definitiva, 
feta l’operació comptable, es regularitzarà la situació. Aquesta situació és la 
que fa i comporta que el romanent de tresoreria real sigui de -1.076.697,45 €. 
 
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2009, per 
import de 4.589,90 €, que no és el real, mentre no es conegui el pendent de 
pagament de l’exercici de 2010. 
 
La situació econòmica de l’Ajuntament no s’ha recuperat respecte l’anterior 
informació, ans el contrari, pel seu resultat ha empitjorat, i que pel seu import 
és preocupant i de difícil recuperació immediata.  
 
Els ingressos pressupostaris, drets reconeguts del segon trimestre, són de 
729.559,56 €, caldria afegir els referits 516.660,60 € ingressats i pendents 
d’aplicació fins a conèixer la liquidació de BASE, import 1.246.220,16 €,  i les 
despeses pressupostàries per obligacions  reconegudes,  també del segon 
trimestre, són de  1.855.878,75 €  
 
La recaptació denota que els ingressos municipals es puguin considerar del tot 
per sota dels que en realitat haurien de ser per tal de comptar amb una gestió 
equilibrada. Informar, alertar i constatar que el dèficit es manté constant d’acord 
amb el següent quadre dels diferents romanents:  
 
Romanent de tresoreria negatiu liquidació any 2008,   -481.544,64 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2009,  -834.785,79 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 2n trim. 2009,  -797.020,75 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 3r trim. 2009,  -418.271,61 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 31-12-2009,   -467.038,86 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2010, -708.379,12 €. 
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Romanent de tresoreria negatiu 2n trim. 2010  -1.076.697,45 €. 
 
Davant d’aquesta situació d’actual desproporció generalitzada, seria necessari 
un acurat control en la gestió d’eficàcia i eficiència dels serveis, mitjançant 
memòria justificativa del cost i rendiment pel desequilibri que comporten, 
entenent que, d’alguns  se’n té una visió errònia, és recomana un estudi de 
totes i cadascuna de les partides pressupostàries atès que el volum de 
despesa corrent que es genera, no va en relació amb els ingressos, la qual 
cosa s’hauria d’acomodar a través de tributs, impostos i taxes, essent totalment 
necessària una revisió i  seguiment d’alguns padrons, en especial el de l’Impost 
de circulació de vehicles, que per la seva importància s’hauria de revisar i 
actualitzar, tenint en compte l’estadística veïnal, mentrestant la corporació 
hauria de tenir cura de la despesa, reduint-la i adoptant mesures per tal d’evitar 
el dèficit que s’ha format el que fa molt difícil el compliment del Pla de 
sanejament i en conseqüència la seva finalitat és el sanejament de la 
corporació. 
 
On hi ha més desproporció en la despesa i dificultats en les partides, com 
Estudis i treballs tècnics, Manteniment d’enllumenat, Energia elèctrica, 
Escombraries, Clavegueram, Esports, Comunicacions, Assegurances, 
Assumptes jurídics, Consell Comarcal etc, que en bona part bé donat com s’ha 
dit anteriorment, per l’incorporació de despesa de l’any 2009 per l’aprovació 
d’un expedient extrajudicial de crèdit i  també per altre motius. 
 
Referent a la d’Escombraries, cal dir que els rebuts arribaven en un retard de 
vuit/nou mesos i, atès l’acordat en una taula d’alcaldes, el Consell Comarcal 
actualitza i liquida per trimestres, la qual cosa comporta que l’any 2009 es 
liquidin els mesos d’abril  a desembre de 2008, per import de 254.089,53 € la 
brossa i 35.272,20 € pel soterrament de contenidors, a més del primer trimestre 
del propi exercici del 2009, per import de 104.294,93 € de brossa i 67.825,40 € 
pels contenidors soterrats, tot això fa impossible la seva incorporació al 
corresponent pressupost de l’any 2009, i mitjançant el referit expedient 
extrajudicial de crèdit  passa en bona part al pressupost de l’any 2010, la qual 
cosa dificulta el compliment pressupostari de l’any 2010, havent-se pagat el 2n 
trimestre de l’any 2009 i restant pendent, 123.203.47 € de brossa,  47.890.36 € 
de contenidors soterrats i tot l’any 2010 (Liquidacions provisionals 89.501,81 € 
x  4 = 358.007,24 € + liquidació definitiva).        
 
Respecte l’endeutament, recordar que els deutes haurien d’anar en 
consonància amb la generació d’ingressos que propicia l’Ajuntament, la qual 
cosa fa que els préstecs siguin lleugers o insuportables, actualment el deute de 
l’Ajuntament és el de 474.878,25 €,  458.083,50 € a llarg termini i 16.794,75 € a 
curt termini.   
 
Durant el segon trimestre per manca de crèdit pressupostari ja s’han hagut 
comptabilitzar als comptes 555/4130, a pagaments pendents d’aplicació, per 
import de 3.567,52 €, i a creditors per operacions pendent d’aplicar a 
pressupost despeses corrents,  per import de 89.501,81 €. 
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S’annexa l’estat dels comptes 555 i 4130. 
 
Cal informar i tenir en compte, atès l’exposat anteriorment i l’avanç de liquidació 
del primer semestre de 2010, que les factures arribades al registre general a 
partir de l’u de juliol de 2010 importen 252.904,45 €, pendents de fiscalitzar i 
pagar, això suposa una càrrega desmesurada i es denota que superaren les 
previsions que la regidoria d’hisenda s’ha proposat per tal de controlar i 
regularitzar la situació de dèficit, en tot cas, si no compten amb suficient crèdit a 
la partida pressupostària corresponent del pressupost de l’any 2010, s’hauran 
de pagar i es comptabilitzaran al compte 555/413, Creditors per operacions 
pendents d’aplicació al pressupost, amb afectació directa al proper pressupost i 
pla de sanejament, la qual cosa serà totalment impossible de portar-ho a terme. 
 
Advertir que l’aprovació d’aquestes factures i ordres de pagament, en els 
decrets d’aprovació per manca de crèdit  pressupostària i vinculació jurídica, 
bona part d’elles comporten i comportaran  disconformitat per la qual cosa 
caldrà fer la corresponent: 
   
NOTA DE REPARACIÓ DE SECRETARI-INTERVENCIÓ 
 
Que formula el secretari Interventor, en l'exercici de les funcions de control i 
fiscalització interna de la gestió economicofinancera i pressupostària que li 
competeixen d’acord amb el que preveuen els Articles 214 i següents de la Llei 
reguladora de les Hisendes locals, Text Refós aprovat per Reial Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, sent l’ 
 
OBJECTE DE LA DISCONFORMITAT 
 
manifestada per la present  
 
La disposició o compromís de la despesa. 
El reconeixement o liquidació de l'obligació. 
L'ordenació del pagament. 
 
referents als següents documents, expedients, actes, resolucions o acords 
representatius de deute per a l'entitat, o la realització dels quals o adopció han 
suposat o poden suposar obligacions de contingut econòmic per a l'entitat: 
 
FONAMENT LEGAL 
 
per a la mateixa l'Article 216.2 de la esmentada Llei, concordants i la resta de 
general i pertinent aplicació, en posar-se de manifest com 
 
CAUSES 
 
que la determinen les següents  
 
Art. 216.2.a) TRLHL:  Nul·litat de ple dret per inexistència crèdit pressupostari, 
d’acord amb els Articles 62.c) LCAP i 173.5 i 188 TRLHL. 
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Art. 188)  TRLHL: Respecte la responsabilitat personal, que preveu que el 
ordenadors de pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin 
l’advertiment per escrit seran personalment responsables de la despesa que 
s’autoritzi, reconegui o paguin sense crèdit suficient, als efectes del 
corresponent reparament i discrepància. 
 
Les quals comporten, segons l’estimació d’aquest funcionari, efectes 
suspensius de l'expedient examinat al qual afecta la present, i en tant no sigui 
salvat conforme a l'Article 217 de la Llei d'Hisendes locals. 
 
Atès que les referides factures no comptaran amb suficient crèdit a la partida 
pressupostària corresponent del pressupost de l’any 2010, i es pagaran sense 
consignació pressupostària, sense tramitació de la despesa d’acord amb la 
legislació vigent i pel que respecta a aquesta secretaria-intervenció pel deure 
d’obediència, amb el corresponent advertiment, si així ho ordena la Sra. 
Alcaldessa mitjançant decret i es comptabilitzaran al compte 555/413, Creditors 
per operacions pendents d’aplicació al pressupost. 
 
Atès que les referides operacions s’haurien d’abonar almenys al 31 de 
desembre de 2010, amb càrrec als comptes del grup 6 del pressupost,  s’hauria 
de tenir en compte que les previsions pressupostàries resten esgotades en 
moltes de les seves partides i en especial  a la taula de vinculació jurídica. 
 
Al no existir Romanent de tresoreria, no serà possible fer els corresponents 
abonaments pressupostaris abans del 31 de desembre de 2010, i s’hauran de 
portar a terme amb crèdits del proper exercici comptable de 2011, que pels 
referits compromisos de despesa, s’haurà de procedir al reconeixement de 
crèdit (reconeixement extrajudicial), prèvia consolidació administrativa de les  
actuacions per l’òrgan competent, que és el Ple, i en matèria de responsabilitat, 
l’exigència de responsabilitat, pot ser prèvia, simultània o posterior a la 
resolució administrativa que s’adopti. 
 
Per la qual cosa cal  advertir que la confecció del pressupost de l’any 2011, ve  
marcat per un Pla de sanejament i que haurà de ser aprovat amb un superàvit 
corresponent al Romanent de tresoreria negatiu de la Liquidació del pressupost 
de l’any 2009, acord del ple de l’Ajuntament de data 4 de març de 2010, la qual 
cosa és totalment impossible d’atendre produint un desordre administratiu i una 
situació insostenible, atès que el pressupost de l’any 2011 és incapaç i 
impossible d’atendre tanta despesa. 
 
En tot cas això comportarà que durant l’any 2011 s’hagin de fer pagaments 
pendents d’aplicació sense crèdit previst pressupostàriament, com que això 
serà molt difícil, més ben dit, impossible amb incompliment total de les 
previsions pressupostàries i en conseqüència del Pla de sanejament aprovat 
per l’adaptació al mateix d’ambdós exercicis, 2009 i 2010 a més del dèficit de 
gestió. 
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També fer constar i recordar del que ja es va informar anteriorment respecte 
l’esgotament del líquid de tresoreria que comporta la caixa única,  de la manca 
de disponibilitat de diner, en part per manca de la recaptació prevista 
pressupostàriament amb greus dificultats per atendre el pagament regular de 
factures i amb el termini que sempre s’ha fet en aquest Ajuntament, prioritzant 
com s’ha dit els pagament del capítol 1 i d’exercicis anteriors, com també fer 
memòria que es exigible en tot moment l’import de 286.857,96 € del compte 
560, de fiances a curt termini, a mes de l’incompliment de la Llei 15/2010, de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre,  que s’estableix 
mesures de lluita contra la morositat en las operacions comercials. (BOE núm. 
163, de 6 de juliol de 2010, entrada en vigor el dia 7 de juliol de 2010.  
 
Dins del procés de gestió, deixar constància de la tramitació de l’expedient de 
Modificació de crèdits en el pressupost de despeses mitjançant generació de 
crèdits per ingressos no tributaris, a finançar mitjançant el compromís en ferm 
d’aportació amb càrrec a l’import assignat pel Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local (Reial decret llei 13/2009, de 26 d’octubre) 
 
Partida de despeses: 
 

ORGÀNICA C PER 
PROGRAMES 

ECONÒMICA DENOMINACIÓ IMPORT

1 152 62201 Adequació, 
arranjament i 
enjardinament de 
l’edifici de l’antic 
ajuntament per 
destinar-ho a 
centre/arxiu Jujol 

175.984,10€

1 342 62202 Construcció de tanca 
perimetral al complex 
esportiu dels 
Pallaresos 

40.718,15€

1 165 62301 Adequació de 
l’enllumenat públic 
exterior dels Hostalets 

114.199,08€

1 920 62601 Adquisició de programa 
i maquinari informàtic 
per a la gestió 
administrativa 

17.107,68€

 
Concepte d’ingressos: 
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ORGÀNICA ECONÒMICA DENOMINACIÓ IMPORT 

1 72000 Adequació, arranjament i 
enjardinament de l’edifici de l’antic 
ajuntament per destinar-ho a 
centre/arxiu Jujol 

175.984,10€

1 72000 Construcció de tanca perimetral al 
complex esportiu dels Pallaresos 

40.718,15€

1 72000 Adequació de l’enllumenat públic 
exterior dels Hostalets 

114.199,08€

1 72000 Adquisició de programa i maquinari 
informàtic per a la gestió administrativa 

17.107,68€

 
En general i números globals de la gestió duta a terme durant el primer 
semestre de 2010, per l’esgotament pressupostari, insuficiència de  tresoreria i 
incompliment del Pla de sanejament aprovat, caldria observar i reflexionar i, 
sempre parlant de previsions: 
 
Gestió pressupostària aplicat el tant per cent (50%) corresponent al  primer 
semestre de 2010, (Pressupost 3.481.821,78, 50% 1.740.910,89, gestionat 
1.855.878,75, desviació -114.967,86). 
 
Per projecció durant tot l’any 2010 ( Pressupost 3.481.821,78, gestionat mes de 
juny 1.855.878,75, mínimes necessitats del segons semestre 1.760.193,62, 
desviació -134.250,59). 
 
Gestió de tresoreria del primer semestre de 2010, tenint en compte i partint dels 
ingressos realment recaptats durant l’exercici del 2009 (Ingressos realment 
recaptats l’any 2009, 2.538.711,38, despeses realitzades durant el primer 
semestre, 1.855.878,75, diferència per arribar a final d’any 682.832,63 €). 
 
Per projecció resultat estimatiu de tresoreria a final d’any 2010, tenint en 
compte i partint dels ingressos realment recaptats l’any 2009, (Ingressos 
realment recaptats durant l’any 2009, 2.538.711,38, despeses de previsió de 
mínims, 3.616.072,37 diferència i necessita de finançament per arribar a final 
d’any, 1.051.401,16 € en tot cas haurà de ser a final d’any, veure els ingressos 
reals de l’any 2010 i determinar el seu compliment o no.   
 
La gestió pressupostària portada a terme fins el mes de juny de 2010, no 
presenta estabilització d’acord amb Llei  general d’estabilitat pressupostària. 
 
Atesos els antecedents seria aconsellable i potser ara necessari, encomanar 
als Serveis econòmics del SAM de la Diputació de Tarragona, una anàlisi 
patrimonial, financera, pressupostària i econòmica dels estats financers a l’any 
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2009, similar a la que es va fer pels anys 2005 i 2006, que expliquessin la 
situació i forma de procedir amb els mateixos termes que aleshores, per tenir 
una altre visió, segona opinió i forma d’actuar, no per altra cosa. 
 
Manifestant tots els assistents restar assabentats de la situació econòmica de 
l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 
30 de juny de 2010.  
 
4 ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I  
ENTITATS PER RAÓ DE L’INTERÈS PER A LA LOCALITAT, ANY 2010. 
 
Atès que al BOP de Tarragona número 132 de data 9 de juny de 2009 es va 
publicar l’aprovació definitiva i text íntegre de les bases per a l’atorgament de 
subvencions  a les associacions i entitats locals. 
 
Atès que per decret de l’alcaldia 112/10, de data 3 de març de 2010, es va 
aprovar obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions anualitat 2010, 
amb publicació al BOPT núm. 59 de 12 de març de 2010. 
 
Atès que diverses associacions i entitats del municipi han presentat la 
documentació corresponent per entrar a formar part de l’esmentada 
convocatòria. 
 
Atès que reunida la comissió d’avaluació en data 30 d’agost de 2010, tenint en 
compte la situació de crisi existent i que es denota directament en aquest  
Ajuntament i circumstàncies especials que ho motiven, que a la partida 331 
48900 del pressupost ordinari vigent hi ha consignació global per atendre 
subvencions, disposat proposar la concessió dels imports següents: 
 

ENTITAT  DESPESES  INGRESSOS  RESULTAT 
IMPORT 
SUBVENCIÓ

AFER DE LA DONA 
                              
9.365,00 €  

                             
1.160,00 €  

                                
8.205,00 €        900,00 

AMPA  CEIP  SANT 
SEBASTIÀ 

                              
7.893,00 €  

                             
6.762,94 €  

                                
1.130,06 €        400,00 

AAVV  PALLARESOS 
PARK 

                              
17.503,00 €  

                           
10.370,00 €  

                                
7.133,00 €  

           
2.000,00 

ASSOCIACIÓ  DE 
JUBILATS 

                              
14.820,00 €  

                             
1.910,00 €  

                              
12.910,00 €    3.500,00 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA  D'AMICS  I  
VETERANS  ELS 
PALLARESOS 

S'ha  presentat 
el  de  l'exercici 
2009‐2010,  no 
el  de  l'exercici 
2010 
exclusivament            200,00 

CLUB  DE  JUDO  ELS 
PALLARESOS 

                              
4.400,00 €  

                             
‐   €  

                                
4.400,00 €       300,00 

CLUB  PETANCA  ELS                                                                                                1.600,00 
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PALLARESOS  9.621,00 €   674,00 €   8.947,00 €  

COLLA GEGANTERA ELS 
PALLARESOS 

                              
4.380,00 €  

                             
‐   €  

                                
4.380,00 €       900,00 

CLUB  ESPORTIU  ELS 
PALLARESOS        0   4.750,00 

PENYA  NÀSTIC  ELS 
PALLARESOS 

                              
32.940,00 €  

                           
32.940,00 €  

                                
‐   €        500,00 

Es proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1r.  Concedir a les associacions i entitats del municipi, les següents 
subvencions: 
 

ENTITAT  DESPESES  INGRESSOS  RESULTAT 
IMPORT 
SUBVENCIÓ

AFER DE LA DONA 
                              
9.365,00 €  

                             
1.160,00 €  

                                
8.205,00 €        900,00 

AMPA  CEIP  SANT 
SEBASTIÀ 

                              
7.893,00 €  

                             
6.762,94 €  

                                
1.130,06 €        400,00 

AAVV  PALLARESOS 
PARK 

                              
17.503,00 €  

                           
10.370,00 €  

                                
7.133,00 €  

           
2.000,00 

ASSOCIACIÓ  DE 
JUBILATS 

                              
14.820,00 €  

                             
1.910,00 €  

                              
12.910,00 €    3.500,00 

ASSOCIACIÓ 
ESPORTIVA  D'AMICS  I  
VETERANS  ELS 
PALLARESOS 

S'ha  presentat 
el  de  l'exercici 
2009‐2010,  no 
el  de  l'exercici 
2010 
exclusivament            200,00 

CLUB  DE  JUDO  ELS 
PALLARESOS 

                              
4.400,00 €  

                             
‐   €  

                                
4.400,00 €       300,00 

CLUB  PETANCA  ELS 
PALLARESOS 

                              
9.621,00 €  

                             
674,00 €  

                                
8.947,00 €    1.600,00 

COLLA GEGANTERA ELS 
PALLARESOS 

                              
4.380,00 €  

                             
‐   €  

                                
4.380,00 €       900,00 

CLUB  ESPORTIU  ELS 
PALLARESOS        0   4.750,00 

PENYA  NÀSTIC  ELS 
PALLARESOS 

                              
32.940,00 €  

                           
32.940,00 €  

                                
‐   €        500,00 

 
2n. Autoritzar-ne el pagament amb càrrec a la partida 331 48900 del 
pressupost vigent, sempre i quant s’aporti per l’associació o entitat sol·licitant, 
la justificació del compliment de l’estat de liquidació declarat l’any anterior. 
 
3r. Autoritzar a l’alcaldessa Sra. Ana Maria Ramos Castro, per qualsevol 
signatura necessària en compliment del present acord. 
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Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Sánchez, Coronado i Oller, cap (0) en 
contra, i tres (3) abstencions, dels senyors/es Domínguez, Marcos i Vidal,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez:  Com ja varem dir al Ple de novembre de 2008, nosaltres som 
partidaris de que l’entitats i associacions tinguin regulades i reglades totes 
aquestes subvencions, per així evitar mals entesos.  
 
Les bases que varem aprovar definitivament al Ple de maig de 2009, i com 
varem dir en aquest Ple i en l’ anterior, estableix que qui regula tot aquest tema 
de subvencions és l’Alcaldessa amb la Junta de govern local, el Secretari i un 
tècnic, excloent de qualsevol valoració i de qualsevol informació als regidors de 
l’oposició.  
 
Nosaltres no podem aprovar aquestes bases per que no hem vist ni tant sols 
l’informe en base a que s’ha valorat això, simplement hem vist la proposta 
d’acord. 
 
Com de costum, és la tònica d’aquest Equip de govern, l’oposició no compta 
per a res, per aquest motiu ens abstenim, però volem deixar constància en Acta 
i que quedi molt clar, que no ens abstenim perquè estiguem en contra de què 
les Entitats rebin subvencions, ens abstenim perquè no hem pogut entrar en la 
valoració de per què es dóna aquesta subvenció amb aquesta Entitat i no pas a 
l’altra, i aquesta manera de valorar que se’ns exclou. 
 
Sr. Oller: Nosaltres votem que sí per que no hem estat mai en desacord en què 
totes les associacions del poble tinguin els seus ajuts. Però que quedi ben clar 
que és lamentable que quan una associació ve a reclamar per què no se li  
paga, se li digui que no es paga perquè l’oposició..., o qui sigui, està en contra 
o no ho veu bé, o que ens diran... 
 
És una llàstima que es diguin aquestes coses, quan hi ha sis vots que 
perfectament poden votar, si l’oposició s’absté o vota en contra, poden votar 
per donar aquests ajuts. És més fàcil dir la veritat, “o ara no és el moment de 
donar-ho” o “estem esperant les partides que estem esperant per poder donar-
les”, dir la veritat no costa res, però mentint i posant sempre les coses en 
contra de l’oposició lamentablement creiem que ja està bé! Acabarem la 
legislatura sempre dient el mateix. A veure si anem aprenent d’aquestes coses! 
 
Sr. Marcos: Nosaltres en cap cas estem en contra de l’atorgament de 
subvencions, el que sí estem en contra és que una vegada més no es tingui en 
compte per a res el criteri de l’oposició, i si més no se’ns informi o se’ns prengui 
en consideració el nostre punt de vista a l’hora d’atorgar aquestes subvencions. 
 
5 ACORD DEL PLE D’ADHESIÓ A LA PLATAFORMA DE TRAMITACIÓ 
ASSISTIDA EGOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE TARRAGONA. 
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La Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, modificada per la Llei 
57/2003, de Mesures de modernització del govern local, en el seu article 70 
bis.3, prescriu que els ens locals han d’impulsar l’ús interactiu de les 
tecnologies de la informació i la comunicació en el seu àmbit. 
 
L’entrada en vigor de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’Accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics, donat que reconeix el dret dels ciutadans a 
relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, 
comporta per a les administracions públiques l’obligació de dotar-se dels 
mitjans adients per atendre l’exercici d’aquest dret. Així mateix, es reitera a la 
Disposició final tercera el paper de les diputacions com organismes de suport 
que presten als municipis amb menys mitjans tècnics i organitzatius els serveis 
precisos pel compliment de les obligacions establertes en la llei.  
 
La Diputació de Tarragona té, entre les seves finalitats legals, la prestació de 
serveis d’assistència als ens locals de la seva demarcació. Aquests serveis es 
porten a terme des de vessants diverses, adquirint la tecnològica cada cop més 
importància. En aquest sentit la mateixa Diputació de Tarragona desenvolupa 
eines pròpies d’administració electrònica i també col·labora amb altres entitats, 
que també les desenvolupen, amb la finalitat de posar-les a l’abast dels ens 
locals de la seva demarcació. 
 
La Diputació de Tarragona ha posat en funcionament la plataforma de 
tramitació assistida egovern. Aquesta plataforma és una eina informàtica que 
permet tramitar electrònicament els procediments administratius i proposa que 
ens hi puguem adherir 
 
Per tot això, es proposa al  Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1r.  Adherir-se a la plataforma informàtica de tramitació electrònica egovern de 
la Diputació de Tarragona. 
 

2n. Aprovar l’ANNEX I: Condicions del servei de la plataforma egovern, que 
resta incorporat a l’expedient. 
 
3r. Aprovar la sol·licitud d’adhesió dels ens locals a la plataforma d’egovern. 
 
4t. Autoritzar a l’alcaldessa Sra. Ana Maria Ramos Castro, per qualsevol 
signatura necessària així com decret de creació del registre auxiliar de la 
plataforma egovern de l’Ajuntament dels Pallaresos.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
6 ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE 
CERTIFICACIÓ DIGITAL, ENTITATS DE REGISTRE, ENTRE L’AGÈNCIA 
CATALANA DE CERTIFICACIÓ (CATCert) I L’AJUNTAMENT DELS 
PALLARESOS.   
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Atès el conveni rebut via correu electrònic de l’Agència Catalana de 
Certificació, per col·laborar en el procediment d’expedició de certificats digitals 
per tal d’estendre el seu ús, tant dins de l’àmbit de les entitats públiques 
catalanes com a l’àmbit d’altres persones o entitats del sector privat o del 
sector públic fora de Catalunya, les quals per relacionar-se amb l’Administració 
pública catalana puguin necessitar-los, així com, les Condicions generals del 
servei de certificació digital de classe 1 i Condicions generals d’emissió dels 
certificats de classe 2.  
 
Atès que l’Ajuntament es mostra interessat amb la proposta, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tots els seus punts el conveni de col·laboració entre  
l’Agència Catalana de Certificació, per col·laborar en el procediment d’expedició 
de certificats digitals per tal d’estendre el seu ús, tant dins de l’àmbit de les 
entitats públiques catalanes com a l’àmbit d’altres persones o entitats del sector 
privat o del sector públic fora de Catalunya, les quals per relacionar-se amb 
l’Administració pública catalana puguin necessitar-los, així com, les Condicions 
generals del servei de certificació digital de classe 1 i Condicions generals 
d’emissió dels certificats de classe 2, que resta incorporat a l’expedient. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del referit conveni i 
qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui necessària, així com, 
la seva tramesa degudament signat a l’Agència Catalana de Certificació,  
 
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 DE RECTIFICACIÓ PER ERROR MATERIAL DEL PUNT PRIMER 
DE  L’ACORD NÚM. 8 DE DELEGACIÓ DE FACULTATS A FAVOR DE LA 
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE DATA 6 DE 
MAIG DE 2010. 
 
Comunicat per BASE que en el punt primer de l’acord  número  8,  de delegació 
de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos de 
l’Ajuntament dels Pallaresos a favor de la Diputació de Tarragona i aprovació 
de l’Annex 1 del conveni regulador, de l’acta de la sessió de data 6 de maig de 
2010, s’ha detectat que es va produir el següent error material, atès que no es 
pot esmenar a la pròxima sessió per haver-se transcrit l’acta.  
 
Considerant allò disposat a l’article 105.2 de la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del 
Procediment Administratiu Comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de 
gener, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, rectificar l’error material del punt primer de 
l’acord núm. 8 de  l’acta de la sessió de data 6 de maig de 2010,  en el sentit 
següent: 
 



AJUNTAMENT 
       DELS 
PALLARESOS 

On diu: Recaptació en període executiu de: 
    
Taxa reguladora de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Hi ha de dir: 
   
Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
8 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA E.M.A.T.S.A. 
 
Es dóna compte de l’escrit de data 29 de juny de 2010, acompanyant la relació 
de 48 abonats impagats (el primer, Roig Marzo, Pilar i l’últim Salca Horia, 
Clarin), tramesa per l’empresa EMATSA de data 23 de juny de 2010,  d’abonats 
pendents de pagament i comunicant que complimentant el que disposa l’article 
49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua Potable, publicat en el BOP 
de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la suspensió del subministrament si 
l’Ajuntament no s’oposa expressament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan 
estiguin legalment notificats. 
 
9 ACORD D’APROVACIÓ PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 2011 
 
Es dóna compte de l’escrit del Serveis Territorials a Tarragona, del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de data 17 de juny de 
2010,  núm. 0282S/8774/2010, sol·licitant la fixació de les festes locals per l’any 
2011. 
 
Atès que tradicionalment les festes locals són els dies 20 de gener i 6 d’agost 
coincidint amb el patró del municipi, i tenint en compte que el dia 6 d’agost 
escau en dissabte. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament acordar establir com a festes locals els dies 
20 de gener i  5 d’agost de 2011.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
10 ACORD D’APROVACIÓ DEL MODEL DE CERTIFICAT PER CANVI 
D’OBRA DEL PUOSC 2008-2012 
 
Atès que aquest Ajuntament té inclosa al PUOSC, anualitats 2010 i 2011, les 
obres de construcció de l’escola bressol municipal amb les següents dades: 
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- PRESSUPOST EXECUTIU DEL PROJECTE    849.273,62€ 
- Subvenció programa ET 2010                146.981,99€ 
- Subvenció programa PG 2011                 189.827,95€ 
- Subvenció GENCAT Dept. Educació                  470.000,00€ 
- Aportació municipal           42.463,68€ 
 
Pel fet que l’ajuntament té la necessitat urgent i imminent de la realització de 
les obres de reparació de dos murs de contenció existents al carrer del Sol i 
carrer del Vent existents al nostre municipi i que es troben en pèssimes 
condicions pels vianants. L’Ajuntament dels Pallaresos té interès en modificar 
el destí de part de la subvenció assignada a l’escola bressol per a aquestes 
actuacions abans esmentades.  
 
Atès que l’ajuntament ha aprovat amb caràcter provisional les següents 
memòries redactades per l’arquitecte tècnic Joan Mercadé Porta: 
 
- Memòria valorada per la reconstrucció parcial del mur de contenció del carrer 
del Sol amb un pressupost de 48.388,85€ (IVA inclòs) 
 
- Memòria valorada per la substitució d’un mur en mal estat i continuació de la 
vorera existent, situats al carrer del Vent amb un pressupost de 21.515,53€ 
(IVA inclòs) 
 
Les bases del PUOSC 2008-2012 permeten el canvi de destinació d’una 
determinada actuació per una altra, sempre que aquesta nova actuació 
compleixi els requisits per a la inclusió de la situació inicial. 
 
Per això es proposa al Pla de l’Ajuntament, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Sol·licitar el canvi de part de la destinació de la subvenció inclosa al 
programa ET 2010 DEL Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, d’acord amb 
aquesta nova distribució: 
 
Obra 1: Construcció d’escola bressol municipal 
PRESSUPOST:  849.273,62€ 
Subvenció:  98.048,92€ 
 
OBRA 2: Reconstrucció parcial del mur de contenció del carrer del Sol  
PRESSUPOST: 48.388,85€ 
Subvenció:  33.872,20€ 
 
OBRA 3: Substitució d’un mur en mal estat i continuació de la vorera existent, 
situats al carrer del Vent 
PRESSUPOST: 21.515,53€ 
Subvenció:  15.060,87€ 
 
Segon. Trametre als serveis territorials de Governació dues còpies de les 
memòries tècniques corresponents a aquestes actuacions. 
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Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Sánchez, Domínguez, Marcos i Vidal,  cap 
(0) en contra, i dues (2) abstencions, dels senyors/es Coronado i Oller,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez:  Això perquè quedi clar, no deixa de ser una maniobra per no 
perdre la subvenció i aprofitar-la per fer els murs. 
 
Sr. Marcos: Jo voldria fer un petit aclariment sobre aquest punt, senyor Claudi 
Domènech li agrairia que fes repassar l’informe sobre la substitució del mur del 
carrer del Vent, en el qual es reflecteix que s’aplicarà una vorera de 60 cm 
d’amplada, caldria revisar això, perquè en 60cm no hi passa una cadira de 
rodes. I ja que, llàstima que no estigui aquí una persona que sempre m’ha 
demanat o sempre s’ha omplert la boca amb paraules de política social, això és 
un tema que a partir d’ara voldria que s’hi fixessin més sovint. Quan s’han de 
fer obres noves o modificacions substancials, que tinguem en compte la política 
social.  
 
També tenim gent que no fa servir cadires de rodes i en 60 cm no hi passen. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ DE L’ACCEPTACIÓ DE LES AJUDES I 
NORMATIVA, D’APROVACIÓ DEL PROJECTE I D’EXISTÈNCIA DE LA 
CONSIGNACIÓ PRESSUPOSTÀRIA. 
 
Dades de l’actuació 
 
Corporació AJUNTAMENT DELS PALLARESOS 
 
Títol de l’actuació: 
 
Identificació de l’actuació 
Any Núm. 2010/953, Prog.  ET Escola Bressol 
Any    Núm. 2011          Prog.  PG Escola Bressol 
ANY   Núm. 2010          Prog.  Carrer Sol 
ANY  Núm.  2010          Prog.  Carrer Vent 
 
Que aquesta corporació local en sessió duta a terme el dia 9 de setembre de 
2010, amb el quòrum que fixen el DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la LMRLC, i les disposicions concordants, ha adoptat l’acord 
següent: 
 
Primer. Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar 
l’obra descrita, i la normativa aprovada per desenvolupar el Pla. 
 
Segon. Considerar garantida la seva capacitat de gestió administrativa i tècnica 
perquè les obres s’executin amb normalitat i designar la/les persona/es 
següent/s: 
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Nom i cognoms del director/a facultatiu/va de les obres o responsable de 
l’actuació 
Gabriel Bosques Sànchez 
Títol professional: Núm. 29922/7, Arquitecte. 
 
Nom i cognoms del tècnic/a col·laborador/a 
Joan Mercadé Porta 
Títol professional: Núm. 443, Arquitecte Tècnic. 
 
Tercer. Es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol incidència 
que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució. 
 
Quart. Que el projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta 
actuació s’ha sotmès a la tramitació reglamentària i, s’ha aprovat amb caràcter 
definitiu. 
 
Cinquè. Que aquesta corporació disposa en ferm dels terrenys, i dels serveis, 
així com també de les autoritzacions i concessions administratives necessàries 
per a l’inici i execució de l’actuació, així com la seva posada en servei. 
 
Sisè. Que de conformitat amb l’informe d’Intervenció, en la partida 
pressupostària especificada a continuació hi ha una consignació suficient per 
atendre el finançament d’aquesta actuació, construcció d’una Escola Bressol. 
 
Dades de la partida pressupostària 
Número      Any del pressupost 
320 62200 221                                                  2009 (2009002956)   
 
321 62200 221                                                    2010 
321 62200 221                                                    2011  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Sánchez, Domínguez, Marcos i Vidal,  cap 
(0) en contra, i dues (2) abstencions, dels senyors/es Coronado i Oller,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Oller: Nosaltres ens abstenim per una simple raó, que no hi participem, tant 
en el punt aquest com en l’anterior, entenem que l’abstenció és el més 
adequat, demostrant que no anem a fer mal, sinó que anem a que es 
reconeguin els nostres drets. 
 
12 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC PER A 
L’APLICACIÓ DELS AVANTATGES, EN L’ÀMBIT MUNICIPAL, A LES 
FAMÍLIES NOMBROSES I A LES FAMÍLIES MONOPARENTALS. 
 

MOCIÓ 
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La família, en tota la seva diversitat de formes, continua essent el primer i 
principal nucli de vertebració personal i social, de seguretat i confiança, 
d’educació i participació. Per tant, la família mereix una atenció preferent i 
prioritària. La llei 18/2003 de 4 de juliol, de suport a les famílies, recull aquesta 
necessitat de reforçament de la família com a estructura bàsica. 
 
Les polítiques de suport a les famílies són la millor inversió de futur, per tal 
d’avançar cap a una societat solidària i salvaguardar l’estat del benestar. Cal 
que totes les polítiques familiars vagin encaminades a incrementar la qualitat 
de vida de les famílies, fomentar la solidaritat intergeneracional i donar suport a 
les famílies com a garantia de cohesió social. 
 
Actualment, però, la situació de les famílies a Catalunya està en una situació de 
progressiva pèrdua de poder adquisitiu. 
 
D’altra banda, a la nostra societat no hi ha un sol model de família. La diversitat 
de tipologies familiars és una realitat evident que s’ha de tenir en compte a 
l’hora de desenvolupar les polítiques públiques de suport. En aquest sentit, el 
Govern de la Generalitat de Catalunya ha impulsat un decret de 
desenvolupament de la llei de suport a les famílies en la que es crea un títol 
específic per a les famílies monoparentals que equipara els drets amb les 
famílies nombroses. 
 
A partit del que la llei 18/2003 estableix, de forma àmplia, com a família 
monoparental “una família amb infants menors que hi conviuen i que 
depenen econòmicament d’una sola persona”, el decret defineix de forma 
molt més concreta les diferents formes de convivència monoparental que seran 
reconegudes: 
 

 Aquelles en què el pare o la mare, amb fills o filles menors, conviu alhora 
amb una altre persona o persones amb cap de les quals té un vincle 
matrimonial ni hi forma una unió estable de parella. 

 
 Aquella constituïda per una persona vídua o en situació equiparada, amb 

fills o filles menors, que en depenguin econòmicament, sense que a 
aquest efecte es tingui en compte la percepció de pensions de viduïtat 
i/o orfenesa. 

 
 Aquella en què la persona progenitora que té la guarda dels fills o filles 

no percep pensió per aliments o si la percep, és inferior a la meitat de 
l’import de l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya mensual 
per cada fill o filla. 

 
 Aquella en la qual la persona progenitora amb fills o filles a càrrec ha 

patit violència masclista per part de l’altra persona progenitora o 
convivent. 
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 Aquella en què la persona amb fills o filles ha estat abandonada per 
l’altra persona progenitora o convivent. 

 
 Aquella en la qual una de les persones progenitores convivents hagi 

estat durant un període igual o superior a un any en situació 
d’empresonament, d’hospitalització o altres causes similars. 

 
La creació d’aquest títol és una iniciativa pionera a Europa i equipara els drets 
de famílies monoparentals i nombroses. És per això que el grup municipal 
d’ADMC creu convenient la implicació municipal en aquest reconeixement així 
com seguir treballant per tal que les famílies nombroses tinguin accés a més 
avantatges dels que ja té reconeguts al municipi. 
 
És per tots aquests motius exposats que el grup municipal d’ADMC dels 
Pallaresos presenta la següent moció al ple municipal amb la proposta dels 
següents 
 

ACORDS 
 

1. Establir a les famílies nombroses i a les famílies amb el títol de 
monoparental un descompte a l’IBI, podent arribar a un 50% de la quota 
íntegra. 

 
2. Aplicar descomptes, tant a les famílies en possessió del títol de família 

nombrosa com la de monoparental als serveis municipals: Casals 
d’estiu, beques, cursos, instal·lacions esportives, etc, aplicant barems 
específics per les mateixes en funció dels nivells de renda. 

 
3. Notificar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de 

Catalunya, a l’ Associació Catalana de Municipis i Comarques i a la 
Federació de Municipis de Catalunya. 

 
Explicació:  
 
Miri no ampliaré molt el que ja expliquem a la moció, doncs creiem que queda 
suficientment justificat el motiu d’aquesta proposta. A banda que ha quedat 
demostrat en aquesta legislatura que no té massa importància una proposta 
presentada per l’oposició, doncs es refusen per sistema, però si això fa que 
després aquest equip de govern incorpori a les ordenances fiscals aquestes 
peticions ens donarem per contents. 
 
Aquests avantatges fiscals no són nous en aquest municipi, ja que en l’anterior 
legislatura ja es van recollir avantatges per a les famílies nombroses i va ser 
aquest equip de govern qui va decidir de manera unilateral retirar aquestes 
ajudes, que recordem són potestat dels Ajuntaments. 
 
Hem volgut intentar recuperar aquestes ajudes socials ampliant-les amb les 
famílies monoparentals, com ja he dit a la moció ADMC creu que cal que totes 
les polítiques familiars vagin encaminades a incrementar la qualitat de vida de 
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les famílies, fomentar la solidaritat i donar suport a les famílies com a garantia 
de cohesió social. 
 
Ara toca decidir si aquest Ajuntament vol tornar a impulsar ajudes a les famílies 
que a priori tenen més dificultats o vol excusar-se amb els problemes 
econòmics per obviar els problemes dels nostres veïns. 
 
Cal recordar que quan aquest Equip de Govern va decidir retirar aquestes 
ajudes, l’Ajuntament estava en una situació econòmica bona, amb un romanent 
de tresoreria positiu, i que ha estat degut a la mala gestió dels actuals regidors 
que ha portat al desgavell econòmic actual de les arques municipals. 
 
Volem des d’ADMC deixar clar que el que aquí hem de decidir és si incloem 
aquestes ajudes a les ordenances fiscals, i és allà on hem de fixar barems per 
poder donar-les. Cal dir que per poder accedir-hi, si es decideix incloure 
aquestes ajudes, s’haurà de fer en base a uns barems específics per les 
mateixes en funció dels nivells de renda de la unitat familiar. 
 
Hem de tenir clar, que una part molt important dels ingressos d’un ajuntament 
venen dels impostos, però això no ha de servir d’excusa per descuidar als 
nostres veïns, i en especial als que puguin tenir més dificultats econòmiques. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de quatre (4) vots a favor, el dels senyors/es 
Coronado, Oller, Domínguez, i Vidal, cinc (5) en contra, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez i Sánchez, i una (1) abstencions, del senyor 
Marcos, no s’aprova l’anterior moció.  
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Marcos: Manifesta que no estem en contra del fonament del que presenta el 
grup municipal d’ADMC, però degut als plantejaments que té el Tribunal 
Constitucional sobre aquest fet, i degut a que creiem que hi manca afegir-hi 
altres grups, com reclamacions, per exemple fetes  per aquest grup municipal 
temps enrere, on es demanava una sèrie d’avantatges fiscals en famílies amb 
disminuïts o persones amb problemes determinats dins d’aquest grup, i que no 
hi són, doncs creuríem oportú una modificació de l’ordenança, tot incloent el 
presentat per nosaltres temps enrere, i el que presenta ara el grup municipal 
d’ADMC. 
 
Per tant, no estem en contra, estarem a favor si es modifica l’ordenança 
pertinent, però no és el que es proposa en aquest escrit.  
 
13 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES 
ALCALDIA. 
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos de juliol i agost de 2010.  
 
Informes: 
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S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes de juliol  4.200,   Altes: 25,  baixes 8,  habitants: 4.217. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 310/10, de data 25 de juny de 2010, atorgant llicència al senyor José 
Miravete Alcalà per la realització de diverses obres menors a l’habitatge situat a 
l’avinguda Bofarull, número 4, segons expedient d’obres 46/2010 
 
Decret 311/10, de data 28 de juny de 2010, informe devolució de fiances 
llicència PO, exp. 12/2008, empresa PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES 
TARRAGONA COSTA, S.L., construcció edifici plurifamiliar amb garatge, carrer 
Gaudí, 20, exp. Obres 81/2006 
 
Decret 312/10, de data 28 de juny de 2010, informe devolució de fiances 
llicència PO, exp. 3/2009, ITA MARITIM, S.L., construcció edifici plurifamiliar 
carrer Gaudí, 10 exp. Obres 111/2006 
 
Decret 313/10, de data 25 de juny de 2010, requeriment dipòsit fiances vers la 
realització d’acabats als habitatges de la illa 3, del PP-4 
 
Decret 314/10, de data 28 de juny de 2010, conferint llicència d’obres a 
AGUSTÍ I FILLS, S.L. per la reparació de la teulada i reforç de trespol habitatge 
del carrer Major, 26,  segons expedient 21/2010 
 
Decret 315/10, de data 28 de juny de 2010, conferint llicència d’obres al senyor 
Francisco Membrives Otazu, instal·lació de pèrgola de fusta i paviment jardí, 
finca Països Catalans, 2b,  segons expedient 106/2009 
 
Decret 316/10, de data 28 de juny de 2010, aprovant definitivament el plec de 
clàusules administratives particulars i tècniques que han de regir la contractació 
de les obres d’adequació de l’enllumenat públic Hostalets, (1a fase) 
 
Decret 317/10, de data 23 de juny de 2010, ordenant la contractació a temps 
parcial de la Sra. Dolores Fernández Bermúdez com a monitora de guarderia i 
menjador de l’escola esportiva d’estiu, del 28/06 fins 30/07  
 
Decret 318/10, de data 23 de juny de 2010, aprovant les nòmines i ordenant el 
pagament del mes de juny de 2010 
 
Decret 319/10, de data 23 de juny de 2010, delegant a la regidora Sra. 
Immaculada Sánchez Fernández, per l’autorització de la celebració del 
matrimoni civil, entre el Sr. Joe Diaz Calderon i Maria Teresa Pino Molina, el dia 
26 de juny de 2010 
 



AJUNTAMENT 
       DELS 
PALLARESOS 

Decret 320/10, de data 29 de juny de 2010, conferint llicència de primera 
ocupació, a l’empresa GRUP REDWATER, S.L., per a la construcció de sis 
habitatge unifamiliars parellats al carrer Ponent, 9-11-13-15-17 i 19, segons 
exp. PO 8/2008 
 
Decret 321/10, de data 2 de juliol de 2010, aprovant el plec de clàusules que ha 
de regir l’adjudicació de la contractació del servei de bar al recinte de la festa 
major estiu 2010 
 
Decret 322/10, de data 13 de maig de 2010, donant de baixa definitiva diferents 
expedients a fi que BASE procedeixi a la seva baixa, anul·lació o devolució 
segons sigui el cas, se la vivenda Priorat, 7 
 
Decret 323/10, de data 29 de juny de 2010, ordenant a BASE la regularització 
dels rebuts de la vivenda Països Catalans, 10A per a que procedeixi a la seva 
baixa, anul·lació o devolució segons sigui el cas 
 
Decret 324/10, de data 29 de juny de 2010, aprovant la factura presentada per 
l’empresa GIBERT MOBILIARI, per a l’adquisició de mobiliari per l’edifici de 
l’antic ajuntament. 
 
Decret 325/10, de data 1 de juliol de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret 326/10, de data 2 de juliol de 2010, aprovant la inscripció número 28 del 
Registre Municipal Voluntari d’Unions Estables de Parelles de Fet presentada 
pel senyor Andrés Camacho Prim i la senyora Natalia González Bargé. 
 
Decret 327/10, de data 30 de juny de 2010, aprovant el pressupost presentat 
per l’empresa ECONETEGES Baix Llobregat, SL, per cobrir el servei de neteja 
de l’edifici dels vestuaris de la piscina municipal, els mesos de juliol i agost 
Decret 328/10, de data 7 de juliol de 2010, acceptant la subvenció concedida 
per part de la Diputació de Tarragona, vers la reducció de la proliferació 
d’animals peridomèstics i la recollida d’animals domèstics abandonats i control 
de plagues 
 
Decret 329/10, de data 7 de juliol de 2010, acceptant la subvenció concedida 
per part de la Diputació de Tarragona, vers la trobada gegantera Els Pallaresos 
 
Decret 330/10, de data 29 de juny de 2010, concedint a la Sra. Dolors Egea 
Sánchez, la realització de l’horari d’estiu de 7:30 a 14:00 hores, de dilluns a 
divendres, des del dia 29 de juny fins el 31 d’agost de 2010 
 
Decret 331/10, de data 2 de juliol de 2010, contractació de cinc treballadors a 
temps parcial durant sis mesos, per portar a terme les tasques de rehabilitació 
d’habitatges, edificis i equipaments de titularitat o d’ús públic, segons subvenció 
concedida pel Departament de Treball per l’exercici pressupostari de l’any 2010 
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Decret 332/10, de data 7 de juliol de 2010, ordenant a BASE la regularització 
dels rebuts de la vivenda avinguda Generalitat, 14d, per a que procedeixi a la 
seva baixa, anul·lació o devolució segons sigui el cas 
 
Decret 333/10, de data 12 de juliol de 2010, acceptant la subvenció concedida 
per la Junta de Govern de la Diputació de Tarragona, per les actuacions del 
programa extraordinari de manteniment, enllumenat elèctric i neteja de vies 
urbanes. 
 
Decret 334/10, de data 12 de juliol de 2010, deixant sense efectes la certificació 
núm. 1, del 31 de desembre de 2009, corresponent al programa  
 
Decret 335/10, de data 17 de juny de 2010, concedint llicència d’obres segons 
exp. 43/2010, al sr. Josep Boada Dalmau, per pintar façana posterior de 
l’habitatge Clotes, 5 
 
Decret 336/10, de data 15 de juliol de 2010, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret 337/10, de data 14 de juliol de 2010, adjudicació contracte menor per 
portar el bar del recinte de la festa major any 2010, a la Sra. Yolanda Sánchez 
Jové 
 
Decret 338/10, de data 20 de juliol de 2010, concedint llicència urbanística per 
la millora de les finques rústiques del polígon 7, parcel·les 23, 24 i 25, promogut 
per UTE Perafort, per l’obra d’interconnexió ferroviària del corredor del 
Mediterrani 
 
Decret 339/10, de data 13 de juliol de 2010, autoritzant la concessió al senyor 
Jaime Martin González del nínxol del cementiri municipal Nou núm. 2-1r 
 
Decret 340/10, de data 21 de juliol de 2010, aprovant les factures de 
manteniment, enllumenat elèctric i neteja vies urbanes, presentades a la 
memòria tramesa i acceptada per la Diputació de Tarragona, PEIM 2010-08-23 
 
Decret 341/10, de data 19 de juliol de 2010, concedint al senyor Carles Brunet 
Bofarull, un complement de productivitat corresponent als serveis extraordinaris 
mes de juliol 2010 
 
Decret 342/10, de data 19 de juliol de 2010, aplicant un plus de reten als Srs. 
José Arjona Velasco, Manuel Coso González, Miquel Angel Larios Delgado i 
Joan Carles Petit Piñol, corresponent a les tasques de reten mes de juliol 2010 
 
Decret 343/10, de data 19 de juliol de 2010, autoritzar i atorgar la compensació 
de la realització d’hores extraordinàries realitzades durant el mes de juliol en 
hores de vacances al diversos treballadors 
 
Decret  344/10, de data 23 de juliol de 2010, aprovant la inscripció número 29 
del Registre Municipal Voluntari d’Unions Estables de Parelles de Fet 
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presentada pel senyor Isaac Fernández Sorroche  i la senyora Jessica Alcocer 
Álvarez 
 
Decret 345/10, de data 27 de juliol de 2010, atorgant un avançament de la 
subvenció destinada a associacions de veïns i entitats any 2010, a l’Associació 
de veïns de Pallaresos Park 
 
Decret 346/10, de data 11 de juliol de 2010, decretant el diumenge onze de 
juliol de 2010, com a dia de dol oficial, per la mort de Miquel i Jaume 
 
Decret 347/10, de data 27 de juliol de 2010, atorgant un avançament de la 
subvenció destinada a associacions de veïns i entitats any 2010, al Club 
Esportiu Els Pallaresos 
 
Decret 348/10, de data 27 de juliol de 2010, atorgant la bestreta sol·licitada per 
la treballadora Mónica Romero Moreno 
 
Decret 349/10, de data 28 de juliol de 2010, obsequiant amb un passi de 
temporada gratuït d’accés a la piscina municipal, individual per a l’hereu i les 
pubilles juvenils, i familiars per a l’hereu i la pubilla infantil 
 
Decret 350/10, de data 30 de juny de 2010, aprovant inicialment la memòria 
valorada per la reconstrucció parcial del mur de contenció al carrer del Sol 
 
Decret 351/10, de data 30 de juny de 2010, aprovant inicialment la memòria 
valorada per la substitució del mur en mal estat i continuació de la vorera del 
carrer del Vent 
 
Decret 352/10, de data 30 de juny de 2010, aprovant inicialment la memòria 
valorada per la reparació puntual de les voreres situades dins el PP4 
 
Decret 353/10, de data 4 d’agost de 2010, autoritzant a deu sol·licitants, a fi 
d’instal·lar al recinte de la festa major i durant els dies que dura aquesta, 
diverses parades i atraccions de fira i denegant la instal·lació a sis demandants 
 
Decret 354/10, de data 4 d’agost de 2010, concessió de llicència de PO, exp. 
4/2010, a l’empresa SABIBOSC 2005, S.L., per a la construcció de sis 
habitatges parellats situats al carrer Prat de la Riba, 1A i B, 3A i B, 5A i B, 7A i 
B, segons exp. Obres 5/2006 i 21/2009 
 
Decret 355/10, de data 30 de juliol de 2010, concedint a GAS NATURAL SDG, 
S.A., llicència per la modificació de traçat en l’obertura de rasa i la instal·lació 
d’una presa de ramal,a la canonada general de gas per l’execució del projecte 
d’instal·lacions de gas natural, Xarxa Els Pallaresos - El Catllar –centre 
penitenciari, segons exp. Obres 37/2010 
 
Decret 356/10, de data 5 d’agost de 2010, autoritzant el Sr. Rafael Sebastian 
Balfegó a la col·locació d’una barra de bar amb dotze taules i les corresponents 
cadires front al bar BONA TECA 
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Decret 357/10, de data 30 de juliol de 2010, aprovant el pressupost presentat 
per l’empresa MARC MARTI, per la confecció de dotze banderoles amb el 
logotip EP! Commemoratiu de les festes 2010 
 
Decret 358/10, de data 11 d’agost de 2010, delegant les funcions 
corresponents a l’Alcaldia al Senyor Claudi Domènech Bonachí, del 16 al 25 
d’agost de 2010 
 
Decret 359/10, de data 2 d’agost de 2010, aprovant les factures corresponents 
als actes de Festa Major 2010, per import de 33.482,50€, i per import de 
24.133,71€ les que no disposen de vinculació jurídica.  
 
Decret 360/10, de data 30 d’agost de 2010, ordenant la devolució de fiances a 
Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona dipositades per respondre de les 
obres de reforma interior de local per oficina bancària, sota expedient d’obres 
140/2004  
 
Decret 361/10, de data 30 d’agost de 2010, aprovant el pressupost aportat per 
l’empresa HAZTUSCHAPAS per l’adquisició de mil recanvis per import de 
140,36€ 
 
Decret 362/10, de data 30 d’agost de 2010, atorgant llicència al senyor David 
Pérez Mora per les obres d’ampliació de l’habitatge unifamiliar parellat situat al 
carrer Alzines, número 8A, segons expedient 55/2010  
 
Decret 363/10, de data 30 d’agost de 2010, atorgant llicència d’enderroc a 
CONCEFILLS SL per al magatzem situat al carrer Alt, número 8, segons 
expedient d’obres 49/2010  
 
Decret 364/10, pendent de signatura per la qual cosa passarà el plenari 
seguent 
 
Decret 365/10, de data 30 d’agost de 2010, atorgant llicència al senyor Josep 
Ma Solé Gras per l’ampliació de l’habitatge situat al carrer Alt, número 20, 
segons expedient 65/2010  
 
Decret 366/10, de data 30 d’agost de 2010, concedint llicència de primera 
ocupació a SABIBOSC 2005 SL vers vuit habitatges parellats situats a 
l’avinguda Generalitat número 10 A –B- C i D, i 12 A – B – C i D, segons 
expedient PO 5/2010  
 
Decret 367/10, de data 30 d’agost de 2010, aprovant el pagament als membres 
del tribunal que han assistit a la sessió de valoració dels llocs de treball 
d’agutzil vigilants el dia 30 de juliol de 2010  
 
Decret 368/10, de data 30 de juliol de 2010, aprovant el pressupost de 
l’empresa MARC MARTI PER l’adquisició d’una pancarta per la Fira Ecològica 
dels Pallaresos, per import de 243,08€ 
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Decret 369/10, de data 5 d’agost de 2010, aprovant la pràctica d’una informació 
reservada prèvia vers l’actuació professional de l’agutzil vigilant Joan Ma Portal 
Casas. 
 
Decret 370/10, de data 1 de setembre de 2010, aprovant el procediment de 
selecció per màxima urgència d’una plaça de conserge pel CEIP ELS 
PALLARESOS a jornada parcial durant el curs escolar 2010-2011 
 
Decret 371/10, de data 13 d’agost de 2010, aprovant la relació de factures 
corresponents al mes de febrer per import de 62.674,96€ les que tenen partida 
pressupostària, per import de 22.662,76€ les que tenen partida amb vinculació 
jurídica,i per import de 1.747,33€ les que estan conformades i reconegudes 
mitjançant ADO 
 
Decret 372/10, de data 31 d’agost de 2010, aprovant la relació de factures 
corresponents al mes de març per import de 66.141,24€ les que tenen partida 
pressupostària, per import de 6.533,90€ les que tenen partida amb vinculació 
jurídica,i per import de 464€ les que estan conformades i reconegudes 
mitjançant ADO 
 
Decret 373/10, de data 26 d’agost de 2010, convocant sessió plenària el dia 9 
de setembre de 2010 a les 20 hores. 
 
Decret 374/10, de data 30 d’agost de 2010, aprovant la concessió d’un gual al 
senyor Ramon Palau Martínez per l’entrada i sortida de vehicles situada a 
l’avinguda Catalunya, número 73 del municipi 
 
Decret 375/10, de data 3 de setembre de 2010, aprovant la llista d’admesos i 
exclosos al procés de selecció per màxima urgència d’una plaça de conserge 
pel CEIP ELS PALLARESOS a jornada parcial durant el curs escolar 2010-
2011  
 
Decret 376/10, de data 30 d’agost de 2010, adjudicant definitivament a 
l’empresa CONSTRUCCIONS SALVAT JOVÉ SL, les obres d’adequació, 
arranjament i enjardinament de l’edifici de l’antic Ajuntament per destinar—lo a 
centre Jujol, obra inclosa al Fons per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local 
 
Decret 377/10, de data 3 de setembre de 2010, aprovant la contractació del 
senyor Joan Barbosa Faubell com a conserge del CEIP ELS PALLARESOS a 
jornada parcial durant el curs escolar 2010-2011  
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
14 PRECS I PREGUNTES. 
 
PREGUNTES QUE FORMULA EL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A 
L’ALCALDESSA DELS PALLARESOS 
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D. Jaume Domínguez Ruíz, Regidor del Grup Municipal d’ADMC, a l’empara 
del que estableix l’ article 97 del Reglament d’Organització, Funcionament i 
Règim Jurídic de les Entitats Locals, formula per la contestació al proper Ple 
Ordinari del mes de setembre de 2010, les següents PREGUNTES: 
 

 Al Ple de juliol li vaig preguntar a la regidora Sra. Sánchez per un decret 
que autoritzava la concessió de la llicència per la construcció de l’IES Els 
Pallaresos. Ara fa uns mesos quan se’ns va presentar el projecte, el 
regidor d’ADMC va proposar incloure en el projecte de l’IES la recollida 
de l’aigua de pluja per reaprofitar, i així regar les zones verdes d’aquest 
equipament amb l’estalvi d’aquest recurs. Ens va respondre la regidora 
en qüestió dient-nos que “perquè quedi més formal ho farem per escrit 
demà mateix”. Per això li volíem preguntar doncs no hem trobat al 
registre de sortida cap escrit al respecte,  
 
Ens pot indicar el número de registre de sortida i la data del 
document al respecte, així com el redactat de la petició? 

 
Resposta: Sra. Sánchez 
 
El número de registre no el sé, s’ha fet aquesta setmana, la setmana següent 
de realitzar el Ple aquí a l’Ajuntament, el Departament d’Educació ens va 
convocar a una reunió per tal de parlar de les modificacions que s’havien 
efectuat des de la direcció del centre. Vaig creure oportú esperar i tractar el 
tema més directament, i així ho varem fer. A la reunió aquesta estaven els 
tècnics del Departament, es van plantejar diferents peticions que havia fet la 
direcció del centre i també aquesta que vostè proposava, que a mi 
personalment em sembla molt correcte, ja que el centre té un hort ecològic i a 
més està dins del programa d’escoles verdes i seria una cosa bastant adient. 
 
El Departament ens informa que no estan per fer canvis dins del projecte, però 
que no obstant que li podia fer la petició per escrit a començaments de 
setembre i és el que hem fet, el que no li puc dir és el número de registre per 
que no el tinc anotat, però s’ha fet aquesta setmana. 
 

 El Reglament Intern del Butlletí Municipal ens indica al seu article 
número 7, que l’Ajuntament farà una publicació del butlletí cada 4 mesos 
i que s’enviarà a totes les llars municipals. Aquesta edició sembla que no 
es farà degut a problemes econòmics. Atenent a un dels principis bàsic 
que des d’ADMC creiem que han d’imperar en qualsevol consistori, com 
és la transparència i la informació, li volíem preguntar,  
 
No creu aquest equip de govern que els veïns dels Pallaresos 
mereixen saber que l’Ajuntament no farà aquesta edició del butlletí 
municipal? Tant costa treure una nota explicativa a la web 
municipal, al facebook i als panells informatius? 

 
Resposta: Sr. Pardo. 
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La resposta és sí que es podia haver fet, no s’ha fet, en principi és la única 
queixa, que tenim, no hi ha hagut cap tipus de queixa més, es podia haver fet, 
sí, i no s’ha fet, el termini com vostè sap ha passat, el butlletí surt la primera 
setmana de setembre o l’última d’agost ha sortit, però no costa res de fer-ho, i 
es pot fer. 
 

 Ens han informat que certs treballadors de l’ajuntament han tingut de 
manera gratuïta el passi de temporada de la piscina municipal. Atenent 
al fet que l’ordenança que regula la piscina no estableix aquesta 
bonificació, li volíem preguntar,  
 
Què ens pot dir al respecte? 

 
Resposta: Sr. Alcaldessa. 
 
No són certs treballadors, sinó tots els treballadors. Com vostè sap han sofert 
una retallada dels seus sous, a més de que porten quasi tot l’any sense rebre 
les retribucions per les hores extres que fan, que són moltes. 
 
És per això que vaig decidir que era possible ajudar-los d’alguna manera, i així 
ho he fet i ho seguiré fent, no li càpiga cap dubte, una manera d’ajudar-los em 
va semblar el donar-los el passi de piscina, molts no ho l’han utilitzat, sols uns 
poquets, però bé és igual, no sé si té alguna objecció al respecte, però jo estic 
molt tranquil·la de la decisió que he pres respecte als treballadors. 
 
Sr. Domínguez: Crec que tots ens hem de regir per unes regles, no he vist cap 
Decret d’aprovació, no he vist cap notificació a l’oposició, tenim unes 
ordenances que estableixen una sèrie de bonificacions, no està contemplada 
aquesta bonificació, aquestes decisions de manera unilateral i sense comptar 
amb els demés em sembla una falta de respecte cap els regidors de l’oposició, 
cap a tots el veïns que paguen el seu impost, i cap els socis fundadors que van 
ser uns dels que van participar a l’hora de pagar per la piscina i que ells 
continuen pagant. 
 

 Hem tornat a rebre queixes de veïns de Pallaresos Park en referència a 
la imatge lamentable que dona el cementiri de la població, en concret 
l’ampliació. 
 
Actualment es dóna sepultura a la part nova i el motiu de la queixa és 
que des de la carretera d’accés a la urbanització es veu tota aquesta 
zona nova, que tant sols està protegida o tancada per una tanca 
metàl·lica i es veuen els nínxols. 
 
Considerem que no és una imatge bonica de veure cada vegada que 
passem, ni tampoc una imatge que ha de donar un poble. 
 
Per això i tal com ja li varem demanar al Ple de gener del 2008, li 
tornem a demanar que arregli aquesta situació, i evitar als veïns 
aquestes vistes. 
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Resposta: Sra. Alcaldessa. 
 
Te tota la raó, sóc conscient que la tanca del cementiri està en molt males 
condicions, pot comprovar que el dia 3 de setembre s’ha rebut el mail de 
resposta de l’assegurança per afrontar el pagament de la tanca que està 
malmesa per les ventades ara fa quasi un any i mig, aleshores quant rebem 
l’import de l’assegurança repararem la tanca. 
 

 Una de les màximes prioritats que qualsevol equip de govern ha de tenir 
és el manteniment del municipi. Des d’ADMC creiem que aquest equip 
de govern ha descuidat molt aquest manteniment. No entraré en 
recordar les moltes vegades que hem tingut que demanar-li actuacions 
al respecte en aquests assumptes, però veiem que passen els mesos i 
reparacions de poc caire econòmic no es fan, i al final ens veiem obligats 
a demanar-li aquí, al Ple, actuacions al respecte. A la Ctra. de Santes 
Creus, just davant de l’empresa Cerca-2 hi ha un tram de tanca 
malmesa des de fa molt de temps. Per això li volíem preguntar,  
 
Pensa aquest equip de govern reparar aquest tram de tanca? 

 
Resposta: Sra. Alcaldessa: 
 
Jo discrepo en el tema de què no es fan actuacions, crec que se’n fan moltes 
d’actuacions, petites, una mica més grans, es van fent de mica en mica, clar 
que es repararà la tanca, ara farem l’actuació del mur i s’acabarà aquesta 
tanca. 
 

 Després de molts mesos esperant el tant desitjat mapa de capacitat 
acústica, i abans de portar-lo a la consideració del Ple varem tenir una 
reunió entre regidors de l’equip de govern, regidors de l’oposició i tècnics 
municipals. Entre d’altres, en aquella reunió varem acordar el demanar a 
AENA les zones de servitud de pas pels Pallaresos, així com l’impacte 
sonor que provoquen els avions als Pallaresos. 
 
A primers de juny l’alcaldia va emetre aquesta petició a AENA i tres 
mesos després sembla que encara continuem esperant aquesta 
resposta. Des d’ADMC insistim en què els nostres representants han 
d’esgotar totes les vies possibles per donar solucions als problemes dels 
nostres veïns, per molt difícil que sigui. Per això li volíem preguntar,  
 
Ha rebut resposta d’AENA a la seva petició? En cas de no haver 
rebut aquesta resposta, pensa tornar a insistir? No creu que no 
hem de deixar passar l’època estival per mirar de tenir aquestes 
mesures? 

 
Resposta: Sra. Alcaldessa: 
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Com vostè ja sap, encara no hem rebut resposta d’AENA, insistirem i si no crec 
que el millor serà anar fent publicitat intentant mesures de pressió per que això 
es resolgui. 
 

 Al Ple de juliol li varem preguntar a l’alcaldessa si pensava incidir en la 
neteja de les illes de contenidors, doncs com cada any per aquestes 
dates en troben en la mateixa situació, el nivell de brutícia i manca 
d’higiene de les illes de contenidors d’escombraries. L’alcaldessa ens va 
respondre que a començament de juliol es va donar l’ordre de netejar les 
illes de contenidors, però la realitat és que durant els mesos de juliol i 
agost no s’han netejat aquestes illes de contenidors. 
 
Volem incidir en el fet que durant els mesos d’estiu hem rebut vàries 
queixes de veïns de Pallaresos, que entre d’altres ens han informat de la 
deixadesa que s’ha patit en la neteja dels contenidors, en la deixadesa 
que s’ha patit en la neteja dels carrers, en les males olors derivades de 
l’aigua estancada en l’interior de les illes de contenidors degut a les 
pluges així com de la manca de neteja de la pinassa que obstaculitza el 
clavegueram. 
 
A meitat d’agost nosaltres mateixos varem informar al regidor Claudi 
Domènech de la situació del clavegueram a Pallaresos Park, que també 
cal dir com així hem comprovat amb els veïns de la zona, que no es va 
fer res al respecte. Per això volíem preguntar,  
 
Ens pot explicar a que es degut aquesta manca de neteja? Que ha 
passat que justifiqui el no haver netejat els contenidors? De què 
serveix notificar una incidència si no s’actua al respecte? Pot donar 
alguna explicació al respecte? 

 
Resposta: Sra. Alcaldessa: 
 
Hem contactat directament amb el Consell Comarcal, ens van informar que els 
contenidors es van netejar entre el 4 i el 8 d’agost. Per escrit ens arribarà la 
notificació amb la data concreta. 
 
Jo li diria que si els contenidors no s’haguessin netejat segur que no si podria  
apropar ni a 50 metres. 
 
Nosaltres també estem intentant netejar-los, demà tornaran a vindre a fer una 
altra neteja, li he de donar la raó en el sentit de que a l’estiu sempre tenim el 
mateix problema per ineficàcia de FCC, i quan m’enfado molt i faig molta 
pressió aleshores sembla que les coses milloren, però després tornen a estar 
com sempre, sobretot a l’època estival que són èpoques de vacances i que 
també tenim el problema en la nostra brigada que també te vacances i no es 
pot arribar a tot arreu.  
 
Respecte al clavegueram de Pallaresos Park, em consta que està net, el dia 
que va ploure molt va estar allí el cap de brigada amb el vigilant, per  una petita 
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incidència amb un domicili concret, però tampoc la cosa estava tant malament. 
L’escombradora també va tenir problemes, a partir de dilluns estarà en ple 
funcionament i hem fet totes les coses adients, com va ser enviar notificacions 
a tots el veïns, no solament a la gent que té pins o matolls fora de la seva 
propietat, si no a tots els veïns avisant-los que fessin una mica de neteja a les 
parcel·les privades per intentar resoldre una mica el problema a Pallaresos 
Park, que com tots sabem és sobretot el tema de la pinassa, i en el tema del 
clavegueram i estem molt al damunt.  
 
PREGUNTES AL PLENARI: 
 
Sr. Marcos:  Una vegada més i com ja sap la Sra. Alcaldessa perquè ahir 
mateix li vaig comentar, tenim sobre la taula el tema de correus, assumpte pel 
qual ja li vaig fer un prec en el Ple de març de 2010. Continuem tenint un servei 
de correus molt deficient. Continuen les queixes dels veïns tot dient que les 
cartes arriben tard  i que moltes vegades això els hi suposa greus problemes.  
Ja sé que a vostè, Sra. Alcaldessa, no li arriben aquestes queixes, però a mi sí. 
Sota el meu punt de vista crec que si un representat del poble com pot ser 
qualsevol dels aquí presents li fa arribar a vostè públicament una queixa dels 
veïns se l’ha de creure i en la mesura del possible, prendre les mesures adients 
i vist que el problema no és pas d’ara, aquestes mesures tenen que ser més 
efectives i dràstiques. No li estic demanant quelcom de tipus polític, ni grans 
inversions, ni cap cosa dolenta, ni res de l’altre món, l’únic que li estic 
demanant és que defensin els drets dels veïns del seu poble.  
 
Ha passat l’estiu Sra. Alcaldessa i em sap molt de greu que vostè i el seu Equip 
de Govern, una vegada més, no hagi fet quelcom pels nostres malalts. En el 
Ple de maig de 2010 els hi vaig donar les gràcies per tirar endavant una petició 
feta per aquest regidor l’any passat tot demanant adequar les instal·lacions del 
dispensari, fent-hi algunes millores com per exemple el referent a la 
temperatura tant al hivern com al estiu, però sobre tot a l’estiu. La Generalitat 
ens ho va posar bé, ens va posar facilitats per fer aquestes reformes tant 
necessàries i els nostres tècnics van elaborar un projecte per adequar aquestes 
instal·lacions, però ha passat l’estiu i no s’ha fet absolutament res.  
 
Em pot dir el perquè de tot això i quant pensen realitzar aquesta obra? 
 
Resposta: Sra. Alcaldessa. 
 
Ja li he dit verbalment en una conversa que tenim per una informació 
telefònicament de que tenim el 99% de l’actuació coberta, però encara no ens 
ha arribat la justificació que la subvenció se’ns donarà, fins que no arribi amb 
paper no puc fer res. 
 
Pregunta: Sr. Marcos: 
 
Desgraciadament aquesta pregunta s’ha fet moltes vegades i sense aplicar 
encara a dia d’avui. Sr. Claudi Domenech, com a regidor d’Urbanisme, digui’m, 
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quan pensa tapar el forat de la mina de “Ca Bofarull”? Sra. Alcaldessa recorda 
vostè el que em va dir el 4 de març de 2010? I sé que sabia que li preguntaria.  
 
Avui, m’ha arribat per fi l’informe de la Sra. Marta Ruíz Sainz, geòloga, de 
l’estudi del tema i de les conclusions i recomanacions per arranjar-ho. “No 
parece que sea inviable, lo único por la maquinaria que se ha de utilizar que es 
bastante complicada, pero nos indica como hacer el relleno y seguro que se 
arreglará el tema del agujero y se tapará”. 
 
No ho dubto, però l’han enganyat Sra. Alcaldessa i avui a les 12:45 h el forat  
era, no solament sense tapar, sinó que a més a més restava al descobert 
sense les tanques protectores, sense senyalització, tot generant un perill reial 
per la seguretat de les persones que puguin passejar per aquesta part del 
nostre poble.  
 
Ja sé que em dirà que la grava està allà i que ho tenen tot preparat, però 
escolti’m no em faci dir una paraula que no vull fer servir, tapi’l d’una vegada! 
Per què això ho arrosseguem des del 6 de maig de 2009! Tapin-lo ja, que això 
és un perill! Per favor tapi-ho! 
 
Resposta: Sra Alcaldessa: 
 
Sap perfectament que hi ha la grava preparada perquè es tapi imminentment el 
forat, el que jo no sabia és que estaven retirades les tanques i no s’havien 
tornat a posar. 
 
Sr. Marcos:  A veure, la grava ja ho sé, l’he vist, però portem més d’un any per 
tapar un forat! Es que això no es compren de cap de les maneres. 
 
Pregunta: Sr. Marcos: 
 
Sra. Alcaldessa i Sr. Pardo, nosaltres recolzem l’idea de fer aplicar les 
ordenances municipals a tots els ciutadans del municipi, encara que al seu dia 
varem  ser contraris a les modificacions d’algunes d’aquestes ordenances tal 
com varem explicar i varem donar els nostres motius i les nostres raons, 
però.... sempre hi ha un però,  l’aplicació ha de ser per igual a tots els 
habitants del nostre municipi. 
 
Avui encara donava voltes a aquest tema i he decidit fer un tomb per tots o 
quasi tots els carrers del nostre poble i li puc assegurar que hi ha ben pocs que 
no tinguin “vegetació/plantes/arbres i d’altres que aboquin o puguin 
abocar a la via pública i/o envaeixin propietats particulars”.  
 
Tot i estant d’acord en què la contribució veïnal en la neteja del nostre poble 
passa per tenir netes les nostres parcel·les i evidentment es tasca que pertoca 
als propietaris de cada una d’elles, tot i reconeixent que si això es duu a terme, 
les despeses degudes a la neteja de carrers i d’altres com poden ser les 
despeses per problemes deguts a tapament d’embornals etc, minvaran 
considerablement, i que degut al precari estat de les arques municipals  ens 
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anirà molt bé poder reduir costos, considerem una falta de respecte total als 
veïns de Pallaresos Park el prendre aquestes mesures única i exclusivament 
dirigides als propietaris d’aquesta urbanització. I els hi diré més, tal i com els hi 
vaig dir quant varem parlar d’aquest tema vostès i jo,  el primer cap de setmana 
després de repartir aquesta carta, que vostè senyora Alcaldessa ha dit una 
altra paraula, però bé, entenc que ha dic com una comunicació, i jo aquí diria 
que és un advertiment de sanció, tal com es reflexa aquí. El mateix dissabte els 
contenidors varen quedar plens perquè molts dels els veïns es van posar mans 
a l’obra. També he de dir que vostès en van fer cas i el dilluns ja teníem alguns 
contenidors buits posats al seu lloc una altre vegada, però comptin que 
possiblement i degut a que la carta amenaça en prendre mesures passat un 
mes de la mateixa, possiblement aquest fet es torni a repetir i hauran de 
substituir contenidors cada cap de setmana o el propietaris no podran dur a 
terme la mencionada retallada de vegetació. Per un altre costat els hi voldria 
demanar que, urgentment, facin extensible l’obligació de compliment d’aquesta 
i totes les ordenances municipals a tots el propietaris i veïns d’aquest municipi. 
 
Resposta: Sra. Alcaldessa: 
 
Jo he de dir que aquesta comunicació que varem emetre als veïns de 
Pallaresos Park, ha estat per ser el lloc on més problemes té el tema del pins,  
que he explicat abans. Es va fer una prova pilot en el sentit de comunicar als  
veïns o al veïns infractors, tal i com és la invasió de carrers de les propietats 
privades i com sap per picabaralles entre veïns, el resultat ha estat 
extraordinari, sé que la gent està fent la neteja i per suposat que es farà 
extensiva a totes les urbanitzacions i a tots els llocs del poble.  
 
El que no sabíem si fer-ho exclusivament als veïns que envaïen o fer-ho en 
general, ha donat un bon resultat, quan passi un mes es farà la revisió de si 
s’ha portat a terme i si actuem contra els veïns que en tots cas no ho hagin fet, i 
per suposat que es farà extensiva a la resta del municipi. 
 
PREGUNTA: Sr. Domínguez: 
 
Abans de res crec que s’ha descuidat, hi havia una pregunta pendent del Ple 
passat, li vaig preguntar per l’estat de la barana, que estava tota oxidada, i em 
va contestar i cito literalment: “Le aseguro que la barana no caurà a trossos i li 
contestaré al proper Ple”. No m’ha contestat, ho vol fer ara? 
 
Sra. Alcaldessa:  Quan es pugui es reparà la barana. 
 
Prec: Sr. Domínguez: 
 
Moltes vegades critiquem les actituds incíviques del municipi. S’ha creat una 
ordenança de convivència ciutadana per regular i, si s’escau, sancionar 
aquestes actituds, però per ser just, per poder sancionar als incívics 
l’Ajuntament ha de posar els mitjans per facilitar als veïns evitar aquestes 
actituds.  
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Un quan passeja pel municipi troba a faltar en molts sectors del poble 
papereres, tenim una deficiència manifesta de papereres de fa molts anys, per 
això volem demanar la instal·lació de papereres per tot el municipi amb aquests 
criteris que afavoreixin la neteja i la pulcritud als diversos espais del municipi. Si 
no hi ha papereres als carrers la ciutadania no s’habituarà a utilitzar-les i serà 
molt difícil restablir aquestes accions. 
 
Prec: 
 
Vull aprofitar aquest Ple, Sra. Sánchez, per felicitar-la per la tasca feta en 
l’elaboració de la Festa Major d’aquest any. Tal com ja va dir el regidor de 
festes al pregó, on va indicar que no va ser ell el que va confeccionar la festa 
major i que va ser aquesta regidora la responsable. Felicitats! De veritat! 
 
Vostè ha demostrat que no cal fer un dispendi econòmic molt gran per tenir 
unes festes dignes i de qualitat, i no hi ha ironia. Vostè ha demostrat que amb 
pocs diners es pot fer una festa major que reculli totes les necessitats dels 
col·lectius del poble. M’atreviria a dir des del punt de vista d’ADMC, que 
aquestes festes són sense cap mena de dubte les millors que aquest equip de 
govern ha gestionat. Han hagut cosetes que si vol fora del Ple ja les 
comentarem un altre dia, però sempre hi haurà cosetes. Felicitats Sra. 
Sánchez, enhorabona per l’elaboració de festes d’aquest any! 
 
Pregunta: 
 
Aprofitaré aquest prec senyora Alcaldessa, i veient que al Ple passat hi va 
haver una certa discrepància amb el regidor Vidaller, no entraré a discutir 
perquè no hi és lògicament. Aquest regidor deia que feia uns mesos que estava 
fora, etc... Vostè sap que fa bastants mesos ha descuidat les seves tasques, i 
si no recordo malament ja va renunciar o ha cedit temporalment les seves 
regidories amb un Decret al setembre de l’any passat i el va tornar a agafar al 
març d’aquest any. Des del març d’aquest any potser se m’ha passat, jo no he 
vist un altre Decret tornant ha cedir les seves carteres, les seves regidories cap 
un altre regidor. 
 
Em podria dir si això s’ha fet? I per què no s’ha fet? Per què les coses costen 
ben poc, si altres regidors estan fent les seves tasques almenys que se’ls 
reconegui això. 
 
Sra. Alcaldessa:  No s’ha fet, la veritat és que no s’ha fet, ho tornarem a fer i ja 
està. 
 
Sr. Domínguez:  Com vostès saben encara estem en una època mig estival, i 
quan surten els nens juguen molt a la Font de la Mina, i està ple de vidres. Jo 
no se si és que fan “botellón” per la nit, no he pogut comprovar-ho, però la 
persona que m’ho ha comentat és de la meva confiança. Aleshores si que els 
demanaria una mica de cura sobre aquest aspecte, tant si és “botellón” com si 
no, o als menys que es vigili el tema, perquè hi juguen nens i els talls de vidre 
són molt perillosos. 



AJUNTAMENT 
       DELS 
PALLARESOS 

 
Pregunta: 
 
Al Ple de setembre del 2007, ara fa tres anys, li demanava que el llibret de la 
Festa Major s’enviés a les llars del municipi abans dels actes programats, 
doncs ja al 2007 vostès em van enviar el llibret després del dia establerts per 
apuntar-se per agafar les llotges.  
 
Vostè em va dir que feia pocs dies que governaven, que això no passaria els 
propers anys, això ha passat cada any. Cada any el llibret arriba tard, i aquest 
any no ha estat cap excepció, s’ha repartit a les llars del municipi, que 
recordem  el 2 d’agost, van haver-hi actes que ja s’havien fet, a banda del dia 
per apuntar-se a les llotges, perquè la gent del poble del nucli antic ja ho 
coneix, però Pallaresos Park, Jardins, etc... també tenen dret a saber-ho, a 
banda d’això hi havia actes que ja estaven passats, tamborilada, futbolí, 
petanca, per anomenar només algun acte. No han tingut el ressò que haurien 
d’haver tingut, per la manca de planificació de vostès, incapaços tenint un any 
de marge ni tant sols de planificar les festes amb temps al llibret. 
  
Em pot explicar el motiu? 
 
Sr. Sánchez:  A veure, el motiu és ban senzill, enguany com vostè sap teníem 
pressupostos molt ajustats, la comissió de festes va treballar molt, no em 
reconegui a mi tota la festa major, enguany hem treballat en comissió, hem 
hagut de fer alguns canvis d’última hora perquè no trobàvem grups 
econòmicament que s’adaptessin dins del pressupost i això va comportar  
retard, li demano disculpes perquè ha estat culpa meva. Sí que ho varem 
penjar a la pàgina web el dia 31. 
 
Pregunta: Sr. Domínguez: 
 
Aquesta pregunta ja mig l’ha contestat al regidor d’AIP, no la faré per que seria 
repetir-la, l’única cosa és que jo discrepo una mica de l’escrit enviat als veïns 
de Pallaresos Park, perquè entenc més que és una interpretació de vostès que 
el que fixa l’ordenança, l’ordenança no estableix que la pinassa que cau al 
clavegueram l’han de netejar els veïns. Per aquesta regla de tres, podríem dir 
que tota la resina que està enganxada als arbres d’aquí, que han embrutat 
moltíssims cotxes durant aquest estiu, hauríem de fer-se vostès càrrec de la 
neteja, és una interpretació una mica subjectiva, jo no crec que les ordenances 
siguin interpretatives, han de ser el més clares possibles, ja li vaig dir a l’hora 
de l’elaboració de l’ordenança. 
 
Prec: 
 
Sembla ser que en festes hi ha veïns de primera, de segona, o de tercera, dit 
d’una altra manera Sra. Ramos, veïns que paguen les atraccions de la fira al 
preu que estipulen els firaires, que recordo era entre 3 i 4 euros l’atracció, i 
veïns que tenen privilegis i paguen les atraccions a 1 euro. 
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Aquest any els firaires han donat, com a mínim, cinc-cents tiquets a 1 euro. 
Sempre es diu que les entitats tenen tracte preferent pel volum de gent que 
poden portar, discrepo, perquè tothom ens podem ajuntar i de seguida  portem 
la mateixa gent que les entitats, crec que aquest tracte és un tracte 
discriminatori cap a la immensa majoria dels veïns. I que l’Alcaldessa o 
l’Ajuntament, vostè m’ho aclarirà si vol, tenen uns tiquets a la seva disposició, 
en aquest cas, la informació de que disposem és que l’Alcaldessa va rebre 
aproximadament 150 tiquets, ADMC veu això com una actuació vergonyosa, 
d’una Alcaldessa que si tingués una mica de dignitat hauria regalat aquest 
tiquets als nens del municipi, en qualsevol dels actes infantils programats en la 
Festa Major d’aquest any.  
 
No veiem bé que alguns privilegiats s’aprofitin d’aquesta situació i tinguin preus 
preferents, en aquest cas haguéssim preferit una negociació amb els firaires i 
rebaixar el preu de l’atracció. Nosaltres no podem acceptar un tracte de favor 
als polítics envers a una ciutadania que en la majoria dels casos, si no és del 
cercle d’ amistat del qui governa ni s’assabenta. 
 
Resposta: Sra. Alcaldessa: 
 
Em sembla molt fort que digui això quan vostè sap perfectament, com ho sap 
tothom, ho faig davant de la gent i es pot preguntar, i així demanaré a tots els 
Hereus i Pubilles que he tingut des de que jo sóc Alcaldessa, on van a parar els 
tiquets que a mi em donen. Cada nit venen els Hereus i les Pubilles al meu 
costat a demanar-me tiquets perquè el dia que es fa la proclamació d’hereus i 
pubilles, els dic que em busquin cada nit perquè en comptes de donar-li tots els 
tiquets de cop per que no se’ls gastin cada dia, els dono tiquets per les 
atraccions, i íntegrament els tiquets que em donen els firaires són pels hereus i 
les pubilles.  
 
Els tiquets que ens donen a certes entitats o persones, són negociacions que 
es porten des de fa molt de temps, si es refereix al que és el tema de la Penya 
La Nota, portem si no recordo malament, cinc anys o més negociant amb els 
firaires el tema del tiquets, desprès s’han afegit altres persones, els firaires han 
negociat amb altres persones, aquest any ja s’ha desbordat i crec que l’any que 
ve ja no faran negociacions amb ningú, fins ara els anava molt bé perquè 
rebien la recaptació de cop. Em sembla molt vergonyós, que em digui això que 
jo faig alguna cosa amb els tiquets que em donen els firaires. 
 
Sr. Domínguez: Miri, si realment, que no ho dubtaré si vostè m’ho diu, m’ho 
creuré, aquests tiquets van als Hereus i les Pubilles, vostè des del meu punt de 
vista, no és que els ha de gestionar. Vostè quan es fa l’acte de proclamació 
d’hereus i pubilles, s’agafa i es diu, deu, quinze, el que sigui, i se’ls dona aquí. 
Els hereus i les pubilles no han d’anar darrera l’Alcaldessa per que els vagi 
donant els tiquets dia rere dia, per que vostè no es la seva mare, vostè el que 
ha de fer, utilitzant la frase que va dir el regidor d’ADMC, és: “La mujer del 
César a parte de serlo tiene que parecerlo”. Vostè el que ha de fer és ser el 
màxim transparent possible, i cent cinquanta tiquets per repartir entre els 
hereus i les pubilles em sembla excessiu, en tot cas el que hauria d’haver fet és 
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donar uns quants als hereus i les pubilles i no hagués hagut cap comentari, i la 
resta donar-los en qualsevol dels actes infantils. El que és vergonyós és que 
s’hagi d’anar  amagant i vostè gestionant els tiquets dels hereus i les pubilles! 
 
Sr. Alcaldessa:  Doncs a mi no em sembla vergonyós, em sembla molt just que 
els tiquets que em donen se’ls emportin els hereus i les pubilles, a mi me’ls 
donen el primer dia, aquesta any és l’únic que me’ls han donat tots de cop, 
normalment me’ls donaven poc a poc, d’acord? I jo estic complement, justifico 
el que faig, i és que no m’he d’amagar de res, i si tinc que portar una declaració 
de tots els hereus i les pubilles que he tingut, dels tiquets que se’ls han donat jo 
no tinc cap problema.  
 
Però el que em sembla vergonyós és que dubti del que faig amb els tiquets que 
em donen per hereus i pubilles. He estipulat des del primer dia que quan faig la 
proclamació els dic: “Tindreu tiquets de la fira gratuïts per a cada dia”, és la 
tònica que he portat el temps que porto d’alcaldessa, i s’ha acabat. Quant hi 
hagi una altra persona, que gestioni els tiquets com vulgui, jo crec que es la 
manera més justa de fer-ho. 
 
PREGUNTES: Sr. Vidal. 
 
Sra. Alcaldessa cuando en las fiestas se decide el emplazamiento de las 
actividades y de los eventos que se celebran en el pueblo, si se tiene en 
cuenta, la pregunta sería, si se tiene en cuenta que dichos emplazamiento,  
pueden perjudicar a negocios, o a personas que trabajan en el pueblo, al  
obstaculizar el acceso, o el paso, o la visión del negocio. He oído alguna queja, 
también me lo han dicho a mi personalmente, es la segunda vez que se les 
pone un escenario, o una plataforma, i que les perjudica económicamente. Si 
se podría buscar una solución, o buscar otro lugar para otras vezes. 
 
Sra. Alcaldessa: He visto su queja, usted la conoce perfectamente, la redacción 
y la forma de llegar. Yo he estado hablado con los propietarios de este negocio, 
se refiere a los actos que se hacen en la Plaza de la Iglesia, el primer acto que 
se hizo fue el 11 de septiembre del año pasado, en su momento se avisó a 
todos los vecinos, por que la dimensión del escenario era demasiado grande, 
obstaculizaba bastante la entrada al establecimiento, se notificó a los 
propietarios, y se tuvo la gentileza de acompañar y indicar donde tenían que 
aparcar la gente que tenían reserva esa noche en el local, que es el 
Restaurante El Paller que está en la Plaza de la Iglesia, no hubo ningún 
problema, este año se ha vuelto a instalar una plataforma, resulta que la 
plataforma de este año para no  molestar la entrada de su negocio se ubicado  
en la calle, la acera delante del establecimiento quedaba completamente libre, 
no se impedía el acceso, y se veía perfectamente el local comercial de esta 
persona. Esta persona accedió en medio del acto a su local, y creo que para 
nada  tuvo algún tipo de inconveniente, además al acto si no recuerdo mal 
acabó sobre las nueve y media de la noche, no se le influyó para nada en su 
actividad. Que estuviese esta persona ya mal predispuesta por el anterior 11 de 
septiembre y luego la malpredispusieran después de ese acto, eso ya no lo se, 
pero he tenido una conversación con esta persona y está todo aclarado, el 



AJUNTAMENT 
       DELS 
PALLARESOS 

escenario no invadía para nada lo que era su acera i se podía entrar en el 
establecimiento. 
 
Sr. Vidal: Mira, le dará por quejarse, esto lo dirá usted, pero de perjudicar  si allí 
le ponen un escenario, no me diga que no perjudica. 
 
La página web, que usted dice que el pueblo es de todos, yo no se si es del 
Ayuntamiento o del equipo de gobierno. Resulta que se publican las mociones 
que se aprueban aquí, pero solamente unas, las que reciben el apoyo, como 
mínimo, del equipo de gobierno, anti-nucleares, anti-taurinas, todas esas se 
publican, en el mes de julio se aprobó en el pleno una moción del PP contra el 
Decretazo de Zapatero, contra la congelación de las pensiones del año que 
viene, se aprobó, y que yo me la hay saltado, no la he visto publicada.  
 
¿Que pasa que la web del equipo de gobierno, la web del ayuntamiento, quién 
decide lo que se pone? Si son acuerdos el Pleno, por qué unos acuerdos sí 
que se ponen y otros acuerdos no. A lo mejor se ha puesto y no lo he visto 
bien. 
 
Sr. Alcaldessa: Desconozco por qué no ha salido publicado. 
 
Sr. Pardo: Simplemente porque no es cierto que se pongan todas las mociones 
que se aprueban aquí por el equipo de gobierno, se pueden poner algunas 
 
Sr. Vidal: Le estoy preguntando por qué se ponen las que tienen el apoyo 
normalmente,  de ICV, Gent dels Pallaresos y de CiU, y por qué no se ponen la 
otras,  ¿quién decide? ¿Quién es el censor que censura la información al 
pueblo? 
 
Sr. Pardo: Aquí no se censura ninguna información, porque las mociones de 
que usted habla no las ha aprobado sólo el equipo de gobierno, sino que 
muchas recibían el voto también de otros partidos. Aquí no hay ningún censor i 
desgraciadament no hi ha pressupost per tenir una persona perquè ho pengi 
tot.  
El que estic dient és que es penja el que es creu que s’ha de penjar, o el que 
es pot penjar moltes vegades perquè no hi ha cobertura per totes les notícies 
que hi ha al municipi, i entre el Butlletí Municipal i la pàgina web s’intenta donar 
cobertura a totes les notícies que hi ha, però evidentment no es publica tot, i si 
aquesta no s’ha publicat doncs tampoc s’han publicat d’altres, i ja està! 
 
Pregunta: 
 
En el año 2008 la Alcaldesa firmó un Decreto, el 117/08, con fecha del 29 de 
febrero de 2008, en el cual exponía y afirmaba,  lo siguiente: 
 
“Atès a l’actitud del tot irrespetuosa del veí Sr. Joan Pere... -y los apellidos- 
vers el regidor també Carles Vidaller Espinosa, en especial el proppassat mes 
de gener, amb insults i omplint els carrers del poble amb cartells dient autèntics 
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disbarats, actitud que és del tot considerada inadmissible, cap els membres de 
la nostra institució com és l’Ajuntament,  
 
Resolc: 
 
Primer.- Autoritzar en el calgui per tal d’interposar querella criminal per injúries 
amb publicat per particular.” 
 
Mi primera pregunta es ¿en qué punto nos encontramos del proceso jurídico? 
¿Si ya se ha resuelto o no se ha resuelto? 
 
Sra. Alcaldessa:  No tengo esa información todavía. 
 
La segunda pregunta, si no se puede contestar ahora, en el próximo Pleno. No 
lo he encontrado, ¿cuál es el coste enconómico para el Ayuntamiento y para 
los vecinos del pueblo de esta querella criminal que se ha puesto contra un 
vecino del pueblo? 
 
Sra. Alcaldessa: Tampoco puedo darle esta información todavía. 
 
Sr. Vidal:  Entonces, no tiene esta información. Pues lo mismo, sobre este 
decreto que dice:  
 
“Autoritzar el que calgui per tal d’interposar querella criminal per injúries amb 
publicitat” 
 
¿No?, usted acaba de informarnos que aún no se ha hecho jucio, o no sabe en 
que situación está, y que se supone que no hay sentencia, si no me imagino 
que lo sabría.  
 
Según el Decreto firmado por usted, con fecha del 29 de febrero, el motivo de 
la querella criminal es: “per injúries amb publicitat”. Yo jamás pondría una 
querella contra un vecino mío por una crítica o protesta sobre una gestión 
política, salvo que se me imputara un delito, naturalmente. Yo hubiera 
colocado, y qualquier abogado hubiera colocado delante de “por injurias”,  por 
que usted ya lo da por hecho, “presuntas injúrias”. Por que será un juez quién 
decida si existe tal delito, o sea, yo no veo correcto que usted ya esté 
imputando un delito a un vecino.   
 
Resposta: Sra. Alcaldessa: Lo consultaré con los abogados. 
 
Sr. Oller: El Decret 370 d’aquest legislatura, és per la contractació d’un 
conserge per al CEIP Els Pallaresos. Com bé ja vaig parlar amb vostès, espero 
que em diguin, em puguin contestar avui, si tal com va semblar que quedava la 
cosa, aquest senyor per cap d’any acabaria, en el pròxim pressupost ha d’anar 
la plaça i tindrà assignació pel seu lloc de treball. Si es farà fins l’últim trimestre 
d’aquest any, que és el primer del curs, i entrarà el pròxim, sigui qui sigui, a mi 
m’és igual ell mateix o que sigui un altre, però que sigui qui sigui, i que estarà 
publicat en condicions, no com aquesta vegada que ha estat publicat hores, per 
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què comença tota la història el dia 1, i el dia 3 ja té el lloc ja donat a aquest 
senyor, per tant, voldria que m’ho diguessin per què va condicionat a la 
contesta que vostè em faci el que nosaltres podem fer. 
 
Sra. Sánchez:  A veure, ja li vaig dir que la nostra intenció no era contractar 
aquest porter a l’inici de curs, doncs no tenim plaça creada, la nostra intenció 
era contractar-lo, o sigui, crear la plaça pel 2011, i a partir d’aquí començar a 
fer les proves i que entrés en el proper curs. 
 
El dia 1 de setembre, quan va començar l’inici de curs, van venir la directora i el 
president de l’AMPA, varem estar parlant, varem entendre que la situació dels 
mòduls, amb quasi 200 alumnes, és molt complicada a l’hora de sortides i 
d’entrades, i bé, el que varem fer, vaig parlar amb el Secretari, varem trucar a 
Diputació per que ens digués de quina manera es podia fer la contractació, 
Diputació ens ho va dir, ho varem fer, i si vol quan vingui la persona de 
Diputació, que ara es troba de vacances, li explicarà. No és una plaça 
definitiva, la plaça definitiva sortirà a concurs, això ja li vaig dir l’altre dia. 
 
Sr. Oller: Està contractat per tot els curs! 
 
Sr. Sánchez:  Si, per tot el curs, fins el 30 de juny. 
 
Sr. Oller: Jo el que dic és, si hi ha assignació a partir del dia 1 de gener, el 
normal és que en aquesta data entri la persona que ha d’ocupar la plaça, temps 
hi ha fins el dia 31 de desembre per fer les bases, la publicació correcte, no 
d’hores, a la pàgina web i al tauló d’anuncis, el que no pot ser es fer una 
contractació amb hores. 
 
Sra. Sánchez: Jo li dic que a partir del dia 1 de gener, que estarà la plaça, 
s’iniciaran les proves, quan torni el senyor de la Diputació que està de 
vacances, que és qui s’encarrega de preparar totes aquestes, començarem la 
tramitació, no se el temps que dura, per que no tinc ni idea, li puc dir que de 
vegades per treure una plaça triguem mesos, tant aviat com estiguin 
preparades les proves per aquesta plaça, es realitzaran. 
 
Sr. Oller: Tot depèn de les ganes que se tingui de que la plaça surti! La veritat 
és aquesta! Temps hi ha, des d’avui fins llavors hi ha temps per fer les bases,  
es fa és per que no es vol, i no tenim d’anar a buscar excuses d’aquestes.  
 
La Sra. Sánchez: Li pregunta.  Quantes places va treure vostè a concurs? 
 
Sr. Oller: totes! 
 
Sra. Coronado: Yo quería aclarar lo de las fichas. Haber, con las fichas no tiene 
nada que ver el Ayuntamiento en el trato que se hace con los feriantes, 
nosotros, la Penyla Nota lleva 4 ó 5 años o más, haciendo trato con los 
feriantes, nada tienen que ver los regidores, ni la alcaldesa, ni nadie, lo quiero 
aclarar. Los feriantes nos quieren hacer ese trato a nosotros, nos lo están 
haciendo hace muchos años, no por que nosotros se lo exijamos, si no por que 
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los feriantes nos quieren hacer este trato. Este año se han añadido más peñas, 
entonces desde la Penya La Nota se ha decidido no hacer más tratos por no 
perjudicar más a los feriantes, pero lo hemos decidido nosotros, son los 
feriantes los que nos quieren hacer ese favor, no tiene nada que ver al 
Ayuntamiento. 
 
El Sr. Domínguez demana la paraula 
 
La Sra. Alcaldessa: Le dice que no, que la Sra. Coronado solamente le ha dado 
una explicación de lo que hemos hecho, ya ha quedado muy claro su postura y 
su posición, se queda zanjado el tema, se queda zanjado el tema. 
 
El Sr. Domínguez insisteix per al·lusions 
 
La Sra. Alcaldessa: Le dice que no, que no le ha aludido. Le ha explicado la 
situación de la peña como era y ya ha quedado más que claro. 
 
El Sr. Domínguez en símptomes d’estar enfadat diu: Vull que consti en acta 
que la senyora Alcaldessa no deixa als regidors de l’oposició establir el seu torn 
de rèplica i que està vulnerant completament el que marca el ROF! Estic cansat 
d’una Alcaldessa que utilitza les lleis a la seva manera! 
 
Sra. Alcaldessa: Abans d’acabar el Ple volia demanar disculpes personalment 
perquè avui no he estat molt encertada, tant en la forma d’expressió com 
d’interpel·lació, però és que no em trobo gens bé, tinc problemes de pressió i 
no em trobo gens bé. Demanar disculpes tant als regidors com al públic avui 
assistent. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió 
a les vint-i-una hores i vint-i-cinc minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
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