
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    6/2009 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes setembre de 2009. 
Data:  3 de setembre de  2009 
Horari:  de 20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Carles Vidaller Espinosa 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier  Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Essent les 20,02 hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Acord d’aprovació liquidacions Plusvàlua. 
3 Aprovació dels padrons dels arbitris municipals corresponents a l’exercici del 
2009. 
4 Acord d’aprovació i comptabilització de baixes d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors, exp. 1/2009. 
5 Informació econòmica del segon trimestre de 2009. 
6 Acord d’aprovació  Pla de sanejament que tindrà una vigència de tres anys. 
7 Acord de resolució d’al·legacions i aprovació definitiva de les bases per a 
l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per als escolars del 
municipi. 
8 Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament dels 
Pallaresos, la Cooperativa roba amiga i Formació i treball, fundació privada pel 
desenvolupament del Projecte integral de recollida, selecció i valorització de 
roba usada del municipi. 



9 Acord d’aprovació de l’expedient i obertura del procediment d’adjudicació del 
Projecte de construcció d’una Escola bressol municipal. 
10 Acord d’aprovació inicial de constitució de consorci i a provació d’estatuts 
del consorci urbanístic per al desenvolupament l’àrea residencial estratègica 
Els Pallaresos.     
11 Acord d’aprovació del Projecte d’instal·lacions semafòriques al Catllar i als 
Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona C-51. 
12 Acord de compromís previ d’acceptació de la cessió de les instal·lacions 
semafòriques a la carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51. 
13 Acord d’aprovació del Projecte reformat de vestidors a la zona esportiva dels 
Hostalets. 
14 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa 
E.M.A.T.S.A. 
15 Acord d’aprovació proposta festes locals any 2010. 
16 Acord d’aprovació del Logotip de marca Els Pallaresos. 
17 Moció que presentada pels Grups municipals del PSC, ADMC, AIP i PPC 
sobre l’adhesió a la candidatura de la ciutat de Tarragona al XVIII JOCS 
MEDITERRANIS.  
18 Moció que presentada pels Grups municipals del D’ADMC, AIP i PPC 
referent al soroll que provoquen els avions.  
19 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
20 Precs i preguntes. 
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
Es fa constar la següent esmena rebuda del Sr. Jaume Domínguez Ruiz 
representant del Grup Municipal d’ADMC a l’Ajuntament. 
 
ESMENA DEL GRUP MUNICIPAL D’ADMC A L’ACTA DE LA SESSIÓ 
PLENARIA Nº 05/2009 DEL DIA 02 DE JULIOL DEL 2009 
 
Al punt 13 MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’AIP I ADMC PER 
L’APROVACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PARTICIPACIÓ 
DELS REGIDORS I GRUPS MUNICIPALS EN ELS ÒRGANS D’INFORMACIÓ 
I DIFUSIÓ MUNICIPAL 
 
Al finalitzar el debat entre el regidor Sr. Marcos i la Sra. Alcaldessa, el regidor 
del Grup Municipal d’ADMC diu: 
 
Sra. Alcaldesa le pregunto como máxima responsable de las acciones del 
equipo de gobierno, que es la alcaldesa, por eso le pregunto formalmente, 
 
¿Los Grupos Municipales vamos a disponer de un espacio para poner nuestros 
artículos en la web municipal tal y como marca la Ley? 



 
La Sra. Alcaldesa respondió “le contestaré en el próximo Pleno” 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Portaveu del Grup Municipal d’ADMC Els Pallaresos 
 

S’aprova l’acta per unanimitat dels onze 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 3 de juliol de 2009, de les liquidacions 
corresponents a l’Impost sobre l’Increment del Valor dels Terrenys de 
Naturalesa Urbana (Plusvàlues) corresponents a les transmissions realitzades 
als anys 2005, 2008 i 2009. 
 
Es tracta d’un total de 8 liquidacions, des de Galeote Rey Olga, fins a GICSA 
PALLARESOS SL, i que ascendeix a un total de mil nou-cents seixanta-cinc   
euros amb cinquanta cèntims. (1.965,50 €) 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, amb un total de 8  
liquidacions, des de Galeote Rey Olga, fins a GICSA PALLARESOS SL., i que 
ascendeix a un total de mil nou-cents seixanta-cinc euros amb cinquanta 
cèntims. (1.965,50 €). 
 
Segon. Comunicar a BASE–Gestió d’Ingressos Locals, el contingut d’aquest 
acord a fi que posi al cobrament les esmentades liquidacions. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
3 APROVACIÓ DELS PADRONS DELS ARBITRIS MUNICIPALS 
CORRESPONENTS A  L’EXERCICI DE 2009.  
 
Es dóna compte dels padrons d’IBI rústica i urbana, activitats econòmiques 
IAE, vehicles IVTM, clavegueram, escombraries i cementiri  corresponents a 
l’exercici 2009. I es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords: 
 
1.- Aprovar els referits padrons en tot el seu contingut. 
 
2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies a efectes de 
possibles reclamacions. 
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat. 



 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
  
4 ACORD DEL PLE SOBRE L’EXPEDIENT NÚM. 1/2009, D’AP ROVACIÓ I 
COMPTABILITZACIÓ DE BAIXES D’OBLIGACIONS RECONEGUDE S EN 
EXERCICIS ANTERIORS.  
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per determinar la imatge fidel de la situació patrimonial, financera i 
pressupostària, cal establir si les obligacions reconegudes procedents 
d’exercicis anteriors que resten pendents de pagament responen a obligacions 
efectivament exigibles actualment. 
 
2. Pel Decret de l’Alcaldia de data 8 de juny de 2009, s’inicia l’expedient per a 
l’aprovació i comptabilització, si escau, de baixes d’obligacions reconegudes en 
exercicis anteriors, pendents de pagament.  
 
3. El regidor d’Hisenda formula la proposta raonada de les baixes d’obligacions 
reconegudes en exercicis anteriors pendents de pagament. 
 
4. El  secretari interventor ha emès el següent informe favorable: 
 
INFORME   
   
1. IDENTIFICACIÓ  
   
1.1. Òrgan  que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: president de la corporació 
   
1.2. Caràcter: preceptiu 
   
1.3. Títol: baixes d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors 
   
1.4. Número:  1/09 
     
2. ANTECEDENTS  
   
Pel Decret de l’Alcaldia núm. 284/09, de data 8 de juny de 2009,  s’inicia 
l’expedient de baixa d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors. El 
regidor d’Hisenda formula la proposta corresponent en data  8 de juny de 2009. 
   
El detall individualitzat de baixes d’obligacions  reconegudes en exercicis 
anteriors per liquidacions de les obres 
 
    Exercici    Partida   Explicació                     Import 
 
     2005 12162202 Gulinves Ob Ajunt 3                                234.318,33         
     2005        412 62205 Ob CAP ABS 10.000h                              62.411,09 



     2005        441 62700 Ob Aig pluv UA 1 Eraso                              5.000,00 
    2005         441 62701 EMATSA Pla inf aigua                              43.639,20 
    2005         511 60102 Ob voreres S Sebastià                                  677,02 
    2005         511 61100 JM Gruas Ctra S Creus                            48.646,67 
    2005         511 62304 Rem enllumenat                                         1.314,62 
    2006         451 62202 Pavelló PAV 2                                         187.033,64 
    2006         451 62203 Locals culturals Host/JI                               7.230,90 
    2006         452 62200 Enllumenat zona esportiva Hostalets          8.295,83 
 
                                                       TOTAL...............................      598.567,30 € 
 
Les referides baixes són per liquidació de les obres ja executades, per baixes 
en l’adjudicació o liquidacions. 
 
Total baixes obligacions reconegudes d’exercicis tancats ...         598.567,30 € 
 
3. FONAMENTS DE DRET  
   
3.1. L’objectiu d’aquest expedient és determinar la situació de les obligacions 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, pendents de pagament i 
reconegudes en exercicis anteriors, que per diferents motius s’han de depurar i 
donar de baixa. Aquest expedient pot servir com a document comptable 
justificatiu de les anotacions comptables corresponents. L’objectiu final és 
ajustar la comptabilitat municipal a la realitat jurídica, eliminant aquelles 
obligacions reconegudes en què no hi ha dret a exigir el seu pagament a 
l’Ajuntament i contribuir, així, a donar una imatge fidel de la seva situació 
financera. 
   
3.2. Anàlisi dels motius que justifiquen les baixes d’obligacions pendents de 
pagament reconegudes en exercicis anteriors, proposades pel regidor 
d’Hisenda: 
   
Prescripció d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors. 
   
El Reial decret legislatiu 1091/1988, de 23 de setembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei general pressupostària, regula aquesta matèria en els 
articles 46 i 47. 
   
L’article 46 1.b  preveu que prescriurà als cinc anys el dret a exigir el pagament 
de les obligacions ja reconegudes o liquidades si no fos reclamat pels creditors 
legítims o els seus drethavents, termini que es comptarà des de la data de 
notificació del reconeixement o liquidació de la respectiva obligació. 
   
L’article 46.2 preveu que la prescripció s’interromprà d’acord amb les 
disposicions del Codi civil (article 1930 i següents). 
   
L’article 47 disposa la baixa d’aquestes obligacions en els respectius comptes, 
després de tramitar l’expedient oportú. 
   



Les regles 128 de la Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local i 86 
de la Instrucció de comptabilitat simplificada per a ens locals de menys de 
5.000 habitants preveuen les accions comptables que cal dur a terme en 
aquest cas. 
   
En aplicació de la legislació assenyalada es conclou que les prescripcions 
d’ofici d’obligacions reconegudes que es proposen, compleixen els requisits 
previstos a les dites normes, publicant anunci amb caràcter general, en el BOP, 
per si hi ha interessats en l’expedient. 
   
3.3. D'acord amb l'article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
correspon al Ple de l’Ajuntament la competència per aprovar aquest expedient, 
atès que la baixa afecta obligacions reconegudes pendents de pagament 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats i que tenen el seu origen en 
els corresponents comptes generals aprovats cada any. 
   
4. ADVERTIMENT 
 
Per l’estat del romanent de tresoreria, crec que és del tot necessari donar una 
imatge fidel del pendents de pagament, per la qual cosa és necessari una 
depuració de les obres, que s’han acabat i liquidat i, per la raó que sigui resten 
restes de pendents de pagament al corresponent estat, la qual cosa comporta 
que el romanent de tresoreria, que naturalment contempla aquets pendents, no 
reflecteixi la realitat. 
 
Però també s’ha de fer constar que aquestes baixes venen produïdes per la 
liquidació d’una sèrie d’obres, que a la vegada varen ser finançades amb 
generació  d’ingressos  propis d’inversions, passat el temps és necessari 
depurar els pendents, el lògic seria que això ens produís un romanent de 
tresoreria positiu per despeses general, i que mitjançant crèdit extraordinari o  
suplement de crèdit es destinés a partides d’inversions; en ser negatiu el 
romanent de tresoreria, fa impossible la tramitació per la manca de generació 
de crèdit, la qual cosa comportarà la disminució del romanent de tresoreria 
negatiu,  produït per despeses d’ordinari; no es pot fer altre cosa, la qual cosa 
s’hauria de tenir en compte en el moment en que el referit romanent fos positiu i  
destinar-lo a inversions. 
 
5. CONCLUSIONS  
   
Un cop comprovat el compliment de les disposicions legals reguladores 
d’aquest expedient, informo favorablement sobre l’expedient de baixa 
d’obligacions reconegudes en exercicis anteriors, per import de  598.567,30 €, 
relació incorporada a l’expedient. 
   
Els Pallaresos, 16 de juny de 2009.  
 
Josep Maria Palau Estil-les. 
Secretari-interventor 



  
5. S’ha exposat al públic al BOPT  núm. 152, de data 3 de juliol de 2009, i al 
tauler d’anuncis, sense que durant el termini reglamentari  de  reclamacions 
se’n presentessin. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
1. Cal tenir en compte els articles 46 i 47 del Reial decret legislatiu 1091/1998, 
de 23 de setembre, pel qual s’aprova el text  refós de la Llei general 
pressupostària. 
 
2. Cal considerar les regles 128 de la Instrucció de comptabilitat de 
l’Administració local i 86 de la Instrucció  simplificada per als ens locals de 
menys de 5.000 habitants. 
 
3. Cal considerar els articles 31.1 b, 59.4 i 84 de la Llei 30/192, de règim jurídic 
de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, en 
relació amb la consideració d’interessats, audiència i anuncis en cas que 
s’ignori el lloc de la notificació. 
 
4. Cal tenir en compte l’article 212.4 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, amb relació a l’òrgan competent. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1. Aprovar la baixa de les obligacions reconegudes pendents de pagament, 
integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 598.567,30 €.  
 
Detall individualitzat: 
 
Relació de les baixes d’obligacions reconegudes: 
 
    Exercici    Partida   Explicació                     Import 
 
    2005 12162202 Gulinves Ob Ajunt 3                                267.167,33         
    2005        412 62205 Ob CAP ABS 10.000h                              62.411,09 
    2005        441 62700 Ob Aig pluv UA 1 Eraso                              5.000,00 
    2005         441 62701 EMATSA Pla inf aigua                              43.639,20 
    2005         511 60102 Ob voreres S Sebastià                                  677,02 
    2005         511 61100 JM Gruas Ctra S Creus                            48.646,67 
    2005         511 62304 Rem enllumenat                                         1.314,62 
    2006         451 62202 Pavelló PAV 2                                         187.033,64 
    2006         451 62203 Locals culturals Host/JI                               7.230,90 
    2006         452 62200 Enllumenat zona esportiva Hostalets          8.295,83 
 
                                                       TOTAL...............................      598.567,30 € 
 



Les referides baixes són per liquidació de les obres ja executades,  per baixes 
en l’adjudicació o liquidacions. 
 
2. Fer els assentaments comptables  que calguin per fer efectiva la baixa de les 
obligacions indicades. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, tres (3) en contra, dels 
senyors/es Coronado, Oller i Vidal i dues (2) abstencions, dels senyors 
Domínguez i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Vidal. Mi voto ha sido negativo. 
 
Si retrocedemos al Pleno ordinario del Ayuntamiento del día 5 de marzo de 
2009, en el punto 7 se proponía un segundo acuerdo que era: “Facultar a la 
Sra. Alcaldessa per tal que prengui les mesures pertinents, per eixugar el dèficit 
durant l’exercici de 2009”. 
 
El Sr. Domínguez, antes de la votación preguntó a la Sra. Alcaldesa ¿cuales 
eran las medidas que pensaba tomar para limpiar o quitar dicho déficit? 
 
Muy amablemente, haciendo uso de su “consenso”, de su talante “democrático” 
y de su “cortesía” contestó: “Como sé que eso no influirá en la votación, las que 
considere pertinentes”. 
 
Estos son los argumentos de nuestra Sra. Alcaldesa. 
 
Yo, ya he manifestado en varias ocasiones en esta sala mi desconfianza, 
dudas y temores sobre las propuestas y políticas económicas de la Sra. 
Alcaldesa y su Equipo de Gobierno. No me los creo. 
 
Este acuerdo, en mi opinión, es mi opinión, puedo estar equivocado; es una 
maniobra desesperada de maquillaje de las cuentas y esto refuerza mi 
desconfianza en el objetivo y la finalidad de la propuesta, porque no creo que 
solucione nada más, porque el problema y el déficit sigue presente en este 
Ayuntamiento. 
 
También quiero hacer constar aquí la advertencia que consta en el punto 
cuatro del informe de carácter preceptivo realizado por el Sr. Secretari-
Interventor, de fecha de 16 de junio de 2009. 
 
Sra. Alcaldesa esto es muy fácil, si en una casa entran 1.200 euros y se gastan 
4.000 euros, se acaba hundiendo la casa. Esto lo sabe hasta un niño. 
Austeridad, Control y “apretarse el cinturón” son las soluciones.  
 
5 INFORMACIÓ ECONÒMICA SEGON TRIMESTRE 2009.  
 



Per la secretaria-intervenció s’informa al Ple, atès l’art. 188 de la LHL, de 
l’execució  pressupost municipal de l’any 2009, i del moviment de tresoreria per 
operacions pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat. 
 
Execució del Pressupost 
 
El pressupost durant el 2n. trimestre de 2009 s’ha executat: 
 
Pressupost inicial                                            4.204.392,08  €       
Modificacions                                                                 0,00 €                                   
Crèdits definitius                                             4.204.392,08  €  
Obligacions reconegudes                               1.487.833.96  € 
Pagaments realitzats                                      1.467.495,68  € 
Drets reconeguts                                               771.603.86  € 
Drets anul·lats                                                               0,00  € 
Recaptació neta                                                 771.603.86  € 
      
Moviment de tresoreria 
 
Existència inicial                          686.001,85  €   
Cobraments                                                     1.768.674,35 €      
Pagaments                                                       1.928.935,66 €         
Formalització                                                         -1.197,73  €  
Existència final                                                     526.938,27 € 
 
Estat del romanent de tresoreria 
 
Fons líquids                                                         526.938,27 € 
Drets pendents de cobrament                               32.959,59 € 
Obligacions pendents de pagaments               1.763.854,36 € 
Romanent de tresoreria total                           -1.203.956,50 € 
Saldos de dubtós cobrament                                    3.494,73€   
Excés de finançament afectat                                         0,00 € 
Romanent de tresor. per a desp. Generals      -1.207.451,23 € 
 
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Pel secretari-interventor s’informa: 
 
Que s’ha de fer referència als drets pendents de cobrament, en el sentit que el 
resultat dels mateixos, ve viciat pels cobraments realitzats pendents d’aplicació 
definitiva (410.430,48 €), que a l’estat del Romanent de tresoreria, resta del 
pendent de cobrament.  Una vegada rebuda de BASE la liquidació definitiva del 
cobrament dels corresponents impostos, feta l’operació comptable, es 
regularitzarà la situació. Aquesta situació comporta que el romanent de 
tresoreria real  sigui  de  -797.020,75 €. 
 
La situació econòmica de l’Ajuntament no s’ha recuperat respecte l’anterior 
informació, ans el contrari ha empitjorat i pel seu import és preocupant, per la 



qual cosa cal alertar, i sense voler ser repetitiu però sí necessari, amb els 
advertiments que s’han fet, i que cal continuar fent, tant en les informacions 
trimestrals de gestió que es donen quan és possible, com amb la Liquidació del 
pressupost i amb el Compte general, per factures que arriben al registre per 
encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense fiscalització prèvia, en el 
moment del pagament és quan en té coneixement aquesta secretaria-
intervenció, (l’article 188 de TRLRHL, que preveu que el ordenadors de 
pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin l’advertiment per escrit 
seran personalment responsables de la despesa que s’autoritzi, reconegui o 
paguin sense crèdit suficient). 
 
No es té en compte el control d’eficàcia, seria del tot necessari una memòria 
justificativa del cost i rendiment dels serveis. 
 
Fer constar que l’actual recaptació comporta que els ingressos municipals es 
puguin considerar del tot per sota dels que, en realitat haurien de ser per poder 
comptar amb una gestió equilibrada, informar i alertar de la possibilitat/realitat 
d’arribar a final d’any amb un dèficit, per projecció, preocupant, això tenint en 
compte el potencial d’ingressos previstos, si pel contrari no sorgeix algun ingrés 
puntual,  atípic i esporàdic,  que cobreixi el referit dèficit, tenint en compte el 
manifest del regidor d’hisenda de gestions dutes a terme respecte l’ampliació 
d’ingressos que es pot generar per una revisió de la concessió del servei 
domiciliari d’aigua en relació a passades actuacions de gestió per l’empresa 
EMATSA o be possible concessió del servei a altres empreses del sector. 
 
Romanent de tresoreria negatiu liquidació any 2008,   -481.544,64 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2009,  -834.785,79 €. 
Romanent de tresoreria negatiu 2r trim. 2009,  -797.020,75 €. 
 
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2008, per 
import de 3.494,73 €, mentrestant no es conegui el pendent de pagament de 
l’exercici de 2009. 
 
Amb data 29 de juliol de 2009, resta liquidat el deute amb BASE, de 126.153,44 
€, respecte l’excés d’ingressos de liquidacions d’arbitris fet erròniament l’any 
2008. 
 
Per tal de donar una imatge fidel, respecte als pendents de pagament, s’ha dut 
a terme una depuració de pendents d’obres que s’havien acabat i liquidat, així 
ho determinen els corresponents informes tècnic annexats a l’expedient, la qual 
cosa comportava que el romanent de tresoreria, que naturalment contempla 
aquests pendents, no reflectien la realitat, per la qual cosa s’ha tramitat el 
corresponent expedient  de baixes 1/2009, per import de 598.567,30 €. 
 
El ple de l’Ajuntament al punt setè de la sessió de data 5 de març de 2009,          
va acordar,  per tal de restablir aquest romanent de tresoreria negatiu, aprovar 
el proper pressupost de l’exercici de 2010, amb un superàvit igual al dèficit 
produït, com també es facultava a la Sra. Alcaldessa per eixugar-lo durant l’any 
2009, de certa manera això s’ha produït en part, amb la tramitació del referit 



expedient de baixes d’obligacions generades en exercicis anteriors 1/2009, per  
import de 598.567,30 € i corresponent comptabilització d’aquestes baixes, 
tenint en compte que això tindrà el reflex fidel al romanent de  la liquidació de 
l’any 2009, restant  alleugerit amb la referida quantitat.   
 
Però també s’ha de fer constar que aquestes baixes venen produïdes per la 
liquidació d’una sèrie d’obres, que a la vegada varen ser finançades amb 
generació  d’ingressos  propis d’inversions, passat el temps s’ha cregut  
necessari la seva depuració,  el lògic hauria estat que això produís un romanent 
de tresoreria positiu per despeses general, i que mitjançant crèdit extraordinari 
o suplement de crèdit es destines a partides d’inversions, en ser negatiu el 
romanent de tresoreria, fa impossible la tramitació del referit expedient, la qual 
cosa comporta la disminució del romanent de tresoreria negatiu produït per 
despeses d’ordinari, per la qual cosa tot això s’hauria de tenir en compte en el 
moment en que la liquidació del pressupost el  romanent de tresoreria fos 
positiu generar i destinar-ho a partides d’inversió. 
 
Davant d’aquesta situació d’actual desproporció del volum de despesa corrent 
respecte dels ingressos també de naturalesa ordinària, i fins que aquests 
s’acomodin a través de impostos, taxes i increment en la participació dels 
Tributs de l’Estat i Generalitat, que es pot considerar baixa, tenint en compte 
que últimament s’han assumit despeses de serveis que haurien de ser 
finançades per altres administracions, com és el cas de l’ensenyament, 
vigilància,  el que exigirà un termini que excedeix de l’exercici pressupostari, la 
corporació hauria de tenir cura de la despesa i l’adopció de mesures per tal 
d’evitar la formació d’un dèficit estructural.  
 
També cal informar, respecte del préstec en tràmit  per  obres de construcció 
de  la  llar d’infants (488.838,10 €) que figura al pressupost de l’exercici de 
2009. Tenint en compte el seu import es va creure necessari i així es va 
aprovar la proppassada sessió de 2 de juliol de 2009, en sol·licitar un canvi 
d’obra al PUOSC de la subvenció del Pavelló concedida per l’any 2012, que en 
el cas de resolució positiva, únicament s’utilitzarien 256.546,47 €, no obstant 
això, el potencial d’ingressos que actualment compte l’Ajuntament, no són 
suficients per atendre tant de préstec, informar i alertar que amb una continuïtat 
pressupostària com l’actual, relació ingressos/despeses, aquest Ajuntament per 
molts tants per cents que es facin i adaptacions que es facin, que pot ser  
possible adaptar-ho la normativa establerta en matèria d’endeutament, que es 
quadrin el números, aquest ajuntament tindrà serioses dificultats i patirà molt 
per poder tornar les corresponents anualitats i interessos.  
 
El deute hauria d’anar en consonància amb la generació d’ingressos que 
propicia l’Ajuntament, el que fa que el préstec en consonància a aquesta 
recaptació sigui lleuger o insuportable, d’aquest últim és del que estem més a 
prop actualment. 
 
Tot això fa que sigui necessària l’aprovació d’un pla de sanejament, al marge 
de ser una obligació legal a conseqüència de la situació econòmica de 
l’ajuntament. També és un element cabdal per superar i poder fer front al dia a 



dia i també l’execució del pressupost, no només d’aquest anys, sinó també 
d’anys vinents, tot fent constar que per tal de poder garantir el finançament de 
les operació previstes per l’any 2009 i les dels exercicis successius, segons el 
referit pla de sanejament, el sanejament i adequació es basat exclusivament en 
una aportació econòmica per la regularització o actualització de la concessió, 
com s’ha dit anteriorment, per la previsió gestionada per l’equip de govern 
d’una aportació puntual generada per la gestió del servei domiciliari d’aigua a 
renegociar amb l’empresa EMATSA o bé a treure a concurs, per un import 
d’1.200.000,00 €. 
 
Tot això s’haurà de portar a terme mitjançant una gestió pressupostària 
adequada i de control, acomplint les anàlisis fetes, pla econòmic financer, 
acords al respecte i pla de sanejament, com ja es deia en la informació del 
primer trimestre amb gent capacitada, de bona voluntat i amb esperit de servei, 
perquè tal com també es deia en la passada informació, les persones que 
hagin d’auditar, primer haurien de presentar propostes serioses d’execució i 
solucions de desenvolupament, en les fantasmades s’hauria d’anar en compte, 
en coses tant serioses com aquesta, pel poc que aporten pel bé de 
l’administració i en conseqüència  dels administrats. 
 
També crec que cal informar respecte les feines de gestió comptable i de l’arxiu 
de les factures que comporta, deixar constància que enlloc queda reflectida 
l’obligatorietat o no de treure els manaments en paper i de la forma del seu 
arxiu, davant el dubte, es treuen, hi ha les corresponents relacions de factures i 
de manaments, però no hi ha personal adequat per arxivar-les conjuntament o 
adequadament, o sigui posar factura amb manament correctament com 
normalment, amb dificultat, però s’anava fent, l’augment de feina amb les 
tasques administratives, generalment de control i el de facilitar documentació 
pel feixuc que és buscar-ho i tornar-ho a posar al lloc corresponent i d’altres 
feines que fa la persona encarregada, fa que la tasca diària de comptabilització 
que s’anava fent, queda endarrerida fins a dos mesos, això no hauria de ser 
per tal de portar al dia aquesta important  gestió.  
 
També recordar del que ja es va informar respecte l’esgotament del líquid de 
tresoreria que comporta la caixa única, salvat últimament per liquidacions, de la 
manca de disponibilitat de diner, que pot tenir dificultats per atendre el 
pagament regular de factures que són habituals i en el termini que sempre s’ha 
fet en aquest Ajuntament.  
 
Manifestant tots els assistents restar assabentats de la situació econòmica de 
l’Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 
30 de juny de 2009. 
 
6 ACORD DEL PLE DE L’AJUNTAMENT D’APROVACIÓ DEL PLA  DE 
SANEJAMENT  
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 5 de març de 2009, 
va acordar  inicia la tramitació administrativa per tal de concertar una nova 
operació de crèdit per a finançar el projecte d’inversions previst al pressupost 



municipal per l’any 2009, per les obres de construcció d’una Escola bressol 
municipal, per import de 488.838,10 €. 
 
Coneixedors de les normes de la Diputació de Tarragona,  reguladores de 
subvencions dels interessos dels préstecs concertats amb el ajuntaments i de 
la formalització de convenis de col·laboració amb entitats financeres. 
 
En aquest mateix acte, s’acorda sol·licitar a la  Diputació de Tarragona que 
efectuï tots els tràmits, estudis i qualificacions necessaris per a la concertació 
del préstec, així com, la subvenció del tipus d’interès del préstec que pertoqui, 
que s’aplicaran a la finalitat esmentada i en els termes reglamentats per les 
“Normes reguladores de la subvenció dels interessos dels préstecs concertats 
per ajuntaments” i pel conveni de col·laboració a formalitzar. 
 
Amb data 17 d’agost de 2009,  es rep de la Diputació de Tarragona el Pla de 
sanejament de data 5 d’agost de 2009, no vinculant, per tal que l’Ajuntament 
dels Pallaresos pugui realitzar una operació de crèdit la qual li provoca que 
l’estalvi net sigui negatiu. Per la qual cosa, es troba en la necessitat de  fer un 
pla de sanejament per retornar a l’ajuntament en un període de tres anys a una 
situació sanejada, que textualment: 
 
INFORME 
 
IDENTIFICACIÓ: 
 
Òrgan al qual s’adreça: Alcaldessa de l’Ajuntament dels Pallaresos 
Caràcter: No facultatiu i no vinculant 
 
Títol: Pla de sanejament 
 
Número d’expedient: 2009-1761 
 
ANTECEDENTS: 
 
L’Ajuntament dels Pallaresos ha tramès a aquesta unitat les dades requerides 
per a l’elaboració de la petició d’assistència de referència. 
 
De les dades examinades es desprèn: 
 
L’Ajuntament dels Pallaresos vol realitzar una operació de crèdit la qual li 
provoca que l’estalvi net sigui negatiu. Per la qual cosa, procedeix fer un pla de 
sanejament per retornar a l’ajuntament en un període de tres anys a una 
situació sanejada.   
 
No obstant, cal tenir en compte que l’ajuntament ha liquidat l’exercici 2008 amb 
un romanent de tresoreria negatiu de 481.544,64 euros, per la qual cosa, s’ha 
de tenir en compte que l’ajuntament té dos anys per absorbir aquest romanent 
negatiu. Durant l’exercici 2009 es donaran de baixa obligacions reconegudes 



per import de 598.567,30 euros que corresponen a facturacions d’import inferior 
a la contractació. 
 
També cal tenir en compte que l’ajuntament té un pla econòmic financer a un 
horitzó fins l’any 2011, per la qual cosa, el pla també ha de contemplar que 
l’ajuntament ha de ser financerament estable l’any 2011. 
 
CRITERIS EMPRATS EN L’EL·LABORACIÓ DEL PLA: 
 
1.- Les dades referides a l’exercici 2008: 
 
Són les dades referents a la liquidació del pressupost. 
 
2.- Les dades referides a l’exercici 2009: 
 
Són les de l’aprovació del pressupost inicial de l’exercici.  
 
No obstant, s’ha tingut en compte que durant l’exercici s’hauran de realitzar les 
següents modificacions de crèdit: 
 
- Subvenció rebuda del Fons Estatal d’Inversió Local per import de 578.663,33 
per a un col·lector d’aigües pluvials i 47.491,71 per l’adequació de l’enllumenat 
públic per a la urbanització Pallaresos Park. Per la qual cosa, el pressupost 
inicial de l’exercici 2009 l’incrementen els capítols 7 d’ingressos i 6 de 
despeses per l’esmentat import. 
 
També esmentar que dels 846.820,09 euros que es preveuen en el capítol 9 
per a concertar préstecs, només se sol·licitarà el corresponent a l’obra de la 
Llar d’infants per import de 256.546,47 euros. Per tant, caldria modificar les 
previsions d’ingressos del capítol 9.  
 
Caldrà donar de baixar del capítol 6 els següents conceptes: 
 

- 60.000 € de l’obra dels vestidors que no es farà,  
- 146.981,99 € corresponents a la Llar d’infants ja que aquest import 

correspon a una subvenció del PUOSC del 2010, i al pressupostar-se 
l’obra plurianualment, aquest import es pressupostarà al 2010 

- 232.291,63 € corresponent a la subvenció del PUOSC del Pavelló ja 
que es farà una al·legació al PUOSC perquè puguin utilitzar-se per 
finançar la llar d’infants, i al pressupostar-se l’obra plurianualment, 
aquesta import es pressupostarà al 2010 

 
Hi ha una modificació en la previsió d’ingressos 5 de 81.149,63 corresponent a 
l’aportació d’una empresa en relació a la concessió administrativa per la gestió 
del subministrament de l’aigua. No obstant, cal destacar que encara no hi ha un 
acord definitiu en aquest sentit. 
 



Al capítol 1 es redueixen 69.850,00 euros corresponents a places vacants de la 
plantilla que estaven pressupostades per tot l’any i no s’ocuparan fins al mes de 
gener. 
 
3.- Les dades referides a  l’exercici 2010 i següents: 
 
Ingressos: 
 
Capítol I -  s’incrementa un 3% en relació a l’any anterior. 
  
Capítol II – es redueix l’import pressupostat per l’exercici 2009 en 200.000 
euros ja que no es preveu que es realitzi cap promoció important d’habitatges 
durant el 2010 degut a l’actual situació econòmica. L’any 2011 s’incrementa 
aquest import en 50.000 euros i el 2012 l’import previst d’ingressar és de 
400.000 euros en concepte de la promoció d’una àrea urbanística ARE. 
 
Capítol III – S’incrementen els ingressos un 3% en relació al pressupost de 
2009. No es preveuen la imposició de contribucions especials ni quotes 
urbanístiques durant el període d’execució del pla de sanejament. L’any 2012 
l’increment és del 15% atesa la promoció de l’àrea urbanística ARE. 
 
Capítol IV – es preveu un increment d’un 2% respecte a l’import pressupostat. 
També hi tenim en compte la subvenció de la Diputació dels interessos del 
préstec que està subvencionat en un 80%. Així mateix, es preveuen ingressos 
provinents de transferències d’una empresa 
 
Capítol V – es preveu que se seguiran tenint els ingressos procedents de 
l’arrendament de finques i de la concessió administrativa, els quals incrementen 
un 2% respecte l’exercici 2009. No obstant, reduïm els interessos 
corresponents als dipòsits a 5.000,00 euros. Aquest capítol es veu augmentat 
per l’import d’una concessió administrativa de gestió del servei de l’aigua de 
450.000 euros el 2010, 400.000,00 euros el 2011 i 168.850,37 euros el 2012. 
 
Capítol VI – No es preveu cap ingrés per aquest capítol. 
  
Capítol VII – Incloem les subvencions provinents del PUOSC. Per l’any 2010: 
Escola Bressol (146.981,99€) i per l’any 2011, suposant que s’accepti 
l’al·legació al PUOSC, per l’import de 420.214 € que es concedia pel Pavelló 
Polisportiu, destinar 232.291,63 € per les obres de la llar d’infants i 187.922,37 
per obres de renovació d’enllumenat. 
 
Capítol VIII – aquest capítol es deixa a zero.  
 
Capítol IX – L’any 2011 es preveu concertar un préstec de 80.538,16 € per a la 
resta de finançament de l’obra de renovació de l’enllumenat.  
 
En l’apartat del Romanent de tresoreria hi imputem el Resultat pressupostari de 
l’any liquidat més el Romanent de tresoreria de l’any anterior. D’aquesta 
manera donem a entendre que l’escenari previst s’executa en la seva totalitat.   



 
No obstant, a l’exercici 2009 sumem al càlcul del romanent de tresoreria la 
quantitat de 598.567,30 euros corresponents a un expedient que s’ha de 
tramitar durant el 2009 de baixes d’obligacions reconegudes d’exercicis 
anteriors. 
 
Despeses:    
 
Capítol I – increment del 3% sobre l’import pressupostat en l’exercici 2009. Pels 
exercicis de 2011 i 2012 apliquem el mateix increment atès que ens comenten 
que no hi haurà variacions en el personal. 
 
Capítol II -  increment del 2% sobre l’import pressupostat l’exercici 2009. 
Aquest import es inferior al de la liquidació de 2008 atès que part de serveis 
que estaven contractats a tercers es realitzen per personal contractat per 
l’ajuntament. 
 
Capítol III – hi imputem els interessos generats en els préstecs concertats 
d’acord amb el quadre d’amortització.  
 
Capítol IV – agafem de referència l’import pressupostat al 2009 i l’incrementem 
un 2% ja que no es preveu tenir cap despesa extraordinari en aquest sentit 
durant la resta del període.  
 
Capítol VI – Cada exercici hi imputem una inversió fixa de 8.000,00 
corresponents a mobiliari i a equipaments informàtics, al 2010 146.981,99 en 
concepte d’obra de la llar d’infants i al 2011 la part restant de 232.291,63 €. 
També al 2011, 268.461,43 euros de renovació de l’enllumenat. 
 
Capítol VII – No es preveu concedir cap subvenció de capital. 
 
Capítol VIII – No s’inclou cap adquisició d’actius financers. 
 
Capítol IX - s’imputa l’amortització del préstec que es preveu concertar d’acord 
amb els corresponents quadres d’amortització i la del préstec vigent. No 
s’inclou cap amortització del préstec de 80.538 € atès que es preveu que es 
concerti amb una carència d’un any, per tant, el 2012 només hi hauria 
pagament d’interessos.   
 
D’acord amb les previsions realitzades s’observa que: 
 
- L’any 2011 l’ajuntament és estable pressupostàriament. 
- L’any 2012 l’ajuntament està sanejat. 

 
La tècnica dels Serveis  
Econòmics Municipals             

 
Núria Gras Nogués                     



Tarragona, 5 d’agost de 2009 
 
Que resta incorporat a l’expedient. 
 
L’evolució de la situació economicofinancera de l’ens, fa necessari que es 
duguin a terme una sèrie de mesures econòmiques, financeres, fiscals i 
administratives per tal de corregir, en un escenari triennal, les ràtios d’estalvi 
net i del deute viu i conseqüentment el sanejament econòmic de l’ens. 
 
La situació actual requereix de la concertació d’una operació de préstec per 
import de 488.838,10 €, destinada al finançament de la construcció d’una 
Escola bressol municipal, prevista per l’any 2009.  
 
Vist el següent informe de Intervenció de data 7 d’agost de 2009, per tal de 
donar compliment a allò disposat a l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, l’Ajuntament dels Pallaresos, ha d’aprovar un pla de sanejament 
economicofinancer, el qual ha estat confeccionat, per encàrrec d’aquest 
Ajuntament, pel servei jurídic/econòmic del SAM de la Diputació de Tarragona, 
de data 5 d’agost de 2009 i tenint en compte les indicacions de l’Alcaldia i la 
regidoria d’Hisenda de l’Ajuntament: 
 
INFORME 
 
I.  A N T E C E D E N T S 
 
L’import dels préstecs projectats a llarg termini ascendeix a i té per objecte 
finançar la següent actuació: 
 
Inversió per a la construcció d’una llar d’infants per import global d’ 
1.105.820,09 €. 
 
II.   F O N A M E N T S   D E   D R E T 
 
L’import de l’operació de crèdit que es destina a despeses d’inversió; en 
conseqüència, l’Ajuntament podrà recórrer al crèdit públic o privat, a llarg 
termini, en qualsevol de les seves formes, inclosa l’emissió pública de deute, 
d’acord amb l’article 49 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (en 
endavant TRLHL). 
 
En principi es tracta d’un crèdit per finançar inversions que han estat 
prèviament consignades en el pressupost de la Corporació per l’any 2009, i és 
de 488.838,10 €. 
 
En el cas que sigui atès un canvi d’obra al PUOSC, acordat la proppassada 
sessió de 2 de juliol de 2009, segons la subvenció concedida a tal fi per a la 
construcció d’un Pavelló per l’any 2012, en aquest cas, únicament s’utilitzarien 
256.546,47 €.   



 
L’import inicial de l’operació de crèdit a llarg termini previst concertar, supera el 
10%  dels recursos de caràcter ordinari previstos en el pressupost vigent, xifrat 
en 288.757,20 €, l’import acumulat dels préstecs de l’Ajuntament és 
d’1.363.856,00 €.                                                              . 
 
Per la qual cosa, d’acord amb l’article 52.2 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 
5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, l’òrgan competent per aprovar l’operació de crèdit és el Ple de 
l’Ajuntament. 
 
L’Ajuntament té el pressupost de l’exercici corrent aprovat de forma definitiva 
amb data 18 de desembre de 2008.  
 
L’estalvi net, calculat d’acord amb l’article 53.1 (inclou operacions projectades) 
és negatiu (-501.005,04), amb un percentatge de -23,43% sobre els ingressos 
corrents liquidats. 
 
El volum total del capital viu de les operacions de crèdit vigents (inclou 
operacions projectades) a curt i a llarg termini, inclòs el risc dels avals, en 
relació amb els ingressos corrents liquidats (en termes consolidats) és de 
74,64%, i, per tant, és inferior al 110%.  
 
D’acord amb l’article 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en 
relació amb l’article 3.2 de la LGEP, el pressupost general de l’exercici en curs, 
incloent-hi operacions financeres en tràmit, no s’ajusta al compliment de 
l’objectiu d’estabilitat pressupostària de conformitat amb l’article 3.2 de la 
LGEP, i es determina necessitat de finançament de 830.020,09 €, amb la qual 
cosa, i segons l’article 22 de la LGEP, l’Ajuntament ha de presentar un pla 
econòmico-financer corrector en un termini de 3 mesos des de la formalització 
de la operació. L’ajuntament dels Pallaresos té en vigència un pla econòmic 
financer amb un escenari fins l’any 2011. 
 
El pagament de les obligacions derivades d’aquesta operació de crèdit podrà 
ser garantit, d’acord amb l’article 49.5 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals amb l’afectació d’ingressos procedents d’aportacions d’empresa privada 
pel subministrament d’aigua, sigui per aportació de la pròpia empresa 
EMATSA, ja sigui per que la gestió del referit serveis surti a concurs, segons  
manifest del regidor d’hisenda de l’ajuntament, o bé en  taxes i preus públics, 
sempre que hi hagi una relació directa entre els recursos esmentats i la 
despesa que s’ha de finançar amb l’operació de crèdit.  
 
III.   C O N C L U S I Ó 
 
Informo favorablement sobre les dades que s’han exposat, pel que fa al rigor 
econòmic i pressupostari de les dades així com el pla de sanejament i 
economicofinancer que s’annexa a l’expedient, d’acord amb allò que 



estableixen els articles 48 i següents del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals. 
 
L’òrgan competent per aprovar les operacions de crèdit inicialment prevista que 
es de 488.838,10 €,  és el Ple de la Corporació i es requereix autorització de la 
Direcció General de Política Financera de la Generalitat de Catalunya al 
resultar una ràtio de l’estalvi net negativa, conforme a l’article 9 de l’Ordre ECF 
ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en matèria de tutela financera 
dels ens locals. 
 
Al pressupost vigent, en el seu cas, no s’han consignat crèdits al capítol IV, per 
aportacions d’empreses per taxes o cànons del servei domiciliari d’aigua, per 
tant, s’haurà de procedir a la realització de les oportunes correccions del 
pressupost. En aquest sentit es tracta de reclassificar les fonts de finançament i 
ampliació de les corresponents partides, per import del crèdit definitivament 
formalitzat un cop avaluades les propostes que se’n presentin. 
 
Els Pallaresos, 7 d’agost de 2009. 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
El secretari-interventor. 
 
Per tant, aquesta regidoria proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.-  Aprovar la concertació d’una operació de crèdit per import de 
488.838,10 €, amb la finalitat de finançar inversions consistents en la 
construcció d’una Escola bressol municipal. Aquesta operació es concretarà en 
funció de les condicions que finalment ofereixin,  la resolució de l’al·legació 
presentada al PUOSC i de les entitats financeres objecte de consulta. 
 
Segon.-  Aprovar el Pla de Sanejament Economicofinancer per tal que el 
Departament d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya en 
procedeixi a l’autorització de les operacions de crèdit projectades en virtut de 
l’article 9 de l’Ordre ECF ECF/138/2007, de 27 d'abril, sobre procediments en 
matèria de tutela financera dels ens locals.  
 
Tercer.-  Comunicar el present acord al Departament d’Economia i Finances als 
efectes escaients. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, un (1) en contra, del 
senyor Vidal i quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, 
Domínguez i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot:  
 
Sr. Domínguez.  El nostre Grup Municipal encara que veu favorablement fer un 
Pla de Sanejament, doncs és un reconeixement encobert d’aquest equip de 



govern de la seva negligència a l’hora de complir i fer complir el pressupost 
municipal i reduir la despesa, tal com ve indicant el Sr. Secretari ple rere ple, 
així com la Diputació en l’anàlisi patrimonial, financer i pressupostari i econòmic 
de juliol del 2007 que recomanava “portar a terme una política de contenció de 
la despesa, eliminant al màxim la despesa corrent no obligatòria”, desprès ho 
va tornar a demanar els serveis econòmics municipals de la Diputació de 
Tarragona al seu Pla econòmic financer d’agost del 2008 ens recorda que “el 
pressupost del 2008 no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat 
pressupostaria”, i si no s’ha fet res del que el secretari va informar a l’informació 
econòmica del 2008, quan alertava de la possibilitat real d’arribar a final d’any 
amb un dèficit  de més de 600.000 € ateses les factures que arribaven per 
registre per encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense la 
corresponent fiscalització prèvia. 
 
Durant aquests primers sis mesos d’aquest any la situació continua empitjorant 
indicant que a final d’any la situació podria ser “preocupant”. 
 
El mateix secretari posa en tela de judici el control d’eficàcia, demanant una 
memòria justificativa del cost i rendiment dels serveis, curiosament el mateix 
que ens demana a les nostres aportacions el regidor d’hisenda, Sr. Pardo, i ara 
resulta que el que demana als demés ell mateix no s’ho aplica. 
 
En sis mesos han incrementat el dèficit en aprox. 300.000 € arribant a prop dels 
800.000 €. 
 
Ara incrementarem en un altre préstec de més de 488.000 € que encara farà 
més gran el forat que aquests “il·luminats” deixaran d’herència en els pocs 
menys de 2 anys que els queden de mandat, per si encara no teníem prou. 
 
Nosaltres no podem aprovar aquest punt, tot i que estem totalment d’acord amb 
la necessitat de construir una escola bressol, però el que no podem obviar és 
que una altra vegada la mala gestió d’aquest equip de govern farà que perdem 
la subvenció per la construcció del poliesportiu cobert, poliesportiu que era una 
de les nostres reivindicacions en la campanya electoral del 2007. 
 
Repetim el mateix que varem dir al ple passat, on dèiem que creiem que és 
necessària la construcció de la llar d’infants, però actualment seria més factible 
arribar a acords amb les llars existents, per mirar de fer algun tipus d’acord de 
concertar-la, mentre no és pugui construir la llar d’infants municipal, doncs 
actualment la oferta de places en les llars existents donen cobertura a les 
necessitats actuals, i no caldria sacrificar la subvenció pel poliesportiu. 
 
Ja el mateix secretari indica que actualment i en consonància amb la generació 
d’ingressos que genera l’Ajuntament, aquest préstec en consonància a la 
recaptació seria insuportable, per això el fet de tenir que aprovar el Pla de 
Sanejament. Una prova més de la deplorable gestió d’aquest equip de govern, 
que en poc més de dos anys ha fet un forat que fa necessària la intervenció de 
l’administració superior, doncs ells no tenen la capacitat suficient per sortir 
d’aquest forat que ells mateixos ens han ficat. Un altre motiu que no ens permet 



aprovar aquest punt és el fet que fan un Pla a 3 anys quan el normal seria 
finalitzar les seves accions al acabar el seu mandat, i no deixar herències a qui 
d’aquí 2 anys surti escollit per governar el municipi. 
 
Repetim que no votem en contra, sinó que ens abstenim a expenses del que la 
ratificació de la Conselleria Econòmica Financera dictamini. 
 
El Sr. Pardo, li diu que el Romanent de tresoreria que ha dit de 800.000,00 € no 
es el real, el real a dia d’avui es de 199.000,00 euros, així com, que en el punt 
anterior s’ha aprovat l’expedient de baixes per import de 600.000,00 euros,  
que la situació no és tant alarmant com intenta  fer veure. 
 
Sr. Vidal. He votado no a este Plan de Saneamiento. 
 
Mire Sra. Alcaldesa, la política de escaparate, la política de campanario o la 
política de producciones made in Hollywood que Usted y su Equipo de 
Gobierno “cohesionado” están llevando durante dos años, pueden alterar y 
confundir la percepción real en que se encuentra económicamente el municipio, 
haciendo ver a nuestros vecinos que estamos en el “país de Alicia y las mil 
maravillas” y esto está muy lejos de la realidad. 
 
Pero los números son retorcidos, no se dejan engañar y cumplen a rajatabla las 
reglas de sumar y restar. 
 
En primer lugar, esta historia ya me la conozco, cada vez que traen Planes 
Económicos, Planes Financieros o Planes de Saneamientos, demuestran que 
no están “cogiendo el toro por los cuernos”. 
 
Mire Sra. Ramos, los Servicios económicos de la Diputación, en su informe de 
julio de 2007, ya recomendaban una política de ahorro y contención, 
eliminando al máximo los gastos corrientes no obligatorios. Y usted, hasta la 
fecha de hoy ha demostrado sobradamente incompetencia política por controlar 
los gastos superficiales. 
 
Mire le voy a leer unos párrafos del Informe Económico del Segundo trimestre 
de 2009, realizado por el Sr. Secretari-Interventor: “La situació econòmica de 
l’Ajuntament no s’ha recuperat respecte l’anterior informació, ans el contrari ha 
empitjorat i pel seu import és preocupant, per la qual cosa cal alertar, i sense 
voler ser repetitiu però sí necessari, amb els advertiments que s’han fet, i que 
cal continuant fent (...), per factures que arriben al registre per encàrrecs 
verbals, sense control pressupostari i sense fiscalització prèvia, en el moment 
del pagament és quan en te coneixement aquesta secretaria-intervenció...”. 
 
“No es té en compte el control d’eficàcia, seria del tot necessari una memòria 
justificativa del cost i rendiments dels serveis”. 
 
“Tot això s’haurà de portar a terme mitjançant una gestió pressupostària 
adequada i de control (...), com ja es deia en la informació del primer trimestre 
amb gent capacitada, de bona voluntat i amb esperit de servei...”. 



 
Mire Sra. Ramos, el 6 de noviembre de 2008, yo mismo, apoyé con mi voto un 
acuerdo de un Plan Económico-Financiero (7 votos a favor y 4 abstenciones). 
Este Plan lo realizó la Diputación de Tarragona, y tenía la finalidad de 
conseguir el reequilibrio en tres años. Y ahora nos trae un Plan de 
Saneamiento. ¿Esto es una broma? 
 
Mire Sra. Alcaldesa, hago caso del dicho: “madrecita, madrecita que me quede 
como estoy”. 
 
Sra. Ramos, el saldo de tesorería de la liquidación del año 2007 (último año de 
la anterior legislatura) fue de un positivo de 151.621,21 euros, el saldo que 
dejamos de herencia fue de más de 25 millones de las antiguas pesetas 
(positivo). 
 
Sra. Ramos, el saldo de tesorería del año 2008, primer año entero de gobierno 
de Ustedes (ICV, CiU y GP) fue de un negativo de 481.544,64 euros, más de 
80 millones de las antiguas pesetas (negativo). 
 
El saldo de tesorería por gastos generales en el año 2008, negativo, por valor 
de -607.698,08 euros (-101.112.453 pesetas). 
 
Por favor dejen las cuentas del Ayuntamiento, al menos como las encontraron 
cuando Ustedes llegaron. 
 
Yo no soy economista, ni soy experto en administración local; pero tengo 
sentido común y escucho las recomendaciones y comentarios de los expertos. 
Yo no puedo compartir y no comparto este Plan. En mi opinión falta la 
recomendación más importante o por lo menos yo no la he leído. 
 
Mire ICV, CiU y GP, el Equipo de Gobierno, están subiendo los impuesto cada 
año, están subiendo las tasas cada año y en cambio no suben las ayudas a 
libros escolares; pero sí nos subimos los salarios los regidores del 
Ayuntamiento y seguimos gastando en política de escaparate y campanario. 
Por poner un ejemplo. 
 
En el Ayuntamiento de Els Pallaresos se agrava esta crisis económica porque 
falta un liderazgo claro y vivo de la alcaldía. Tenemos una alcaldía 
“secuestrada” (es una metáfora) por el peor pacto político de nuestra historia 
del pueblo. En mi opinión, un pacto político que tiene cuatro patas: el 
revanchismo, el rencor, el resentimiento y la soberbia. Podríamos decir un 
pacto político que hace que la Sra. Alcaldesa reina en el Ayuntamiento; pero no 
gobierna. 
 
Tenemos un Grupo Municipal de CiU débil y flojo, que gobierna y posee la 
Alcaldía. Un grupo Municipal que se ha rendido al “pacto”, un pacto basado en 
hacer oposición a la oposición y a una política de escaparate y propaganda. 
 



La Alcaldía no puede liderar una política económica basada en el control de 
gastos, basada en la austeridad y basada en el ahorro, la gestión política del 
Equipo de Gobierno se basa en la propaganda y más propaganda, y conforme 
nos acerquemos al final de la legislatura más propaganda, más iniciativas y 
más espectáculos al estilo made in Hollywood. 
 
Los Presupuestos Municipales de la Alcaldía son de “ciencia ficción”, son 
“cartas a los Reyes Magos”. 
 
La Alcaldía presenta un Plan de Saneamiento; pero le falta crédito político. Els 
Pallaresos necesita un liderazgo que ahora no lo tiene. 
 
Para terminar, me pregunto ¿por qué debo creerme ahora que va en serio la 
Sra. Ramos? 
 
La Sra. Alcaldessa, li contesta que aquí se trabaja en equipo. 
 
Sr. Oller manifesta que un pla de sanejament, com en d’altres ocasions, s’ha de 
fer amb consens de totes les forces politíques, posant-se d’acord tots, com 
sempre s’ha fet, inclús amb els últims pressupostos, així com del greu dèficit 
que s’ha creat últimament.  
 
El Sr. Pardo li recrimina que va ser ell mateix, amb la instal·lació dels 
contenidors soterrats, qui va iniciar i crear el dèficit, que crear serveis no costa 
tant com mantenir-los. 
 
El Sr. Marcos afegeix que pot ser que els contenidors fossin necessaris, però 
pot ser que no era el moment de posar-los, també mostra la seva 
disconformitat en quant el dèficit tant gran, remarcant el fet de que l’informe de 
secretaria-intervenció el cataloga com a més a prop de insuportable que de 
lleuger, tot reflexionant sobre si s’hauria de fer més cas de l’experiència en 
qüestions de gestió i d’endeutament. 
 
7 ACORD DE RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS I APROVACIÓ DEF INITIVA 
DE LES BASES PER A L’ATORGAMENT D’AJUTS PER A L’ADQ UISICIÓ 
DE LLIBRES DE TEXT PER ALS ESCOLARS DEL MUNICIPI.  
 
Aprovades inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de maig de 
2009,  les Bases per a l’atorgament d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text per 
als escolars del municipi, durant l’any 2009-2010.  
 
Exposada reglamentàriament al públic al BOP núm. 132, de data 9 de juny de 
2009,  al DOGC núm. 5397, de data 10 de juny de 2009 i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública s’ha presentat setze escrits  
d’al·legacions, totes elles amb el mateix format, que s’incorpora a l’expedient: 
 
Sra. Lorena Pato Martin 



Sra. Carmen Hernandez Hernandez 
Sra. Antonia Hidalgo 
Sra. Encarni Gonzalez 
Sr. Joan Pere Vidal Alvarez 
Sra. Loli Ortega 
Sr. Angel Rodriguez Prieto 
Sra. Ma Rosa Iglesias Ferrer 
Sr. Fco Jose Alvarez 
Sr. Oscar Martin de la Fuente 
Sra. Nieves Barjollo Silva 
Sr. Joaquin Cerrato Cabezas 
Sra. Teresa Lazaro Muñoz 
Sra. Carmen Duran Zarcero 
Sra. Natividad Morales Moya 
Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
tot sol·licitant en totes i cadascuna d’elles per igual que els ajuts. 
 
Educació infantil, de 25 € d’ajuda passin a 35 € 
Educació primària, de 30 € d’ajuda passin a 70 € 
ESO, de 40 € d’ajuda passin a 100 €. 
 
Atès el contingut de les referides al·legacions i considerades, tenint en compte 
la previsió econòmica global de l’Ajuntament, la qual cosa no es preveu i en 
especial la partida pressupostària, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER. No estimar les al·legacions presentades, que s’incorporen a 
l’expedient, en el sentit de desestimar-les per manca de previsió econòmica 
global i dotació pressupostaria, la qual cosa està en estudi pel proper any.  
 
SEGON.  Donar per aprovada definitivament les referides bases.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, un (1) en contra, del 
senyor Vidal i quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, 
Domínguez i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
El Sr. Oller justifica l’abstenció en el sentit no tenir participació en les decisions 
ni cap mena d’explicació al respecte.  
 
Sr. Vidal. Llevamos dos cursos, con este curso 2009-2010, llevaremos tres 
cursos con las ayudas congeladas para la adquisición de libros de texto para 
los escolares de nuestro pueblo. 
 



Entiendo que mantener 3 años las ayudas congeladas es una burla a los 
vecinos del municipio, en mi opinión, es convertir estas ayudas económicas en 
“limosnas económicas”. 
 
Durante estos dos años del Gobierno Municipal de ICV, CiU y GP, Ustedes han 
subido los impuestos, han subido las tasas y ustedes también han subido las 
retribuciones económicas de los Regidores del Ayuntamiento, ¿recuerdan? 
Mayo de 2008 una subida del 4,5% o 4,6%, cuando el IPC a diciembre de 
2008, fue de un 1,4% si no recuerdo mal. 
 
No solamente se ha congelado el importe de las ayudas, sinó que se ha 
pasado de pagar 13.045 euros en el año 2008 a 12.930 euros año 2009, ha 
disminuido la cantidad total, cuando ustedes han acordado la cantidad de 
25.000 euros en los presupuestos para este concepto. 
 
Mire, me puede corregir si me equivoco, la cena de fin de año del año 2007-
2008, si no me equivoco ascendió a más de 27.000 euros (casi 4,5 millones de 
pesetas). Me puede corregir se me equivoco. 
 
La baranda decorativa que han puesto en el Butlletí Informativo Municipal, me 
parece que ha costado 10.430,72 euros (más de 1.700.000 pesetas). En 
tiempo de crisis ¿no se podía hacer más sencilla, con la misma o más 
seguridad? 
 
Según un albarán de fecha de 19-06-2009, entrada 2.488, hay una factura por 
el nuevo sistema modernizado de control de entrada a la piscina municipal y 
con tarjeta magnética (todo muy fashion), que sube la cantidad de 20.338,28 
euros (casi 3.400.000 pesetas). En crisis ¿es el momento para gastarnos ese 
dinero para controlar la entrada a la piscina? 
 
Y así podríamos hacer una larga lista en estos dos años de gastos, que en 
crisis son superficiales e innecesarios y pueden esperar a mejores tiempos de 
bonanza económica. En cambio, ayudar a la compra de libros de texto, 
entiendo que es más importante para las familias de nuestro pueblo. 
 
El Sr. Vidaller fa una amplia exposició de tots els serveis creats durant el 
mandat d’aquest equip de govern, especialment en el tema educatiu i de la  
piscina municipal. 
 
8 ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN TRE   
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS,  LA COOPERATIVA ROBA AMIGA I 
FORMACIÓ I TREBALL, FUNDACIÓ PRIVADA PEL DESENVOLUP AMENT 
DEL “PROJECTE INTEGRAL DE RECOLLIDA, SELECCIÓ I VAL ORITZACIÓ 
DE ROBA USADA DEL MUNICIPI”.  
 
Atès l’escrit del correu electrònic rebut del Cap d’Àrea de Serveis i Nous 
Projectes, Formació i Treball, amb data 19 d’agost de 2009, així com el conveni 
de col·laboració entre aquest Ajuntament dels Pallaresos, la Cooperativa roba 
amiga i Formació i treball, fundació privada pel desenvolupament del Projecte 



integral de recollida, selecció i valorització de roba usada del municipi, per a la 
seva aprovació. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tots els seus punts el conveni de col·laboració entre aquest 
Ajuntament dels Pallaresos, la Cooperativa roba amiga i Formació i treball, 
fundació privada pel desenvolupament del Projecte integral de recollida, 
selecció i valorització de roba usada del municipi, que resta incorporat a 
l’expedient. 
 
Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per les signatures que siguin necessàries 
pel conveni i qualsevol d’altra documentació que en la tramitació sigui 
necessària.  
 
Debat: 
 
El Sr. Domínguez,  exposa que en examinar aquest conveni trobem que a partir 
de l’any 2010 aquest servei tindrà un cost de 150 € tona a pagar per 
l’Ajuntament, i per això voldríem saber si aquest preu ha estat indicat per la 
Cooperativa roba amiga i Formació i treball o ha estat fruit d’una negociació 
amb l’Ajuntament? 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller, 
Diomínguez i Marcos, cap (0) en contra  i una (1) abstenció, del senyor Vidal, 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez, fa menció de que a l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia, els  
costos de la recollida són de 74 euros per tona, per a l’any 2008 amb un 
increment de l’IPC anual, que es pot tenir com a referència. 
 
Sr. Vidal. Mi voto ha sido abstención. Principalmente por la falta de información 
recibida y no haber participado en dicha decisión. 
 
No acabo de comprender que dice que el servicio será gratuito para el primer 
año de recogida de la ropa usada. Pero, para el año 2010 los costos de la 
recogida serán de 150 euros per tona amb un increment de l’IPC anual, como 
referencia el de Catalunya. Yo entiendo que debemos pagar nosotros y esto es 
discutible, nosotros damos permiso para la instalación de los contenedores, 
hacemos campaña de información los vecinos y facilitamos todo lo necesario 
¿por qué tenemos de pagar además 150 euros por tona? Independiente a esto 
¿quién controla el peso de la recogida? 
 
En segundo, y para mí el más importante, entiendo que es necesario que en el 
convenio se especifique tipo de póliza de seguro de daños a terceros, hay 
muchos tipos de pólizas, hay muchas causas que pueden entrar en la póliza o 



no, y lo más importante, es la cantidad económica que cubre esta póliza, 
conociendo que hoy en día una indemnización por muerte o invalidez muy 
grave asciende a cantidades económicas muy cuantiosas. 
 
9 ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT I OBERTURA DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCC IÓ 
D’UNA ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL.  
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 6 de novembre de 2008, va 
aprovar inicialment el Projecte executiu escola bressol municipal dels 
Pallaresos, exposat reglamentàriament a exposició publica al BOP núm. 224, 
de data 27 de setembre de 2009, al DOGC núm. 5226, de data 1 d’octubre de 
2009, i al tauler d’anuncis, en no haver-se presentat reclamacions resta 
definitivament aprovat amb data 7 de novembre de 2008.   
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 15 de gener de 2009, 
donades les característiques del contracte semblava ser que el procediment 
més adequat era el procediment negociat amb publicitat, per la qual cosa es va 
aprovar el corresponent plec de clàusules administratives,  per revisió tècnica 
s’ha arribat a la conclusió que el procediment mes adequat i necessari és el 
procediment  obert. 

 
Ateses les característiques de l’obra, pel tècnic redactor del projecte i director 
de l’obra, Sr. Gabriel Bosques Sánchez, arquitecte col·legiat 29922/7, es 
considera com a procediment més adequat el procediment obert, oferta 
econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i mitjançant 
tramitació ordinària.  
 
Atès que de conformitat amb l’article 93.1 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de contractes del sector públic, la celebració de contractes per part de les 
Administracions públiques requerirà la prèvia tramitació del corresponent 
expedient, iniciat per l’Alcaldia amb data 2 de gener de 2009, motivant la 
necessitat del contracte als termes previstos a l’article 22 de la Llei. 
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb 
allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 
sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 
licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 849.273,62 euros. 
 
Vist l’informe favorable unit a l’expedient emès pel Secretari-Interventor, de 
data 2 de gener de 2009.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre el pagament 
del contracte d’execució de l’obra de construcció d’una llar d’infants, amb un 
pressupost de 849.273,62 euros. 
 
Atès que completat l’expedient de contractació procedeix de conformitat amb 
allò disposat a l’article 94 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del 



sector públic, l’aprovació del mateix, disposant l’obertura del procediment de 
licitació, així com l’aprovació de la despesa que ascendeix a 849.273,62 euros. 
 
Atès que el Ple és competent per a l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona de la Llei 30/2007, de 
30 d’octubre, de contractes del sector públic, i l’article 274.1b) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya.    
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Ratificar l’aprovació definitiva del Projecte de construcció d’una llar 
d’infants amb data 7 de novembre de 2008, en no haver-se presentat 
reclamacions. 
 
Segon.  Aprovar l’expedient de contractació de la referida obra, mitjançant 
procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa i diversos criteris 
d’adjudicació, consistent en la construcció d’una Escola bressol municipal, tot 
convocant-ne la licitació. 

 
Tercer. D’aprovació del Plec de clàusules administratives particulars  per a la 
contractació de les obres de construcció d’una llar d’infants, incorporat a 
l’expedient i pel qual ha d’estar regida la licitació i execució del contracte i 
procedir a l’obertura del procediment d’adjudicació.  
 
Quart.  Aprovar la despesa del contracte que ascendeix a 849.273,62  euros, 
amb càrrec a la partida  422 62200 221 del vigent pressupost de 2009. 
 
Cinquè. Publicar l’anunci d’aprovació del Plec de clàusules administratives 
particulars, pel termini de vint dies al BOP, DOGC i tauler d’anuncis per tal de 
que s’hi puguin presentar reclamacions, amb el benentès que si no es 
produeixen reclamacions, el projecte s’entendrà definitivament aprovat a tots 
els efectes. 
 
Sisè. Delegar tant àmpliament com sigui necessari a Sra. Alcaldessa per a  
l’aprovació definitiva del referit Plec de condicions, en el cas que durant el 
termini d’exposició pública no es presentin reclamacions, així com, disposar la 
publicació de l’anunci de convocatòria del procediment per a la recepció 
d’ofertes,  concedint un termini de 26 dies comptats des de la publicació de 
l’anunci del contracte,  per  a la presentació de proposicions.   
 
Setè.  Publicar la licitació al web municipal.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
 



La Sra. Alcaldessa, a efectes de la incorporació de més informació al respecte i 
necessària sobre el finançament, proposa deixar l’expedient damunt la taula del 
proper punt número 10, ajornant la seva aprovació per una propera sessió. 
 
S’aprova per assentiment de tots onze membres assistents. 
 
10 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL CONSTITUCIÓ CONSORCI 
URBANÍSTIC PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’ÀREA RESIDEN CIAL 
ESTRATÈGICA ELS PALLARESOS I,  APROVACIÓ DELS ESTAT UTS. 
 
L’Institut Català del Sòl juntament amb l’Ajuntament dels Pallaresos, tenen la 
voluntat de crear i constituir el Consorci  de l’àrea residencial estratègica Els 
Pallaresos.  
 
De conformitat amb la Disposició Addicional 21a. del Text refós de la Llei 
d’urbanisme, introduïda pel Decret Llei 1/2007 de 16 d’octubre de mesures 
urgents en matèria urbanística, la condició d’administració actuant de les àrees 
residencials estratègiques correspon en primer terme a un consorci urbanístic 
del qual formin part, en tot cas, l’Institut Català dels Sòl i l’ajuntament 
corresponent. 
 
En data 13 de març de 2009, ha esta aprovat definitivament el Pla director 
urbanístic de l’Àrea residencial estratègica Els Pallaresos, pel qual s’atribueix 
que la condició d’administració actuant per tal d’executar l’ARE dels Pallaresos 
correspongui al consorci que es constitueix entre l’Institut Català del Sòl 
l’Ajuntament dels Pallaresos 
 
En el cas següent, a la justificació s’haurà d’afegir: 
 
Consorci ARE Els Pallaresos 
 
La participació dels ens consorciats en els drets i obligacions del Consorci 
s’estableix d’acord amb els percentatges de participació següents: 
 

a) Correspon a l’Institut Català del Sòl el 50% dels totals drets i obligacions. 
b) Correspon als Ajuntaments dels Pallaresos i de Tarragona, el restant 

50% dels totals drets i obligacions, distribuït de la següent manera: 
 

- L’Ajuntament dels Pallaresos el 30% dels drets i obligacions 
- L’Ajuntament de Tarragona el 20% dels drets i obligacions 

 
Aquesta distribució percentual dels drets i obligacions que corresponen als 
Ajuntament és proporcional a la distribució territorial del sector, que té unes 22 
Ha de superfície global aproximada, de les quals, unes 13 Ha de superfície es 
troben al municipi dels Pallaresos, i unes 9 Ha de superfície es troben al 
municipi de Tarragona. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 313 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny,  



 
Atès que per raons d’eficàcia i eficiència es considera adient que les 
publicacions oficials relacionades amb la creació del Consorci i l’aprovació dels 
estatuts es duguin a terme per part d’una de les parts que formen el Consorci, 
amb caràcter col·lectiu substituint els que haurien de publicar separadament 
cadascun dels membres integrants del Consorci. 
 
Atès que segons l’article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre del règim 
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú la 
realització d’activitats de caràcter material, tècnic o de serveis de la 
competència dels òrgans administratius o de les entitats de dret públic, podrà 
ser encomanada a altres òrgans o entitats de la mateixa o de diferent 
administració, per raons d’eficàcia o quan no es disposi dels mitjans tècnics 
idonis per al seu desenvolupament. 
 
Atès l’informe sol·licitat i emès pel lletrat Sr. Alfred Ventosa Carculla, de data 20 
d’agost de 2009 al respecte.  Per tot això, pel Ple de l’Ajuntament s’acorda: 
 
Primer.-  Aprovar inicialment la constitució del Consorci Urbanístic per al 
desenvolupament de l’Àrea residencial estratègica Els Pallaresos, integrat per 
l’Institut Català del Sòl, Ajuntament de Tarragona i Ajuntament dels Pallaresos,  
així com els estatuts pels quals s’haurà de regir, que s’acompanyen com a 
annex. 
 
Segon.-  Sotmetre l’acord anterior a informació pública per un termini de trenta 
dies hàbils, mitjançant la inserció de l’anunci corresponent en el Butlletí Oficial 
de la Província de Tarragona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i el 
tauler d’anuncis de la corporació, perquè es puguin formular les reclamacions i 
les al·legacions que es considerin pertinents. L’acord adoptat inicialment 
esdevindrà definitiu en cas que no es presenti cap al·legació i/o reclamació en 
el període d’exposició pública, sense la necessitat de l’adopció de cap ulterior 
acord. 
 
Tercer.-  Encomanar a l’Institut Català del Sòl la gestió de la realització de les 
publicacions dels anuncis de l’aprovació inicial i definitiva dels Estatuts. 
Aquests anuncis els efectuarà l’Institut Català del Sòl, amb caràcter col·lectiu 
substituint els que haurien de publicar separadament cadascun dels membres 
integrants del Consorci, quedant formalitzat l’encàrrec de gestió per l’actuació 
esmentada per l’acceptació d’aquell ens. 
 
Quart.-  Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament per la formalització de qualsevol 
document necessari per a l’efectivitat dels acords anteriors. 
 
Cinquè.-  Donar trasllat dels acords adoptats a l’Institut Català del Sòl, i al 
Departament de Governació i Administracions Públiques, si s’escau. 
 
11 ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIONS 
SEMAFÒRIQUES AL CATLLAR I ALS PALLARESOS, CARRETERA  TP-
2031, DE TARRAGONA A LA C-51.  



 
Vist el projecte del Projecte d’instal·lació semafòriques al Catllar i als 
Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51, tramès per la Diputació 
de Tarragona, Exp. P13/09-STT, Ref.  MMA/tb, aprovat inicialment per la Junta 
de Govern en sessió del dia 26 de juny de 2009, així com, l’annex 
d’expropiacions que incorpora, tot sol·licitant l’informe i aprovació d’aquest 
Ajuntament dels Pallaresos. 
 
Vist l’informe unit a l’expedient emès pels tècnics municipals l’Arquitecte Sr. 
Saül Garreta Puig i l’Arquitecte tècnic Sr. Joan Mercadé Porta, de data 31 
d’agost de 2009.  
 
Atès que el Ple és competent per la seva aprovació de l’expedient, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Informar i aprovar en tots els seus punts el Projecte d’instal·lació 
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona a la 
C-51, trames per la Diputació de Tarragona, Exp. P13/09-STT, Ref.  MMA/tb. 
 
Segon:  Remetre l’acord a la Diputació de Tarragona,  als efectes d’informe 
preceptiu.      
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Dominguez, 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. 
 
12 ACORD DE COMPROMÍS PREVI D’ACCEPTACIÓ DE LA CESS IÓ DE 
LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES A LA CARRETERA TP-2 031, DE  
TARRAGONA A LA C-51.  
 
Vist el projecte del Projecte d’instal·lació semafòriques al Catllar i als 
Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51, tramès per la Diputació 
de Tarragona, Exp. P13/09-STT, Ref.  MMA/tb, aprovat inicialment per la Junta 
de Govern en sessió del dia 26 de juny de 2009, així com, l’annex 
d’expropiacions que incorpora. 
 
Atès l’escrit entrada 2.688, de data 3 de juliol de 2009, de sol·licitud l’acord i 
compromís previ d’acceptació, que un cop acabades les obres d’aquest 
projecte, el manteniment i conservació de les instal·lacions que tot seguit es 
detallen, així com el consum d’energia elèctrica mitjançant la connexió a la 
xarxa de l’enllumenat públic i el consum de l’aigua de reg de la rotonda 
mitjançant la connexió a la xarxa municipal d’aigua, per la qual cosa una 
vegada acabades les obres, es redactarà i tramitarà el corresponent conveni de 
cessió del manteniment de les instal·lacions entre la Diputació de Tarragona i 
l’Ajuntament dels Pallaresos: 
 
Cruïlla 1: PK 4.540 al PK 4,640. Instal·lació semafòrica i enllumenat (2 fanals) 
 



Cruïlla 2: PK 4.960 al PK 5,020. Instal·lació semafòrica i enllumenat (2 fanals) 
 
Cruïlla 3: Rotondes situada al PK 5,550. Instal·lació semafòriques de preavís, 
enllumenat de la rotonda i 2 fanals exteriors. Enjardinament i sistema de reg. 
 
Atès que el Ple és competent per l’aprovació, es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Acordar com a compromís previ d’acceptació, que un cop acabades 
les obres del Projecte d’instal·lació semafòriques al Catllar i als Pallaresos, 
carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51, el manteniment, conservació de les 
instal·lacions i el consum d’energia elèctrica mitjançant la connexió a la xarxa 
de l’enllumenat públic i el consum de l’aigua de reg de la rotonda mitjançant la 
connexió a la xarxa municipal d’aigua, per la qual cosa una vegada acabades 
les obres, es redactarà i tramitarà el corresponent conveni de cessió del 
manteniment de les instal·lacions entre la Diputació de Tarragona i l’Ajuntament 
dels Pallaresos: 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l’Excma. Diputació de Tarragona, a 
l’objecte que puguin preparar el “Conveni de Cessió”. 
 
Tercer.- Facultar la senyora Alcaldessa perquè signi els documents necessaris 
per fer efectiu el compliment d’aquest acord. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Dominguez, 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, manifesta que la seva abstenció es deu, no perquè estigui en contra 
de la recepció, sinó de que sempre li toca costejar i fer-se càrrec l’Ajuntament 
dels Pallaresos, el del Catllar mai paga res, quan s’amplia la carretera sempre 
en terreny dels Pallaresos mai del Catllar, ja esta bé i que cadascú assumeixi 
els seus costos, com amb l’escola que passa el mateix.  
 
13 ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE REFORMAT DE VESTI DORS 
PER COMPLEX POLIESPORTIU ALS HOSTALETS DELS PALLARE SOS. 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en data 3 de juliol de 2008, va aprovar el 
Projecte de Vestidors del complex poliesportiu dels Hostalets, que va publicar 
el BOP núm. 164, de data 15 de juliol de 2008 i el DOGC núm. 5.176 de data 
18 de juliol de 22008, en no presentar-se reclamacions resta aprovat 
definitivament amb data 25 d’agost de 2008, obra ordinària amb un pressupost 
de 341.554,31 euros. 
 
Es dóna compte del Projecte reformat dels referits vestidors del complex 
poliesportiu de la zona esportiva dels Hostalets, de data agost de 2009, 



redactat per l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig, que importa la quantitat de tres-
cents quaranta-un mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-un cèntims 
(341.554,31 €) IVA inclòs. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tot el seu contingut el Projecte reformat d’uns vestidors per 
complex poliesportiu dels Pallaresos, de data agost de 2009, redactat per 
l’arquitecte Sr. Saül Garreta Puig, que importa la quantitat de tres-cents 
quaranta-un mil cinc-cents cinquanta-quatre euros amb trenta-un cèntims 
(341.554,31 €) IVA inclòs.  
 
Segon. Ordenar la seva publicació al butlletí de la província, així com 
l’exposició pública al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, pel termini de trenta dies, 
cas que no es presentessin reclamacions, el projecte s’entendrà definitivament 
aprovat. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra, dels 
senyors/es Coronado i Oller i tres (3) abstencions, dels senyors Domínguez,  
Marcos i Vidal, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Oller, és lamentable que el projecte es faci desprès de denunciar-ho en 
dues sessions, que se li digues que tot era correcte, i ara acabada l’obra, es 
porti la modificació denunciada del  projecte a aprovació de plenari.  
 
14 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT S ERVEI 
D’AIGUA A L’EMPRESA E.M.A.T.S.A.  
 
Es dóna compte de l’escrit de data 2 de juliol de 2009, acompanyant la relació 
de 30 abonats impagats (el primer, Tome Gallego Luis i l’últim Fernández 
Moreno, Ana Francisca), tramesa per l’empresa EMATSA de data 1 de juliol de 
2009,  d’abonats pendents de pagament i comunicant que complimentant el 
que disposa l’article 49 del Reglament del Servei d’Abastament d’Aigua 
Potable, publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la 
suspensió del subministrament si l’Ajuntament no s’oposa expressament. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan 
estiguin legalment notificats. 
 
15 ACORD D’APROVACIÓ PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 201 0 
 
Es dóna compte de l’escrit del Serveis Territorials a Tarragona, del 
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de data 22 de juny de 
2009,  núm. 0282S/6560/2009, sol·licitant la fixació de les festes locals per l’any 
2010. 



 
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 ambdós escauen 
dies laborals. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament acordar establir com a festes locals els dies 
20 de gener i  6 d’agost de 2010.  
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
16 ACORD D’APROVACIÓ DEL LOGOTIP DE MARCA ELS PALLA RESOS. 
 
Es dóna compte de l’acta de selecció de propostes finalistes a la marca logo 
Els Pallaresos, de data 3 de juliol de 2009. 
 
Atès el resultat de l’escrutini realitzat el proppassat dia 13 d’agost de 2008, 
sobre el logotip de marca  Els Pallaresos, acta que textualment diu: 
 
A els Pallaresos, essent les 18 hores del dia 13 d’agost de 2009, es constitueix els 
següents senyors/es per tal d’escrutar d’entre les dues propostes finalistes del  logo 
Els Pallaresos, segons convocatòria publicada al BOP núm. 73 de data 28 de març de 
2009  i al DOGC núm. 5351 de data 1 d’abril de 2009, i posterior ampliació del termini 
per a la presentació de propostes al BOP núm. 134, de data 11 de juny de 2009 
 

  Ana Ma Ramos Castro Alcaldessa  
     Jordi Pardo Gimeno  Regidor de Comunicació 

           Inmaculada Sánchez Fernández  Regidora d’educació 
           Sandra Obiol Palau                Funcionària            
           Josep Maria Palau Estil-les  secretari-interventor de l’Ajuntament  

 
La relació de les propostes és la següent: 
 
Es procedeixen a l’escrutini de les propostes presentades pels veïns, tant 
personalment a l’Ajuntament com per Internet, d’entre els dos logotips finalistes, amb  
el següent resultat: 
 
pseudònim de LA RITA  (P) ......   28 vots 
 
pseudònim de PA-DOS  (EP!).....   64 vots 
 
Nuls...........................................     2 vots 
 
Blancs.......................................    10 vots 
 
De la qual cosa, de conformitat amb els membres presents constituïts per l’escrutini, 
aixecant la sessió essent les 19,30 hores. 
 
Signat i rubricat 
 
Es fa constar la verificació pel departament d’estadística d’aquest ajuntament, del 
corresponent  empadronament de tots i cadascun del votants. 



 
Es proposa la Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Adoptar com logotip de la marca d’aquest municipi l’obra amb el 
pseudònim: PA-DOS:  
 
EP! Els Pallaresos 
 
Segon. Concedir i autoritzar el pagament al Sr. Albert Cilveti López, PA-DOS, 
de la quantitat de 1.000,00 €, en concepte del premi que figura a la base setena 
de les del concurs públic de creació del logotip de marca Els Pallaresos, amb 
càrrec a la partida núm. 451 22605 629 de Cultura. 
 
Tercer. Autoritzar tant àmpliament com sigui necessari a la Sra. Alcaldessa per 
la tramitació i signatures per l’efectivitat i compliment del present acord. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez, Marcos i 
Vidal, cap (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, manifesta evidentment que vota que SÍ atesa l’acceptació de la 
proposta feta pel nostre Grup Municipal on demanàvem que la creació d’un 
logotip de la marca del poble, l’hauria d’escollir el poble, tot  proposant fer una 
modificació a les bases en aquest sentit; que els veïns puguin opinar i 
expressar quin és el logotip que més agrada, la qual cosa per assentiment de 
tots es va acordar modificar en les bases, i l’única pega que podem posar com 
de costum és, ja que hem estat en certa manera partícips amb l’equip de 
govern de les bases per la marca del logo del municipi, que com de costum no 
ens facin participar ni en el procés, ni a l’hora del escrutini de la votació popular 
ni amb res. 
 
En circumstàncies normals ens hauríem abstingut, però el fet d’acceptar la 
nostra petició, petició que recordo demanava que la creació d’un logotip de la 
marca del poble, l’hauria d’escollir el poble, per aquest motiu votem que SÍ. 
 
A proposta del Sr. Oller i la conformitat de tots els grups politics la següent 
moció, es presenta  per tots i cadascun dels grups municipals. 
 
17 MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DEL PSC-P M, GP, 
CiU, IC-V-EUiA-EPM, ADMC, AIP-FIC I PPC SOBRE L’ADH ESIÓ A LA 
CANDIDATURA DE LA CIUTAT DE TARRAGONA ALS XVIII JOC S 
MEDITERRANIS 
 
Els jocs de la Mediterrània constitueixen un seguit d’esdeveniments esportius i 
culturals que estan englobats dins del moviment olímpic i que se celebren per 
part dels pobles riberencs de la Mediterrània. 



 
És precisament en els Jocs Olímpics de Londres de 1948, quan sorgeix la idea 
d’organitzar uns jocs en els que hi participin els països d’ambdues ribes de la 
Mediterrània. 
 
Els Jocs de la Mediterrània es fan realitat l’any 1951 a Alexandria, mercès a 
l’impuls de Mohamed Taher Pache, ciutadà egipci doctor en ciències polítiques 
que va utilitzar l’esport com a símbol de la Pau, en un moment complex pel 
context de postguerra, l’enfrontament de blocs i la guerra freda i el record 
recent de la segona guerra mundial. 
 
Tanmateix, la idea de Mohamed Taher fou la de posar en comú les diferents 
cultures existents a l’entorn de la Mediterrània cercant els valors de la Pau, el 
respecte, la tolerància i la solidaritat. 
 
Des de la primera edició celebrada a Alexandria s’han realitzat 15 edicions més 
dels jocs. La segona seu fou Barcelona i la darrera a Almeria. Barcelona i 
Almeria han estat les dues úniques seus dels jocs de l’Estat Espanyol. 
 
El símbol dels Jocs de la Mediterrània són tres anelles entrelligades 
simbolitzant els tres continents units per aquesta competició, predominant el 
color blau com a símbol de la Mediterrània. 
 
Amb la denominació Associació per a la promoció de la candidatura de 
Tarragona als XVIII Jocs Mediterranis de 2017, es constitueix una associació 
sense afany de lucre que regularà les seves activitats a l’empara de la Llei 
7/1997, de 18 de juny, d’associacions (DOGC 2423, d’1 de juliol) i la Llei 
orgànica 1/2002, de 22 de març, reguladora del dret d’associació (BOE núm. 
73, de 26 de març). 
 
Les finalitats són: 
 

• La promoció de la ciutat de Tarragona com a ciutat candidata a 
esdevenir la seu organitzadora dels XVIII Jocs Mediterranis l’any 2017. 

• La promoció de la ciutat en l’àmbit esportiu, cultural i social; així com de 
les ciutats proposades com a subseus. 

• L’organització, coordinació, planificació i execució dels treballs de 
candidatura. 

• La relació amb els estament oficials o institucionals i entitats 
relacionades amb l’objectiu d’obtenir l’organització dels XVIII Jocs 
Mediterranis de 2017. 

• La difusió dels valors del civisme i la ciutadania mitjançant els 
esdeveniments de caràcter esportiu. 

• El foment de la participació ciutadana com a eina de cohesió social. 
• Per aconseguir aquestes finalitats, es desenvoluparan activitats de 

caràcter social, econòmic, esportives i culturals. 
 
En coherència amb els arguments constatats al cos del present document, es 
proposa l’adopció dels següents, 



 
ACORDS 

 
Primer.- Adherir-se a la candidatura de la ciutat de Tarragona com a seu dels 
XVIII Jocs Mediterranis. 
 
Segona.- Donar difusió pública del present acord i comunicar-ho a l’ Associació 
per a la promoció de la candidatura de Tarragona als XVIII Jocs Mediterranis 
de 2017. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
A proposta dels grups municipals que l’han presentat i per assentiment de tots,  
es retirada la següent moció després de l’explicació del Sr. Pardo de les 
gestions dutes a terme i situació actual en que es troben els amidaments duts a 
terme sobre sorolls i confecció del mapa acústic, amb el manifest que per 
ultimar la tramitació i decisió nomes manca l’informa dels tècnics municipals i  
rectificacions en el seu cas, amb el compromís de l’equip de govern que, en 
conèixer el resultat de les proves i la informació tècnica al respecte, abans de 
passar-ho al plenari es farà una reunió amb la participació de tots els grups 
municipals. 
 
18 MOCIÓ QUE PRESENTEN ELS GRUPS MUNICIPALS D’ADMC,  AIP I 
PPC REFERENT AL SOROLL QUE PROVOQUEN ELS AVIONS  
 

MOCIÓ 
 

Els Pallaresos suporta, des de fa anys, el vol, l’enlairament i l’aterratge dels 
avions que operen a l’aeroport de Reus. L’activitat de l’aeroport s’incrementa 
dia a dia, amb més vols, generant en les poblacions veïnes afectacions 
mediambientals considerables, principalment acústiques. 
 
Els problemes de contaminació acústica provocats pel transport aeri són cada 
vegada més greus, ja sigui per la proximitat de les ciutats a l’aeroport com per 
l’augment del trànsit regular de passatgers, mercaderies i vols “charter” que de 
vegades es fan durant les hores nocturnes. 
 
Tots sabem que els ciutadans ens veiem obligats a suportar un soroll superior 
al permès en les lleis tant a nivell internacional i europeu com a nivells d’ Estat 
espanyol, totes elles adreçades a disminuir la contaminació acústica i a vetllar 
pel benestar de la ciutadans, ja que el soroll és perjudicial per a la salut física i 
psicològica de la població. 
 
Considerem que l’existència i creixement de l’aeroport es una bona notícia per 
a la riquesa de la nostra terra, però aquesta no pot produir-se a qualsevol preu, 
i menys encara a costa de la salut, la qualitat de vida i la tranquil·litat dels 
ciutadans de Pallaresos. És per aquests motius que cal iniciar una acció 
decidida des dels ajuntament dels pobles afectats, que de forma urgent s’han 



de posar a treballar per tal de trobar solucions que evitin les molèsties i danys 
en la salut, així com el desequilibri mediambiental, que suposa l’ increment de 
trànsit aeri que diàriament han de suportar les ciutadanes i ciutadans de les 
nostres viles. 
 
Considerem que les afectacions a la població són un problema mediambiental 
seriós i molt important i, per tant, ha de prevaldre sobre altres decisions que 
tenen un grau de conflictivitat mediambiental inferior. Que, per tant, cal abordar 
activament, generant un front comú amb tots els ajuntaments de la zona que 
pateixen el mateix problema, amb els qui hem de crear un instrument comú per 
a la negociació amb els responsables de l’aeroport de Reus i l’Administració 
responsable d’aquest. 
 
Així mateix, considerem que les institucions de rang superior al municipi tenen 
un deure legal i ètic de mantenir una vigilància activa i estricta de les activitats 
del gestor de l’aeroport, en totes aquelles activitats que suposin una possible 
afectació a la població, i han de disposar de mitjans tècnics i humans perquè el 
seu seguiment sigui correcte i efectiu. 
 
Els grups municipals d’ADMC, AIP i PPC en virtut de l’ articles 106.1 i 106.2 del 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei Municipal i de Règim 
Local, presentem al seu debat, votació i aprovació si escau l’adopció del 
següent, 
 

ACORD 
 

1.- Realitzar des d’aquest Ajuntament, les gestions necessàries perquè AENA 
ens faciliti tota la informació disponible per assabentar-nos de la situació 
concreta que patim al municipi dels Pallaresos, i quines són les alternatives 
reals per reduir el soroll. 
 
2.- Demanar al Ministeri de Foment a través d’AENA, com a òrgan administratiu 
competent en matèria de navegació aèria i d’aeroports, un estudi acústic 
exhaustiu i amb mesurament reals (la petjada acústica) de l’entorn de l’aeroport 
que comprengui les trajectòries dels avions en les maniobres d’enlairament, 
aproximació i aterratge. 
 
3.- Liderar des de l’ Ajuntament dels Pallaresos una acció dirigida a estendre 
als demés municipis, l’aprovació de mocions en el mateix sentit que la present i 
la necessitat de crear una comissió d’ajuntaments que estableixi un marc de 
negociació per tal de trobar solucions a la problemàtica dels sorolls dels avions. 
 
19 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORME S 
ALCALDIA.  
 
Es dóna compte al Ple de l’Ajuntament dels decrets, resolucions i informes 
corresponents als mesos juliol i agost.  
 
Informes: 



 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes de juliol  4.085,   Altes:  31,  baixes 22,  habitants: 4.094. 
 
S’informa, que per feines de treball i necessitat de desplaçament del regidor Sr. 
Carles Vidaller Espinosa, momentàniament es farà càrrec de les àrees que li 
varen ser assignades en sessió de data 5 de juliol de 2007, la Sra.   
Inmaculada Sánchez Fernández, que a més de la Ensenyament i Benestar 
Social, es fa càrrec de Indústria i comerç, Agricultura, Esports, Festes i 
Solidaritat i col·laboració. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 292/09, de data 2 de juliol de 2009, aprovant el pressupost presentat per 
l’empresa SALVAT JOVE SL per portar a terme les obres d’adequació de 
planta baixa i exteriors de l’edifici de l’antic ajuntament per import de 
18.740,39€ (més IVA) 
 
Decret 293/09, de data 2 de juliol de 2009, aprovant el pressupost presentat per 
l’empresa ARTIFERRO HIOR per import de 10.432€ (més IVA) per la 
construcció i col·locació de la barana de protecció de l’avinguda Catalunya 
 
Decret 294/09, de data 2 de juliol de 2009, aprovant el llistat de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 2de juliol 
 
Decret 295/09, de data 1 de juny de 2009, aprovant la contractació del servei 
de socorrisme aquàtic de la piscina municipal per la temporada d’estiu 2009 
amb l’empresa SERVITUR SALVAMENT SL 
 
Decret 296/09, de data 3 de juliol de 2009, aprovant l’oferta presentada per 
EMATSA així com la despesa corresponent per la instal·lació d’un comptador 
d’aigua per rec en registre de vorera entre els carrers Llevant i Gregal, per 
import de 2.721,85€ 
 
Decret 297/09, de data 3 de juliol de 2009, aprovant les bases per les quals 
s’ha de regir el procés selectiu per a la provisió en règim d’interinatge de dos 
places d’agutzil vigilant de seguretat pública 
 
Decret 298/09, de data 7 de juliol de 2009, aprovant la reducció del període 
d’adjudicació definitiva del contracte d’obres per la construcció d’un col·lector 
d’aigües pluvials al carrer Prat de la Riba i avinguda Generalitat, per tractar-se 
d’un procediment per la via d’urgència d’acord amb les directrius del MAP 
 
Decret 299/09, de data 8 de juliol de 2009, aprovant el pressupost presentat pel 
Consell Esportiu del Tarragonès per la neteja professional i manteniment de la 
piscina municipal durant els mesos d’estiu  



 
Decret 300/09, de data 8 de juliol de 2009, acceptant les subvencions 
concedides per la Diputació de Tarragona dintre de la línia de subvencions any 
2009 corresponents a l’adquisició de taules i cadires i senyalització 
d’equipaments municipals i panells informatius 
 
Decret 301/09, de data 7 de juliol de 2009, procedint a la convocatòria per 
màxima urgència d’una plaça d’auxiliar administratiu per cobrir les tasques 
derivades dels diferents plans estatals, autonòmics i provincials d’inversions. 
 
Decret 302/09, de data 10 de juliol de 2009, delegant en el regidor senyor 
Carles Vidaller Espinosa la celebració del matrimoni entre els senyors Eduard 
López i Mercedes Falcato 
 
Decret 303/09, de data 6 de juliol de 2009, ordenant a Base l’anul·lació 
d’interessos i recàrrecs del rebut d’IBI de la senyora Mónica Romero Moreno  
per error en el seu cobrament 
 
Decret 304/09, de data 6 de juliol de 2009, ordenant a BASE la baixa dels 
rebuts a nom de la senyora Josefa Alujas José corresponents a cementiri i 
ordenant la realització de nova liquidació a nom del senyor José Prim Alujas 
 
Decret 305/09, de data 9 de juliol de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 1 i el 15 de maig que ascendeixen a 29.249,26€, les que 
tenen partida pressupostària i a 8.644,03€ les que no tenen partida 
pressupostària 
 
Decret 306/09, de data 9 de juliol de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 31 de maig de 2009, que ascendeixen a 39.300,23€ 
les que tenen partida pressupostària i a 4.425,44€ les que no disposen de 
partida pressupostària 
 
Decret 307/09, de data 9 de juliol de 2009, ordenant el pagament a l’empresa 
OBSER de la part corresponent a la certificació numero 1 per la construcció de 
vestidors a la zona esportiva Els Hostalets 
 
Decret 308/09, de data 13 de juliol de 2009, aprovant el plec de clàusules que 
ha de regidor l’adjudicació del contracte menor administratiu especial del servei 
de bar al recinte de la festa major 
 
Decret 309/09, de data 14 de juliol de 2009, aprovant l’atorgament de les 
subvencions i ajuts les associacions de veïns i entitats del municipi any 2009  
 
Decret 310/09, de data 14 de juliol de 2009, iniciant l’expedient per la 
contractació del servei de subministrament elèctric de titularitat municipal 
 
Decret 311/09, de data 16 de juliol de 2009, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal del dia 16 de juliol 
 



Decret 312/09, de data 17 de juliol de 2009, adjudicant el contracte menor 
administratiu especial per portar a terme l’explotació del bar de la festa major 
2009 al senyor David Romeu Morera 
 
Decret 313/09, de data 14 de juliol de 2009, aprovant el pressupost presentat 
per l’empresa SEGICONS, per cobrir els treballs de coordinació de seguretat i 
salut en fase d’execució en la construcció del col·lector d’aigües pluvials 
 
Decret 314/09, de data 13 de juliol de 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 34B i 34 1er del carrer Sant Salvador a favor del senyor 
Elies Torres Gil 
 
Decret 315/09, de data 13 de juliol de 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 14 del carrer Nord a favor del senyor Marcel Parera 
Jové 
 
Decret 316/09, de data 13 de juliol de 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 1B del carrer Cementiri Nou a favor de la senyora 
Antònia Fernàndez Muñoz 
 
Decret 317/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 30B i 30 1er del carrer Oest a favor de la senyora 
Francesca Roig Marzo 
 
Decret 318/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 19B i 19 1er del carrer Sant Salvador a favor de la 
senyora Rosalia Rosa Pérez 
 
Decret 319/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 22B del carrer Sud a favor del senyor Josep Ma Palau 
Estil.les 
 
Decret 320/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 22 1er del carrer Sud a favor de la senyora Concepció 
Palau Estil.les 
 
Decret 321/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 1-1er del carrer Cementiri Nou a favor de la senyora 
Esperança Caballé Tasias 
 
Decret 322/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 15- 1er del carrer Oest a favor de la senyora Ma Rosa 
Fortuny Alujas 
 
Decret 323/09, de data 15 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 5B i 5 1er del carrer Sant Salvador a favor del senyor 
Josep Obiol Bofarull 
 



Decret 324/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 15 1er del carrer Sant Salvador a favor del senyor José 
Prim Alujas 
 
Decret 325/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 12B i 12 1er del carrer Oest a favor de la senyora 
Montserrat Padrell Masgoret 
 
Decret 326/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 7B i 7 1er del carrer Oest a favor del senyor Francesc 
Fernández Fortuny 
 
Decret 327/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 26B i 26 1er del carrer Oest a favor de la senyora 
Teresa Estil.les Bargalló 
 
Decret 328/09, de data 15 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 25B i 25 1er del carrer Nord a favor de la senyora 
Josefa Batalla Fortuny 
 
Decret 329/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 31 i 32 Baix i 31 i 32 -1er del carrer Oest a favor de la 
senyora Angels Bové Sendra 
 
Decret 330/09, restant pendent d’aprovació 
Decret 331/09, restant pendent d’aprovació 
 
Decret 332/09, de data 20 de juliol de 2009, atorgant llicència al senyor Basilio 
Valera Martínez per la construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer 
Cruïlla, número 3 del municipi, segons expedient 69/2009  
 
Decret 333/09, de data 21 de juliol de 2009, atorgant llicència a la senyora 
Sònia García Caballé per la construcció d’una barbacoa coberta exterior a 
l’avinguda Catalunya, 1B, segons expedient 55/2009  
 
Decret 334/09, de data 21 de juliol de 2009, atorgant llicència a VILELLA INMO 
XXI SAU per portar a terme el projecte d’obra civil subterrània i aèria de baixa 
tensió a l’avinguda Bofarull, 7 – 13 i 18 segons expedient 78/2009  
 
Decret 335/09, de data 21 de juliol de 2009, concedint llicència a VILELLA 
INMO XXI SAU, per la primera ocupació de l’edifici situat a carretera Santes 
Creus, 14-16 del municipi, segons expedient PO 5/2009, obres 105/2006  
 
Decret 336/09, de data 22 de juliol de 2009, concedint llicència a VILELLA 
INMO XXI SAU, per la primera ocupació de l’edifici situat a l’avinguda Bofarull, 
11 – 13 del municipi, segons expedient PO 8/2009, obres 105/2006  
 
Decret 337/09, de data 24 de juliol de 2009, aprovant les transferències a 
realitzar al tribunal convocat al procés de selecció d’un auxiliar administratiu  



 
Decret 338/09, de data 13 de juliol e 2009, autoritzant la transmissió del dret 
funerari sobre el nínxol 7Baix i 7 1er del carrer Nord a favor de la senyora Ma 
Josepa Tasias Solé 
 
Decret 339/09, de data 21 de juliol de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines del personal corresponents al mes de 
juliol 
 
Decret 340/09, de data 21 de juliol de 2009, aprovant els plusos a incloure a les 
nòmines del personal corresponents al mes de juliol 
 
Decret 341/09, de data 23 de juliol de 2009, aprovant una gratificació 
extraordinària a incloure a la nòmina de la treballadora Mireia Rué Tasias, 
corresponent al mes de juliol 
 
Decret 342/09, de data 23 de juliol de 2009, aprovant el conveni subscrit amb el 
Servei Català de la Salut en relació a la prestació d’assistència sanitària de 
cobertura pública del consultori municipal. 
 
Decret 343/09, de data 27 de juliol de 2009, ordenant al Departament 
d’Urbanisme es faciliti còpia a la senyora Soletat Parga Fortuny de la llicència 
de primera ocupació corresponent a l’edifici situat al carrer Gaudí, número 17 a 
nom de PROMOCIONES I CONTRUCCIONES TARRAGONA COSTA SL 
 
Decret 344/09, de data 27 de juliol de 2009, aprovant les bases per les quals 
s’ha de regir el procés selectiu per a la provisió d’una plaça d’oficial 2ª personal 
d’oficis en règim d’interinatge 
 
Decret 345/09, de data 24 de juliol de 2009, aprovant la contractació laboral per 
màxima urgència de la senyora Dolores Egea Sánchez amb la categoria 
d’auxiliar administratiu 
 
Decret 346/09, de data 27 de juliol de 2009, aprovant les actuacions a incloure 
dintre del programa extraordinari d’inversions i manteniment de la Diputació de 
Tarragona per l’any 2009  
 
Decret 347/09, de data 27 de juliol de 2009, aprovant inicialment la memòria 
explicativa de les inversions a edificis i bens de titularitat municipal redactada 
pels serveis tècnics de l’Ajuntament i que importa la quantitat de 51.820,77€ 
 
Decret 348/09, de data 27 de juliol de 2009, aprovant les actuacions a incloure 
dintre del programa d’inversions de la Diputació de Tarragona per l’any 2009. 
 
Decret 349/09, de data 24 de juliol de 2009, ordenar a Base la baixa d’un rebut 
de clavegueram any 2009 a nom de MOTORS JAHRESWAGES SL 
 



Decret 350/09, de data 23 de juliol de 2009, ordenant a Base l’anul·lació de 
diversos rebuts d’escombreries i realització de noves liquidacions a nom del 
senyor Sergio Agramunt Grau, per error en la seva emissió 
 
Decret 351/09, de data 23 de juliol de 2009, ordenant a Base l’anul·lació de 
diversos rebuts de taxes i preus públics a nom del senyor Julián Gamo Gamo i 
ordenant la realització de noves liquidacions, per error en la seva emissió 
 
Decret 352/09, de data 29 de juliol de 2009, aprovant les sol·licituds d’ocupació 
de via pública presentades pels interessats a fi de muntat atraccions i parades 
diverses durant els dies de festa major any 2009  
 
Decret 353/09, de data 3 d’agost de 2009, concedint llicència a ITA MARÍTIM 
SL, per la primera ocupació de l’edifici situat al carrer Gaudí, núm. 10 del 
municipi, segons expedient PO 3/2009, obres 111/2006 
 
Decret 354/09, de data 3 d’agost de 2009, aprovant els plusos de Festa Major a 
incloure a les nòmines del personal corresponents al mes d’agost 
 
Decret 355/09, de data 3 d’agost de 2009, aprovant els plusos reten a incloure 
a les nòmines del personal de l’ajuntament corresponents al mes d’agost 
 
Decret 356/09, de data 3 d’agost de 2009, aprovant les gratificacions 
extraordinàries a incloure a les nòmines del personal de l’ajuntament 
corresponents al mes d’agost 
 
Decret 357/09, de data 7 d’agost de 2009, accedint a la concessió de la targeta 
núm. 13 modalitat conductor, per a persones amb mobilitat reduïda, a nom del 
senyor José Antonio San Juan Carpintero 
 
Decret 358/09, de data 7 d’agost de 2009, concedint llicència a VILELLA INMO 
XXI SAU per les obres d’estesa de linia al subsòl del carrer Jujol, Lleida i 
carretera TV2236, segons expedient d’obres 81/2009  
 
Decret 359/09, de data 30 de juliol de 2009, ordenant a Base l’anul·lació de 
diversos rebuts de taxes i preus públics a nom del senyor Miquel Minguillón 
Ferré i ordenant la realització de noves liquidacions, per error en la seva 
emissió  
 
Decret 360/09, de data 30 de juliol de 2009, ordenant a Base l’anul·lació de 
diversos rebuts de taxes i preus públics a nom del senyor  Oscar Márquez 
Caballero i ordenant la realització de noves liquidacions, per error en la seva 
emissió 
 
Decret 361/09, de data 5 d’agost de 2009, ordenant a Base l’anul·lació de 
rebuts d’escombreries duplicats a nom d’Antonio Ruíz Cocinas SL. 
 
Decret 362/09, de data 4 d’agost de 2009, aprovant les contractacions 
necessàries per al desenvolupament dels actes de la festa major 2009 



 
Decret 363/09, de data 12 d’agost de 2009, aprovant inicialment la memòria 
valorada per la instal·lació d’un carril bici als carrer Segadors, Tarragona, 
Cometa, Jujol i avinguda Catalunya, redactada pel Sr. Saül Garreta Puig i que 
ascendeix a 1112.159,24€ 
 
Decret 364/09, de data 12 d’agost de 2009, aprovant la sol·licitud i resta de 
documentació a presentar davant del Dep. de Política Territorial i Obres 
públiques de la Generalitat de Catalunya, a fi que sigui inclosa a la 
convocatòria de subvencions destinades a les actuacions de millora 
paisatgística de rambles, passeigs i avingudes arbrades al municipi 
 
Decret 365/09, de data 27 d’agost de 2009, pel qual s’atorga llicència d’activitat 
a ITA MARITIM SL per l’obertura d’una activitat destinada a aparcament d’ús 
privat a l’adreça carrer Gaudí, número 10, segons expedient 16/2006 
 
Decret 366/09, de data 31 de juliol de 2009, aprovant la relació de factures 
presentades de l’1 de juny al 15 de juny, per un import de 33.111,95€ les que 
tenen partida pressupostària, i de 13.311,83€ les que no disposen de partida 
pressupostària 
 
Decret 367/09, de data 27 d’agost de 2009, concedint llicència al senyor José 
Matarán Pulido pel canvi de nom de l’activitat destinada a bar situada al carrer 
Alt Penedés, núm. 1, amb antic titular ZONA PARKINSONIAS SL 
 
Decret 368/09, de data 27 d’agost de 2009, convocant a la corporació per la 
sessió plenària del dia 3 de setembre de 2009, i desestimant la inclusió de 
diversos punts a l’ordre del dia 
 
Decret 369/09, de data 28 d’agost de 2009, aprovant el llistat d’ admesos i 
exclosos, nomenament de tribunal i fixació de la data d’examen per al procés 
selectiu d’un oficial 2ª personal d’oficis. 
 
Decret 370/09, de data 31 de juliol de 2009, pel qual s’aprova la relació de 
factures presentades del 16 al 30 de juny de 2009, que ascendeixen a la 
quantitat de 85.644,50€ les que tenen partida pressupostària, i de 9.198,25€ les 
que no tenen assignació pressupostària.  
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
20  PRECS I PREGUNTES. 
 
Resposta de preguntes per la Sra. Alcaldessa: 
 
Preguntes/precs/comentaris /critiques/retrets: 
 
Sr. Vidal. En el Pleno de hoy no voy a realizar ninguna pregunta. 
 



Sra. Alcaldesa, voy a leer el anuncio publicado en el DOGC el día 9.11.1988: 
“El Ple de l’ Ajuntament dels Pallaresos ha aprovat el seu escut heràldic 
municipal, que va rebre informe favorable per part de l’Institut d’ Estudis 
Catalans i que, d’acord al que disposen (...), quedarà organitzat de la manera 
següent: 
 
Escut caironat: de sinople, 3 palles d’or posades en faixa acompanyades a la 
punta d’una creu de Santa Tecla de sable. Per timbre, una corona mural de 
poble.” 
 
La baranda que han colocado en Av. Catalunya es muy bonita, es muy 
preciosa; pero hay un fallo. Los escudos que han puesto no son de nuestro 
pueblo, ya que tienen solamente dos palles d’or. Hasta esto hacemos mal. 
 
¿Se imaginan que en el escudo de Reus en lugar de una rosa pusiéramos un 
clavel o una margarita?, o por ejemplo, ¿en nuestra senyera de Catalunya 
pusiéramos tres barras rojas en lugar de cuatro barras rojas?. 
 
Nada más que decir. 
 
Sr. Marcos.  Prec sobre el CAP, en el sentit de que tots som coneixedors que 
es farà un nou CAP, que resoldrà la problemàtica, però denuncia la manca de 
medis necessaris de l’actual i del mal estat en que es troba, i prega un 
arranjament que pot ser del tot provisional però tal i com està no pot ser, així 
com d’altres necessitats com la grua de la piscina. 
 
El Sr. Vidaller li contesta que tal i com va dir-li en altres plenaris, es farà 
aquesta legislatura. 
 
Sr. Oller posa de manifest, sembla ser, la seva disconformitat, amb les  
pèrdues diu a 30 de juny del compte de festes per import de 26.091 €, amb  la 
partida esgotada i  amb despeses de personal de les festes sense figurar-hi, 
com també, que s’empren massa efectius de la brigada municipal per actes 
concrets, tot digen que en menys n’hi ha prou, que costen un dineral i, es 
queixa de l’àmplia despesa de telèfon de llargues trucades a les dues o tres de 
la matinada.  
 
La Sra Alcaldessa li diu que li contestarà la propera sessió. 
 
Prèvia autorització de la Sra. Alcaldessa s’absenta de la sala el Sr. Marcos, que 
d’immediat s’incorpora. 
 
Sr. Domínguez: 
 
Pregunta a la Sra. Alcaldessa si es pensa fer el tram de barana que hi ha entre 
l’Ajuntament i la piscina municipal. 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta que encara no s’ha fet perquè s’ha d’enjardinar la 
zona, es una tonteria posar la barana per haver de treure-la 



 
PREC ATEMPTAT ETA A MALLORCA: 
 
El nostre Grup Municipal va trobar a faltar tant la convocatòria per fer un minut 
de silenci per les víctimes de l’atemptat d’ETA de finals de Juliol, com una 
condemna unànime d’aquest Ajuntament envers aquests actes terroristes. 
 
El Grup Municipal d’ADMC vol mostrar el seu rebuig absolut i la condemna a 
l'atemptat que ETA va perpetrar a finals de Juliol a Palmanova (Calvià) on van 
estar assassinats dos agents de la Guàrdia Civil.  
 
ADMC  també volem expressar el nostre condol als familiars i amics de les 
dues víctimes mortals en aquests moments tan difícils, al temps que manifesten 
el seu suport a les forces i cossos de seguretat de l'Estat per la magnífica tasca 
que realitzen en la lluita contra el terrorisme. 
 
ADMC recordem que ara més que mai és necessària la unitat de totes les 
forces polítiques per lluitar contra aquesta lacra de la societat i demostrar que 
amb la violència no s' aconsegueix res. 
 
El Grup Municipal d’ ADMC creiem en la llibertat, creiem en la democràcia, i 
creiem també que no hi ha res que pugui justificar el fet de prendre la vida a 
una persona. 
 
PREGUNTES: 
 
1- Segons el RD 2568 al seu art. 97 punt 4 diu textualment “Moción, es la 
propuesta que se somete directamente a conocimiento del Pleno al amparo de 
lo prevenido en el articulo 91.4 de este Reglamento, y podrá formularse por 
escrito u oralmente” motiu pel qual no podem entendre per quin motiu ha 
desestimat la inclusió de dues mocions que el nostre Grup Municipal va 
presentar per ser tractades en aquesta sessió Plenària. 
 
Sra. Ramos dos anys després encara no entén que les mocions són propostes 
que els grups municipals presenten directament al coneixement del Ple i no a la 
consideració de l’ Alcaldessa? 
És vostè conscient que està impossibilitant amb les seves actuacions a 
desenvolupar les seves tasques als membres dels Grups Municipals? 
 
La Sra. Alcaldessa. No s’han acceptat les mocions, atès que la de contractació 
està contemplada per llei, i la de les comissions, ja s’ha dit que no es faran més 
comissions i no cal insistir-hi.  
 
PREC A CLAUDI DOMÈNECH: 
 
Abans de començar amb aquest prec voldria aprofitar per felicitar al Sr. Claudi 
Domènech per la seva valentia política al desacreditar als seus companys de 
l’equip de govern i assistir a les festes d’estiu de Pallaresos Park, a pesar 
d’haver enviat un escrit signat per l’equip de govern, a tots els veïns excusant 



l’assistència a les esmentades festes, fet que l’honra i per aquest motiu el 
nostre Grup Municipal vol aprofitar per felicitar-lo. 
 
PREC AL REGIDOR DE COMUNICACIÓ SR. PARDO; 
 
Al Ple de Juliol el Sr. Pardo va reconèixer segons va dir ell mateix que “va 
pensar una mica”, fet del qual ens alegrem, encara que després en escoltar les 
seves intervencions varem veure que només era “una mica”. Quan vostè faci 
una referència a una intervenció d’un regidor feta en sessió Plenària faci-la 
correctament, i no manipuli les intervencions, doncs afirmar que el nostre Grup 
va votar en contra d’inserir publicitat al butlletí municipal així com de denegar 
l’accés a la publicitat als grups municipals, està faltant a la veritat. Cal llegir tota 
l’explicació i no només el que a vostè l’interessa. 
 
Nosaltres al Ple de novembre del 2007 varem manifestar que votàvem en 
contra del Reglament del Butlletí, precisament pel que li vaig preguntar que no 
va voler entrar a qüestionar com són, 
 
1-El Consell de redacció del butlletí municipal hauria d’estar format, com a 
mínim, per un membre de cada grup polític, precisament per a què sigui més 
democràtic, i no una eina de propaganda electoral de l’equip de govern. 
 
2- Perquè no es va voler deixar clar el que varem dir del Consell de Redacció, 
que pot decidir respecte de les opinions dels diferents grups municipals, ja que 
només els grups municipals són responsables de les seves manifestacions. 
 
Reitero que estic d’acord que es faci una publicació, però cal que sigui un 
reglament just, que faci que aquest butlletí sigui una eina d’informació 
municipal, no una eina de propaganda electoral, ja que es fa amb els diners de 
tots el veïns del municipi, no de cap partit. 
 
Al Ple de Gener del 2009 a les modificacions del Reglament del butlletí, abans 
de la votació li vaig dir que era el moment de corregir el reglament. Jo li vaig fer 
dos propostes. Una: que els e-mails enviats entrin per registre. Dos: defineixi’s 
ara que es faci una modificació, en quin idioma es farà el butlletí, en un, en 
l’altre, perquè els dos són oficials. No estem parlant de fer-ho en anglès, en 
xinès, o en tots dos, tal com està el reglament diu en tots dos, no és una 
qüestió d’interpretació, “el butlletí es redactarà en castellà i català!”, no en 
català o castellà!. 
 
Al rebre com sempre una resposta com quasi sempre, que no té res a veure 
amb les qüestions preguntades, la nostra votació va ser no, i li vaig dir 
literalment que, “Evidentment el vot és NO, degut al tarannà del senyor Pardo 
no podem votar que SÍ. Aquest reglament i les seves modificacions no s’ha 
volgut consensuar amb la resta de les forces polítiques creant un text conjunt, i 
no deixa de ser un altre imposició d’aquest equip de govern. 
 
No podem aprovar ni el reglament ni les seves modificacions fins que no sigui 
un reglament democràtic, on tothom es pugui sentir identificat amb aquesta 



publicació, que per nosaltres avui per avui és una eina de propaganda electoral 
de l’equip de govern. Prova d’això que dic, és el fet que els veïns dels 
Pallaresos que són castellanoparlants no puguin tenir una eina d’informació en 
la seva llengua, com així indica l’article 6”. 
 
Sr. Pardo, sempre des de l’inici d’aquest reglament he dit que estic d’acord amb 
tenir un reglament del butlletí, però un reglament just, doncs l’Ajuntament ha de 
garantir la participació de tots els regidors i dels grups municipals en els òrgans 
d’informació i difusió municipal, i així evitar el que aquí no hem pogut evitar pel 
complex d’inferioritat d’aquest equip de govern, que si estigués satisfet de la 
feina que fa, no tindria cap problema en què tots els Grups Municipals 
participéssim als òrgans d’informació municipal. 
 
Sr. Pardo, qui s’ha d’aclarir les idees com vostè va dir al Ple passat és vostè, 
que ja fa 2 anys, abans de ser regidor prometia unes coses que mai no ha 
tingut la intenció de complir. 
 
Vostè va prometre els llibres de text al 50% des del primer any, vostè va 
prometre subvencionar les dues escoles bressol fins a tenir l’escola bressol 
municipal, vostè va dir que volien mantenir l’essència de poble, vostè va dir que 
crearien una comissió urbanística integrada pels diferents sectors socials del 
poble, vostè deia que impulsaria la construcció d’un pavelló cobert i ara 
sacrifiquen la subvenció, vostè va prometre piscina coberta, biblioteca 
municipal, casal de joves, ampliació de l’horari de correus, permeti’m que ho 
deixi perquè m’ha costat un munt trobar una de les seves promeses que han 
fet, com no sigui el premiar la tinença responsable d’animals de companyia que 
no hagin incomplert. No es pot prometre una sèrie de qüestions per sortir 
escollit com a regidor i mesos desprès oblidar-se d’elles. 
 
Això és el que vostè diu que és aclarir les idees, doncs aclareixi les seves que 
les del nostre Grup Municipal ja les tenim nosaltres clares, i si alguna vegada 
ens equivoquem i hem de recular no ho dubti, ho farem perquè nosaltres sí que 
estem per treballar per les veïnes i veïns del municipi, i no per un interès 
particular. Nosaltres servim a la política, no ens servim de la política. 
 
Per això encara que refusin totes les nostres propostes sense cap explicació 
coherent, continuarem fent-les Ple rere Ple. Potser així vostès tindran idees per 
fer quelcom pel municipi, com per exemple la moció que varem presentar al Ple 
passat que parlava de la possibilitat de posar bandes reguladores de velocitat, 
moció que van refusar i després a l’explicació de vot de la Sra. Alcaldessa, ens 
diu que posaran bandes reguladores de velocitat. Això es tenir criteri i treballar 
per l’interès del municipi. 
 
Dit això Sra. Ramos el nostre Grup Municipal vol demanar-li la seva dimissió. 
Sra. Ramos vostè demostra Ple rere Ple no tenir autoritat cap als seus 
companys de l’equip de govern, i estar totalment supeditada a les seves 
decisions, i tenir una alcaldessa sense criteri ni poder de decisió no s’ho mereix 
aquest poble. 
 



Sra. Ramos vostè ha consentit que un regidor falti al respecte quasi cada Ple 
als regidors de l’oposició i vostè no té autoritat per parar-ho. 
 
Sra. Ramos vostè ha consentit que un altre regidor falti constantment a la 
veritat manipulant al seu interès les meves intervencions en Plens anteriors, i 
aquest regidor no es digne del càrrec que ocupa. 
 
Sra. Ramos, vostè ha permès amb el seu consentiment que un regidor utilitzi 
fons públics per interessos privats, on trobem factures de telefonia mòbil de 
més de 400 euros, realitzant trucades a les 2 i 3 de la matinada, evidentment 
per ús particular. No creu vostè que les trucades privades no les han de pagar 
els veïns? 
 
Sra. Ramos, vostè confon autoritarisme amb autoritat. Vostè vol exercir 
l’autoritarisme amb els regidors de l’oposició, però no té cap autoritat per 
exercir-la amb els regidors de l’equip de govern, i això no s’ho mereix el nostre 
municipi. 
 
Sra. Ramos, vostè és la màxima responsable d’aquestes situacions i per això i 
per dignitat hauria de presentar la seva dimissió i deixar que un altre regidor, un 
altre regidor no supeditat a la submissió d’aquest pacte de govern, governi 
aquest municipi. 
 
COMENTARI AL MOTIU QUE VA FER L’ALCALDESSA PERQUÈ 
ABANDONÉS EL PLE DE JULIOL 
 
Sra. Ramos, és cert que no hauria d’haver marxat del Ple passat, però en cap 
cas va ser un acte orquestrat, ni molt menys, sinó una reacció en calent a unes 
constants faltes de respecte que vostè ni vol ni pot parar, doncs ja li va bé, 
encara que amb la seva permissibilitat l’únic que reflexa és una manca 
d’autoritat cap als seus companys de l’equip de govern, així doncs no és queixi 
després que li recordem la seva manca de lideratge. 
 
Dit això li recordaré que aquest regidor, no està aquí per donar les seves 
sensacions personals de cap regidor, doncs entraríem en una dinàmica 
perillosa, perquè sensacions personals les tenim tots, no només ell. 
En sessions Plenàries es ve a tractar temes polítics i per aquest motiu vull 
recordar-li que una de les finalitats del Ple és fiscalitzar als òrgans de govern, i 
en cap cas fiscalitzar als membres de l’oposició, per això ja tenen altres fòrums, 
que no pas aquest. 
 
Constantment vostè, no sé si per desconeixement o voluntàriament està 
permetent que els seus socis de govern traspassin aquesta línia que separa els 
temes municipals amb els personals, i això Sra. Ramos no és de rebut. 
Sra. Ramos la màxima responsable del que va succeir al passat Ple és vostè 
per la seva manca d’autoritat i per aquest motiu és vostè qui manca al respecte 
als veïns i no pas nosaltres. 
 



El Sr. Pardo li diu, que el que ha dit sembla un discurs de campanya, que creu 
que ja li ha contestat del qual ha fet mofa, que per molt menys el plenari passat 
el Sr. Domínguez l’havia abandonat, que per responsabilitat ell no abandona 
els plenaris. 
 
Respecte al programa, dir-li que la feina que es fa o deixa de fer, ja es veurà i 
valorarà una vegada acabat el mandat, el primer i més important es treballar 
pel municipi. 
 
Després dir-li, que vostè  no va voler ser regidor de l’equip de govern d’aquest 
Ajuntament, vostè el que volia era ser alcalde cobrant el doble del que 
actualment cobra la Sra. Alcaldessa.  
 
Sra. Ramos li retreu que el ple passat no hauria d’haver marxat, així com la 
seva manca de lideratge i de responsabilitat. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-dues hores i vint-i-cinc minuts, de la qual com a secretari, estenc 
aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


