
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    7/2008 
 
Caràcter:  Ordinària corresponent al mes novembre de 2008. 
Data:    6 de novembre de  2008 
Horari:  de 21 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
 
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 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Acord d’aprovació provisional de les ordenances fiscals municipals per 
l’exercici de 2009. 
3 Acord d’aprovació inicial del Pressupost municipal per l’exercici de 2009. 
4 Acord plenari de determinació del règim retributiu dels càrrecs electes. 
5 Acord d’aprovació d’un pla econòmic financer. 
6 Acord d’aprovació de l’Estudi de tarifes d’abastament del servei domiciliari 
d’aigua de la població pel 2009, presentat per l’empresa EMATSA. 
7 Acord d’aprovació definitiva del Projecte de taxació conjunta de la finca 
situada entre el carrer Nou i el Carrer Sant Sebastià. 
8 Acord d’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Tarragonès i el municipi dels Pallaresos, regulador del programa “Tots podem 
col·laborar per un Tarragonès més net i més sostenible”. 
9 Acord d’aprovació inicial de les bases per a la concessió de subvencions a 
les associacions de veïns i entitats locals durant l’any 2009 i següents. 
10 Acord d’autorització suspensió subministrament servei d’aigua a l’empresa  
EMATSA 



11 Acord d’aprovació d’al·legacions a l’aprovació inicial del Pla territorial del 
Camp de Tarragona, (Aprovat inicialment pel conseller de Política Territorial i 
Obres Públiques, amb data 14 de juliol de 2008.) 
12 Acord d’aprovació provisional de la Modificació puntual núm. 8 de les 
Normes Subsidiàries del Planejament Municipal, respecta al SAU-5.  
13 Acord d’aprovació del Pla de Protecció Civil dels Pallaresos, Manual 
d’actuació per a accidents greus en establiments amb substàncies perilloses 
(PLASECTA) del Municipi dels Pallaresos. 
14 Acord d’aprovació del Pla de Protecció Civil dels Pallaresos, Manual 
d’actuació per al risc d’incendis forestals (INFOCAT), del Municipi dels 
Pallaresos. 
15 Acord d’aprovació del Pla d’Autoprotecció d’urbanització per a emergències 
per incendis forestals (PAU) Pallaresos Park, del Municipi dels Pallaresos. 
16 Moció del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya dels Pallaresos, al 
regidor de festes, industria i comerç, Sr. Carles Vidaller Espinosa. 
17 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 
18 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.  
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
2 ACORD PROVISIONAL DE L’APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE L ES 
ORDENANCES PER L’EXERCICI DE 2009.  
 
Aquest Ajuntament pretén aprovar les ordenances fiscals, d’acord amb l’establert 
a l’article 15 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, per tal d’adaptar-les a 
les necessitats del manteniment dels serveis municipals i com a mínim l’augment 
regular del cost de vida i que a partir de l’any 2009 aniran amb la numeració  
següent: 
 
Núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
Núm. 2 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Núm. 3 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans 
Núm. 5 Reguladora de les contribucions especials 
Núm. 24 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 
Núm. 6 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 
Núm. 7 Reguladora de la taxa per utilització de l’escut del municipi 
Núm. 8 Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de 

lloguer 
Núm. 9 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 



Núm. 10 Reguladora de la taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència de 
les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració 
ambiental 
Núm. 11 Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Núm. 12 Reguladora de la taxa pel clavegueram 
Núm. 13  Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
Núm. 14 Reguladora de la taxa per la retirada i custòdia de vehicles 
abandonats o estacionats irregularment o que pertorbin greument la circulació a 
la via pública 
Núm. 15 Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb 
mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
Núm. 16 Reguladora de la taxa per l’obertura de rases al paviment o de voreres 
Núm. 17 Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, 
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 
Núm. 18 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis 
de subministrament 
Núm. 19 Reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament de vehicles 
Núm. 20 Reguladora de la taxa pel servei de veu pública 
Núm. 21 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal. 
Núm. 22 Reguladora del subministrament d’aigua 
Núm. 26 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terreny d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic 
Núm. 27 Reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 
Núm. 30 Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, 
vitrines i altres mitjans publicitaris 
Núm.  25  Reguladora dels preus públics  
 
Atès l’Anunci de Models tipus d’ordenances fiscals aprovades per la Diputació 
de Tarragona de data 17 de juliol de 2008, anunciant que els Ajuntaments que 
desitgin utilitzar els models tipus aprovats per la referida Diputació hauran 
d’ajustar la tramitació administrativa al seu procediment. 
 
El secretari interventor ha elaborat la proposta d’ordenances fiscals que s’han 
incorporat a l’expedient. 
 
Atès l’informe de la secretaria-intervenció. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les següents ordenances 
fiscals,  les quals començaran a regir  des de l’1 de gener de 2009 i continuaran 
vigents mentre no se n’acordi modificació o derogació expressa amb la 
numeració següent: 



 
Núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
Núm. 2 Reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Núm. 3 Reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans 
Núm. 5 Reguladora de les contribucions especials 
Núm. 24 Reguladora de l’impost sobre activitats econòmiques 
 
Per les referides ordenances, fer constar expressament que s’utilitzarà 
íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, amb data 17 
de juliol de 2008, tot fent ús de la capacitat normativa atorgada per la llei i es 
completarà l’annex dels models tipus amb els elements potestatius que 
l’Ajuntament acordi. 
 
Núm. 6 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 
Núm. 7 Reguladora de la taxa per utilització de l’escut del municipi 
Núm. 8 Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de 

lloguer 
Núm. 9 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 
Núm. 10 Reguladora de la taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència de 
les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració 
ambiental 
Núm. 11 Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Núm. 12 Reguladora de la taxa pel clavegueram 
Núm. 13  Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
Núm. 14 Reguladora de la taxa per la retirada i custòdia de vehicles 
abandonats o estacionats irregularment o que pertorbin greument la circulació a 
la via pública 
Núm. 15 Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb 
mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
Núm. 16 Reguladora de la taxa per l’obertura de rases al paviment o de voreres 
Núm. 17 Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, 
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 
Núm. 18 Reguladora de la taxa per la utilització privativa o aprofitament 
especial del domini públic local per empreses o entitats explotadores de serveis 
de subministrament 
Núm. 19 Reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament de vehicles 
Núm. 20 Reguladora de la taxa pel servei de veu pública 
Núm. 21 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal. 
Núm. 22 Reguladora del subministrament d’aigua 
Núm. 26 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terreny d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic 



Núm. 27 Reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 
Núm. 30 Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, 
vitrines i altres mitjans publicitaris 
Núm. 25 Reguladora dels preus públics  
 
Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi 
annexen s’han d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, 
durant el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si 
s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament 
adoptat l’acord provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text 
íntegre de les ordenances fiscals, es publicaran al Butlletí Oficial de la 
Província, moment en què entraran en vigor. 
 
Contra la present resolució, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, dos (2) en 
contra, els dels Srs. Domínguez i Vidal, i dues (2) abstencions, les dels 
senyors/es Coronado i  Oller, s’aproven en tots els seus punts els anteriors 
acords i en conseqüència les ordenances fiscals. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez: Volem recordar que en la primera reunió per temes 
pressupostaris ja varem demanar que les ordenances es votessin per separat, 
ja que així és podria tenir més consens en segons quines ordenances, en les 
que segurament rebrien el suport de totes les forces polítiques, i no forçar a 
votar un paquet en què hem de valorar el pes específic de cada ordenança per 
donar o no el nostre suport. Dit això valorarem el motiu del nostre no. 
 
Tal com varem dir a la moció que varem presentar al Ple Municipal del mes de 
setembre, on demanàvem la congelació dels impostos que graven directament 
als nostres veïns per mirar des de l’Ajuntament de no agreujar encara més la 
economia dels nostres veïns, és per això que no podem aprovar aquestes 
ordenances fiscals. Voldríem recordar a qui ens va acusar de fer “propostes 
demagògiques, populistes i poc serioses”, voldríem recordar-li unes paraules 
d’un tal Joan Aregio, que va dir “amb aquestes ordenances que es proposen 
intuïm que el pressupost no serà de contenció, que la despesa corrent no 
disminuirà, perquè aquí s’estan proposant augments. Pensem que els impostos 
s’haurien de congelar”, i si volen els hi recordaré alguns municipis que per l’any 
que ve i mirant pels seus veïns han decidit congelar els impostos, com són 
Reus, Calafell i Tortosa entre d’altres. 
 



Pel que fa a la taxa d’escombraries, i creient al regidor d’hisenda que diu que 
és pot mantenir la mateixa taxa i així fer front a la despesa pel proper any 2009, 
nosaltres entenem que si al càlcul del 2009 on s’ha apujat el cost total del 
servei en un 6% més els aproximadament 20.000€ d’increment pels anys 2008-
2009 per l’acord amb la empresa que presta el servei per mirar d’adequar el 
salari dels seus treballadors, això fa que per l’any 2008 s’hagi cobrat més dels 
veïns del que realment s’ha cobrat, pel qual demanem a l’equip de govern que 
és retornin els diners als ciutadans. 
 
Sr. Vidal: He votado en contra de las Ordenanzas Fiscales para el año 2009, 
porque en los próximos ejercicios del año 2009 y 2010, la Corporación 
Municipal debe ser muy sensible a la situación económica de las personas, de 
las familias y en especial de aquellos ciudadanos y colectivos que la crisis va a 
golpear seriamente. 
 
El IBI sube un 5% si no recuerdo mal, y a ello hay que sumar el 2% que subirá 
el Estado, que será en 7%. 
 
El Impuesto de Vehículos un 4’79%, si no recuerdo mal. 
 
La Tasa de Escombraries, se congela. 
 
Estoy de acuerdo en el incremento de algunos precios públicos, de algunas 
tasas, por ejemplo; pero considero que en un momento de crisis las subidas de 
los impuestos arriba mencionados el IBI, escombraries y vehículos, deberían 
congelarse en los dos primeros casos y la tasa de basuras en los ejercicios 
2009 y 2010, reducirse un 20%. El Ayuntamiento tiene margen para hacerlo 
con un plan de austeridad y un plan de reducción de aquellos gastos no 
productivos del presupuesto municipal. 
 
Sra. Alcaldesa y señores regidores, el desempleo será el mayor problema de 
2009 y 2010. Todavía no hemos visto lo peor de la crisis. 
 
Cada minuto hay cuatro nuevos parados, cada día hay 6.200 parados y para 
final del año 2008 habrá 3.000.000 de personas paradas. Un 15 por ciento de 
las familias cuenta con, al menos, un desocupado. 
 
En Catalunya uno de cada cuatro jubilados cobra una pensión que los deja por 
debajo del límite de la pobreza. 
 
El paro se ceba con los más jóvenes, menores de 30 años. 
 
Los embargos de viviendas por impago se duplicarán este año. 
 
Estos datos nos hacen reflexionar para intentar buscar un equilibrio entre 
ingresos y gastos, aplicando un plan severo y controlado de los gastos. 
 
Para acabar esta primera parte de la exposición quiero traer aquí unas 
palabras del jefe de la oposición municipal, el concejal de CIU en el 



Ayuntamiento de Tarragona Sr. Joan Aregio: “La subida del 4,7% en todos los 
impuestos son inaceptables en los momentos de crisis en que estamos y con el 
2009 que nos viene”. Si es inaceptable en Tarragona me imagino que 
igualmente lo es en Pallaresos. 
 
En relación de los ingresos en la tasa de basuras/taxa d’escombraries en el 
2006 fue el 113.923 euros, en el 2007 317.876 euros y en el 2008 será de 
346.446 euros. El número total de contribuyentes en el 2007 fue de 1.410 i en 
el 2008 fue de 1.850 contribuyentes. Hay margen para reducir en los años 2009 
y 2010. 
 
En cuanto al IPC que se ha escogido del mes de agosto de 2008, fue 
efectivamente el 4,8%, pero en septiembre cayó el 4’5%, para octubre se 
calcula que sea sobre el 3,6% y para acabar el Gobierno prevé que se sitúe por 
debajo del 3% al final del año 2008. Me pregunto el ¿por qué se ha fijado el 
IPC de agosto y no el de octubre o el tres de diciembre? 
 
Para terminar se debería ampliar el pago fraccionado a otros impuestos o 
taxas. 
 
Sr. Marcos:  El caràcter d’A.I.P. ha estat i serà sempre conciliador. Recolzarem 
i sumarem esforços amb qui treballi pel nostre poble. Prenent com a base 
aquesta premissa, hem votat favorablement les ordenances. Aquest 
posicionament no treu que al nostre judici, haver d’aprovar el conjunt amb la 
seva totalitat és un greu error. La lògica ens portaria a votar les ordenances 
una per una ja que, igual que nosaltres tenim un tarannà de caràcter positiu i 
preferim sumar a restar, el sol fet de que una sola de aquestes ordenances vagi 
en contra del pensament d’un grup polític, pot incitar a aquest a votar no a tot el 
paquet. 
 
Concretament en el tema de les brosses, aquest Equip de Govern fa una 
aposta més que perillosa reduint els costos de la mateixa (encara que 
compensant aquesta davallada). Creiem que si no surten bé aquest números, 
dintre de poc temps  tornarem a tenir un altre forat com el que varem haver de 
tapar el darrer any amb una pujada bestial dels preus de la brossa. El nostre 
vot ha estat positiu perquè volem creure en vostès. Si les coses surten bé els 
felicitarem, però si surten malament serem els primers en demanar-los 
explicacions i els tallarem el coll i els hi recriminaren. 
  
Sr. Oller: Nosaltres diem el que ja varem dir l’any passat, quan es voten les 
ordenances en un plenari, es diuen els % i com resta cada ordenança. L’any 
passat es va dir que ja s’ha discutit a la reunió informativa, ara diem el mateix, 
d’aquesta manera no anem bé, la gent que ve al plenari el que els hi interessa 
és saber com queda i no com s’ha fet i quan es pagarà. 
 
Em sembta que d’aquesta manera anirem més malament que l’any passat. 
 



Sr. Alcaldessa: Primero dar las gracias a todos los regidors por las palabras de 
recuerdo del Sr. Aregio, ojalé nosotros tuviéramos los ingresos que tiene  
Tarragona, Reus, Calafell i otras poblaciones por el estilo. 
 
Sr. Pardo: Sr. Domínguez, no s’ha proposat la votació una per una, per suposat 
que no, això no es fa en cap Ajuntament del món, votar 25 ordenances una per 
una, això es impossible. 
 
Em sembla molt bé que vostè digui que s’han de congelar els impostos, ja vaig 
dir-li, que a mi també em sembla bé la congelació, però hem fet dues 
comissions informatives, nosaltres hem fet aquesta proposta d’ordenances i no 
hem rebut per part de vostès cap mena de contraproposta. 
 
Si vostè creu que amb els números de l’Ajuntament es poden congelar els 
impostos, ha tingut l’oportunitat de presentar la proposta, a mí també em 
sembla correcta la congelació, altre cosa és poder-ho fer,  estic convençut que 
vostè sap que no,  per això no ha presentat cap proposta. 
 
El senyor Vidal ha comentat que no estava d’acord amb la pujada de l’IBI, vostè 
va pujar l’IBI a les ordenances del 2007, un 25%. 
 
També ha comentat que ha fet una proposta de què en els propers dos anys 
2009-2010 es fes una congelació de la taxa d’escombraries, bé, jo ja li he 
comentat vàries vegades, en aquest tema no sé per què s’hi fica perquè si 
tirem de números i d’estadística vostè va passar d’una taxa d’escombraries 
d’un rebut als veïns de 86 € a 195 €. Nosaltres l’any passat el varem baixar a 
166 €, trenta euros de reducció, i ara vostè proposa un 20% de reducció en els 
pròxims dos anys, a mi em sembla bé la proposta, però clar, torno a repetir el 
mateix que al senyor Domínguez, hem fet dues comissions, nosaltres estem 
oberts a aquestes propostes de rebaixar, però clar, hem de ser seriosos, hem 
de ser realistes, hem de treballar amb el números que tenim, i aquestes 
propostes  sense cap argument, entenc que són de cara la galeria. 
 
Ha fet menció al senyor Aregio, bé, jo la veritat del senyor Aregio no tinc res a 
favor ni en contra, el que sí que li puc dir que no és el mateix parlar d’un 
municipi com és Tarragona, amb el ingressos que té i les característiques del 
municipi de Tarragona, i parlar del nostre municipi, és la nit i el dia, fer una 
comparació amb el municipi de Tarragona, a mi em sembla no tenir gaire clar 
com funcionen els impostos d’un ajuntament com el de Tarragona i d’un 
ajuntament com el de Pallaresos. 
 
Li donaré una dada, Tarragona té un preu d’incineració de 36 €, i nosaltres a 
Pallaresos 76 € per tona incinerada, bé, si nosaltres poguéssim incinerar al 
mateix preu que Tarragona, ja el podríem reduir a la meitat aquest rebut de la 
brossa, sense cap problema, no veig que en aquest sentit es pugui fer  
comparació. 
 
Ha fet menció al padró d’escombraries, efectivament a l’any 2007 hi havia 
1.410 contribuents, i ara hem passat a tenir-ne 440 més, però això senyor Vidal 



no oblidi, és mèrit nostre, nosaltres varem apostar per fer una regularització, 
una actualització del padró en funció de la generació de residus uns nous 
conceptes, i això malgrat que el senyor Oller a la votació de les ordenances 
passades, va dir que no sortien els números, els números estan aquí, han 
sortit, si li haguéssim fet cas els veïns haguéssim pagat 30 € més, en aquest 
cas no ha estat així, per tant, jo entenc que vostè en aquell moment fes 
aquesta proposta, però ara no entenc com torna altra vegada al mateix, jo li 
demanaria aquesta vegada potser un vot de confiança per l’equip de govern. 
 
Al senyor Marcos només dir-li, que l’esperit de l’equip de govern no és aquest, 
d’anar generant deute, l’any que ve segurament tindrem més dades i si 
realment els números demanen que s’ha de pujar el rebut, l’haurem de pujar, 
simplement això. 
 
El Sr. Oller:  Senyor Pardo, quan es diuen les coses, s’han de dir les veritats, si 
no més val no dir res.  
 
Vostè l’any passat va pujar la brossa un 19% més del que havíem pujat 
nosaltres, que els veïns hagin pagat 30 € menys, com vostè diu, hi ha gent que 
ha pagat el 19% de tots i els 30 € que els veïns no han pagat, o sigui, no em 
digui que ha baixat la brossa, digui que l’han pagat una altra gent, les coses pel 
seu nom. 
 
Sr. Pardo: Efectivament que l’ha pagat una altra gent, però vostè estarà d’acord 
amb mi que aquesta gent que ha pagat més, és perquè nosaltres hem acceptat 
un altre concepte del que és la generació de residus, no que tothom pagui el 
mateix, si no que es pagui per generació, i a part també li diré una cosa, molta 
gent no pagava senyor Oller, i ara paga tothom, i paga el que nosaltres creiem 
que és just. Una altra cosa és que vostè estigui d’acord o no, però el que no pot 
ser és que hi haguessin molts contribuents que estiguessin pagant igual que 
altres veïns o empreses, o altres contribuents que no pagaven. 
 
Ha vingut molta gent dient que no havia pagat la brossa, ara aquesta gent 
paga. Per tant això és mèrit nostre, quan estava vostè ho podia haver fet, però 
no ho va fer, i la realitat és que el veïns paguem 30 € menys que l’any passat, 
pot riure i fer el que vulgui però és la realitat, i jo crec que si ho pregunta a la 
gent, estarà d’acord en pagar menys, no crec que estiguin d’acord en pagar 
més. 
 
El Sr. Oller li contesta que ho pregunti als tallers que ja paguen a part per treure 
tots els residus i a més el de l’Ajuntament. 
 
Sr. Domínguez: Senyor Pardo per al·lusions, per un costat diu que no hi ha cap 
ajuntament que es voti les ordenances per separat, no es fa enlloc, incompleix 
algun tipus de normativa  el fet de votar-les per separat? Si o no? 
 
Ja li vaig dir en aquella reunió que és perfectament legal, una altra cosa és que 
a vostès no els interessi sumar els esforços de les altres forces polítiques i fer 



el discurs que està fent ara de nosaltres, nosaltres, nosaltres i vosaltres aquí no 
pinteu res. 
 
És cert, hem tingut dos reunions i no he fet cap proposta pel tema de les 
ordenances, era impossible fer cap proposta perquè vostè ja ho va deixar ben 
clar en el Ple passat, problemes tenen per quadrar el pressupost amb el dèficit 
que han fet, que només si vol li recordo la informació del primer semestre de 
l’any passat, ateses les factures que arriben a registre, càrrecs verbals sense 
control pressupostari sense la corresponent fiscalització prèvia. I vostès estan 
demostrant dia rere dia que no tenen ni pajotera idea de com s’han de fer les 
coses, vostè no pot pretendre de dir-me a mi que li digui com s’han de fer les 
coses, per que si vostè no sap com s’han de fer les coses marxi, que entri algú 
que en sàpiga, que no tinc perquè ser jo, segurament em dirà que tampoc en 
tinc ni idea, és la seva opinió. Però com a mínim, no digui que no presentem 
propostes, vostès no accepten cap de les propostes, i el que fan és una 
pantomima, vostès han de ser conseqüents amb els seu actes, li he demanat 
per activa i per passiva dades de la brossa del 2008, em va dir que aquesta 
setmana ho rebria, a dia d’avui dijous finals de setmana, encara no he rebut 
res. És veritat també o no? O també menteixo? Prou senyor Pardo de tanta 
demagògia eh? 
 
El Sr. Pardo: Jo li vaig dir que li donaria les dades que jo tenia, jo no li puc 
donar dades que jo no tinc, i vostè sap el problema que hi hagut amb el tema 
dels rebuts, d’acord? Quant al tema de les factures sense control pressupostari, 
el secretari ja li va aclarir al darrer Ple, i si es llegeix l’acta segurament que hi 
és, per tant, no intenti intoxicar, que és el que està fent normalment, i li torno a 
dir, si vostè és aquest vident que ens pot donar la solució per congelar 
impostos, jo ja li dono l’oportunitat, però el que no pot ser és que em digui que 
no en té cap, i que com nosaltres no donem les solucions que vostè entén que 
són les correctes, vostè no ofereix cap i llavors proposa que es congelin els 
impostos, i tots contents i després aquí arribaran les factures i em dirà vostè 
com es paguen. 
 
Sr. Vidal: El Sr. Aregio donde sea, dice que el 4,7% es una barbaridad, 
Tarragona cobra más, tendrá mas servicios que Pallaresos i no entiendo como 
se coge el aumento del 4,7, cuando podría  ser del 3% y seria mucho más justo 
y desde que gobiernan ustedes se ha incrementado la presión fiscal en el 
municipio,  como las multas en los presupuestos. 
 
A petició del Sr. Domínguez i, per assentiment de tots els regidors, la Sra. 
Alcaldessa accedeix a alterar l’odre dels temes, punt número 4 de l’odre del dia 
primer i després el número 3. 
 
4 ACORD PLENARI DE DETERMINACIÓ DEL RÈGIM RETRIBUTI U DELS 
CÀRRECS ELECTES 
 
De conformitat amb el que disposen els articles 75 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i, l’art. 13 del Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 



funcionament i règim jurídic dels ens locals, els membres de les corporacions 
locals tenen dret a percebre retribucions per a l’exercici dels seus càrrecs en 
dos supòsits: quan els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva i quan els 
desenvolupin en règim de dedicació parcial per realitzar funcions de 
presidència, vice-presidència, ostentar delegacions o desenvolupar 
responsabilitats que així ho requereixin. 
 
Atès que en sessió de data 5 de juliol de 2007, el Ple de l’Ajuntament va 
establir el règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així 
com de la retribució que comporta, establint que, amb efectes de 18 de juny de 
2007, els membres de la corporació que exerceixen el seu càrrec en règim de 
dedicació parcial, percebran les retribucions que tot seguit es relacionen, que 
s’estableixen en  funció del temps de dedicació efectiva, essent el temps de 
dedicació mínima per a poder-les percebre, el de 100 hores mensuals per 
l’alcaldessa i 35 hores mensuals pels restants membres: 
 
Alcaldessa: 
 
Sra. Ana Maria Ramos Castro...........   19.266,36 €  bruts anuals 
 
Regidors amb dedicació parcial: 
 
Claudi Domenech Bonachi...................     9.087,32 € bruts anuals 
Jordi Pardo Gimeno..............................     9.087,32 € bruts anuals 
Manel Gómez Porta...............................    9.087,32 € bruts anuals 
Carles Vidaller Espinosa.......................     9.087,32 € bruts anuals 
Inmaculada Sánchez Fernández..........     9.087,32 € bruts anuals 
 
Aquesta retribució es percebrà en dotze pagues, corresponents a les 
mensualitats de l’any, i donant-los d’alta al règim general de la Seguretat 
Social. 
 
Establir que els regidors que tot seguit es relacionen, que no tenen dedicació 
parcial, percebran les següents dietes per assistència a les sessions i 
comissions: 
 
Per assistència als Plens i comissions: 
 
Maria Jesús Coronado Fuentes.................   2.423,23 €  bruts anuals 
Julián Oller Rubio........................................   2.423,23 € bruts anuals 
Jaume Domínguez Ruiz..............................   2.423,23 € bruts anuals 
Francisco Javier Marcos Tuebols................  2.423,32 € bruts anuals 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet......................  2.423,32 € bruts anuals 
 
Establir, amb efectes del dia 18 de juny de 2007, una assignació econòmica de 
caràcter anual a favor dels grups polítics municipals de: 
a) 1.055,59 € anuals per cada regidor. 
b) 2.322,31 € anuals per cada grup municipal. 
 



Aquestes assignacions han d’aplicar-se per atendre despeses relacionades 
amb el funcionament del grup polític i que no es corresponguin amb 
remuneracions de personal ni a la constitució d’actius fixes de caràcter 
patrimonial. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió de data 8 de maig de 2008 va 
acordar, fixar per les referides retribucions i assignacions dels regidors d’aquest 
Ajuntament  aprovades en la sessió de data 5 de juliol de 2007, un increment 
per aquest any i per els anys posteriors de l’IPC de Catalunya, amb efectes 
retroactius de 1 de gener de 2008.  
 
Atès que a la partida pressupostària 111 48901, Aportacions grups politics 
municipals del pressupost pel proper exercici de 2009, s’ha previst una dotació 
de 18.000 €, en el sentit d’establir pel proper exercici de 2009, una reducció de 
la assignació anual que es percep per grup polític d’un 40%.  
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Establir una assignació econòmica de caràcter anual a favor dels grups 
politics municipals que constarà de: 
 
a) 660,59 € anuals per cada regidor. 
b) 1.453,30 € anuals per cada grup municipal. 
 
2 Publicar-ho al BOP. 
 
3 Durant l’any 2009, no aplicar la fixació de l’IPC en cap de les retribucions dels 
regidors. 
 
La Sra. Alcaldessa:  Voldria presentar una esmena.  
 
Quiero pasar mi dedicación de 70 horas a 100 horas mensuales, sin aplicarme 
ningún tipo de incremento salarial, debido a la coyuntura económica, cuando 
las cosas mejoren ya aplicaré lo que es de justicia, de momento prefiero perder 
dinero y dedicar mas tiempo al Ayuntamiento como así lo requiere, y también 
decir que este acuerdo que queremos hacer de bajar las asignaciones 
económicas, tanto por grupo, como por regidor es una medida que entendemos 
que es necesaria para ajustar un poco más la economía de este Ayuntamiento. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Domínguez i Marcos, 
cap (0) en contra, i tres (3) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller i 
Vidal, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez: Com una mesura per mirar de reduir les despeses de la 
Corporació hem de votar a favor, però nosaltres entenem que reduir més d’un 
35% els ingressos dels Grups Municipals, en lloc de reduir un percentatge 
menor i compensar-ho reduint també els salaris dels regidors seria una mesura 



més raonable. Nosaltres entenem que això no deixa de ser una mesura per 
intentar silenciar als grups minoritaris, que destinem aquestos ingressos per 
informar als veïns, ja que l’equip de govern ja té els seus mitjans per realitzar 
aquesta informació. 
 
Sr. Vidal: He votado abstención porque no he participado en la determinación 
del procentaje de reducción de la aportación económica a los Grupos Políticos 
Municipales del Ayuntamiento, que ha sido de un 40%. Solamente he sido 
informado y a votar. 
 
No hace falta recordar que es necesaria una gestión en gastos con austeridad, 
y ahora más que nunca, haría falta no congelar las retribuciones de los 
regidores, sería necesario determinar y acordar una reducción de las 
retribuciones de los cargos electos. 
 
Sr. Marcos: Demagògia vergonyosa a banda per part d’uns i d’altres, hem votat 
que sí, perquè creiem que els polítics hem de donar exemple d’austeritat 
econòmica.  
 
3 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPA L PER 
L’EXERCICI DE 2009. 
 
ANTECEDENTS 
 
L’alcaldessa de l’Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l’exercici 2009. 
 
El secretari-interventor de l’Ajuntament ha emès informe favorable que figura a 
l’expedient. 
 
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
La Comissió de Comptes, en sessió de 29 d’octubre de 2008, hi ha dictaminat 
favorablement. 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la 
legislació vigent. 
 
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els 
articles 162 a 171 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; els articles 2 
a 23 del RD 500/90, i els articles 3, 19 i 22 de la Llei 18/2001, de 12 de 
desembre, general d’estabilitat pressupostària. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, 
 



1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2009, el qual, 
resumit per capítols, és el següent: 

 
INGRESSOS: 

 
A) OPER.CORRENTS  

 
1 Impostos directes...................................        838.790,79 € 
2 Impostos indirectes................................        489.410,66 € 
3 Taxes i altres ingressos.........................        479.779,54 € 
4 Transferències corrents........................       1.052.791,00 € 
5 Ingressos patrimonials..........................            26.800,00€ 
 
B)OPER.DE CAPITAL  

6 Alienació d’inversions reals..................                      0,00 €  
7 Transferències de capital......................          470.000,00 € 
9 Passius financers..................................          846.820,09 € 
 
TOTALS INGRESSOS..........................         4.204.392,08 € 
 
 
DESPESES: 

 
A) OPER. CORRENTS 

 
1 Despeses de personal............................     1.447.190,04 € 
2 Desp. en béns corrents i Serveis..........       1.337.512,65 € 
3 Despeses financeres.............................            26.851,00 € 
4 Transferències corrents........................           115.000,00 € 
 

B) OPER. DE CAPITAL 
 
6 Inversions reals....................................        1.261.038,39 € 
7 Transferències de capital.....................                           0 € 
9 Passius financers..................................            16.800,00 € 
 
TOTALS DESPESES.............................        4.204.392,08 € 
 
2. Aprovar les plantilles de personal que es detallen a l’esmentat          

pressupost i amb totes les modificacions que comporta. 
 
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general. 
 
4 Exposar-lo al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la 
Província i en el tauler d’anuncis de la corporació, durant el termini de quinze 

dies hàbils durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions. 
 
5. Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en 
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al 



qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 
7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial 
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
reguladora de les hisendes locals. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, els dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Marcos, dos (2) en 
contra, el dels senyors/es Coronado i  Oller, i dues (2) abstencions, les dels 
senyors Domínguez i Vidal, per tant amb el quòrum de la majoria absoluta 
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords i en conseqüència el 
pressupost. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Marcos:  La situació política global ens condiciona a tots i no serem 
nosaltres els que fiquem més llenya al foc per desestabilitzar encara més si cap 
la nostra economia, per això hem votat sí. 
 
Sr. Domínguez:  El nostre Grup havent analitzat el pressupost per l’any 2009 
tenim suficients motius per votar en contra. Motius com són: 
 
No s’han pres les mesures proposades en l’anàlisi patrimonial, financer i 
econòmic elaborat per la Diputació de Tarragona, que parla de reduir la 
despesa voluntària. 
 
Entenem que és un pressupost que la seva base principal es l’afany 
recaptatori, com és el fet de crear dues places d’agutzil per mirar de sancionar 
els actes incívics. Nosaltres creiem que si tenim problemes tant d’incivisme 
com de seguretat amb el desplegament dels mossos n’hauríem de tenir prou, i 
en cas que no fos així hauríem d’instaurar la policia local i no crear unes places 
per unes persones que la seva missió principal és la de multar als veïns, 
encara que cal recordar que sense tenir les competències pròpies per fer-ho. 
 
No entenem com es volen reduir les despeses i les despeses de representació 
incrementen en 5.000€ 
 
No entenem com davant d’una situació de crisi econòmica, que recordem que 
és a nivell mundial, i davant del gran augment de les llistes de persones que 
s’han d’inscriure a l’atur aquest equip de govern la seva finalitat per intentar 
quadrar aquest pressupost sigui l’increment de la pressió fiscals als nostres 
veïns. 
 
Creiem que és un pressupost gens imaginatiu, amb una clara línia continuista, 
on la única manera de generar ingressos passa per incrementar la càrrega 
fiscal a les famílies dels Pallaresos. 
 
Per nosaltres aquest pressupost no garanteix el creixement econòmic de la 
població, ni garantitza els ingressos ni la qualitat de vida de la gent dels 
Pallaresos. Nosaltres entenem que o paguem menys o rebem més. 



 
També volem recordar a qui ha donat suport al pressupost de què corren un 
risc excessiu aprovant un pressupost que basa els seus ingressos en unes 
ordenances fiscals que a dia d’avui no tenen els seus ingressos garantits, ja 
que encara no ha passat el període en que qualsevol pugui fer al·legacions, fet 
que demostra la manera d’actuar d’aquest equip de govern, sempre amb 
presses i sense un criteri ben definit. 
 
Volem que entenguin aquesta abstenció com un vot de confiança cap a vostès, 
perquè amb l’argumenta’t no podíem donar un sí, hi ha motius per votar en 
contra, però donada la situació que vivim, entre tots poder-la solventar. 
 
Sr. Vidal: Con toda sinceridad me hubiera gustado votar que sí; pero después 
de mirármelos y volverlos a estudiar no me es posible. Me he abstenido, 
porque ahora es el momento de arropar y estar al lado de la Sra. Alcaldesa y 
de los regidores que gobiernan nuestro Ayuntamiento, con la confianza, que 
tendrán un buen criterio en corregir y mejorar la gestión del Presupuesto 
Municipal del año 2009 que han presentado y se ha aprobado. 
 
Hay crisis internacional y una crisis económica propia de nuestro país, que se 
escapa de las posibilidades del Equipo de Gobierno; pero hay una trabajo a 
realizar y el Equipo de Gobierno ha de estar a la altura de la situación. La 
palabra es austeridad. 
 
En los presupuestos aprobados hoy, hay poquísima austeridad, se puede 
mejorar. 
 
No se puede compensar la caída de impuestos, por ejemplo, con la partida 
31900 Multes 30.000 euros. Hay que recortar los gastos improductivos. 
 
El Presupuesto tiene partidas que según mi opinión no son realistas, no son 
creíbles y creo que son metas que no se van a cumplir, por ejemplo la 
recaudación por Impostos indirectes: 28200...221.000 euros y 28200... 
268.410,66 euros. 
 
El apartado 111 10000 Remuneració corporació (regidors) se debería reducir, 
al menos durante el período 2009 y 2010. 
 
El apartado 451 22607 Festes populars, se debería reducir. 
 
El apartado 321 48100 Ajuts llibres escolars que son 25.000 euros debería ir 
todo el importe a este concepto. 
 
El apartado 313 48000 Atencions benèfiques  de 20.000 euros, se debería 
incrementar. 
 
Esta abstención y confianza al Equipo de Gobierno, está subordinada a una 
gestión de austeridad, control de gastos y apoyo a las familias y sectores más 
débiles del municipio. 



 
Sr. Oller:  Nosotros votamos en contra por una simple razón, está más que 
dicho, pero es la realidad, es que hay partidas dentro del presupuesto que se 
tenían que haber mirado con lupa, y mirarlas en otro sitio. Nosotros vemos, por 
ejemplo, que las fiestas si la gente tiene que abrocharse el cinturón, van a estar 
poco para fiestas, podría rebarjarse un poco más y meterse en asuntos 
sociales. 
 
Sr. Vidaller: Recordar i destacar que el senyor Rodríguez Zapatero va anunciar 
públicament davant tots els mitjans de comunicació, que en tots els 
ajuntaments, en tots, malgrat també en els que hi governes el Partit Popular, 
aprovarien els pressupostos, el vot dels socialistes a tot arreu seria positiu.  
 
Veig que en aquest ajuntament, els socialistes no apliquen la coherència que  
vaig veure en aquelles accions realment valentes del President. 
 
Destaco una certa incoherència política per part dels representants socialistes 
que tenim en aquest ajuntament. 
 
Sr. Oller: Quan ens van dir de portar propostes en aquest ajuntament, nosaltres 
varem portar propostes, no s’han acceptat. En les reunions hem parlat també, 
nosaltres posaríem el nostre vot a condició dels pactes a que poguéssim 
arribar, no s’ha escoltat ningú d’ells, ni s’ha escoltat ningú de nosaltres, i de 
propostes varem portar, d’aquesta manera com vostè comprendrà un xec en 
blanc no podem donar-lo, i li vaig a dir una cosa, no em pot ensenyar a fer 
aquestes coses, no xerri tant i faci més. 
 
Sr. Pardo: La realitat és que aquests arguments que s’han donat per votar que 
no al pressupost, recordo que s’està votant que no a la totalitat del pressupost, 
entenc que no són arguments, almenys aquests que vostès em donen a mi no 
em valen. 
 
En quan al tema de les polítiques socials, li vull recordar que actualment 
mantenim la mateixa dotació pressupostària pels ajuts a llibres de 25.000 
euros, Sr. Vidal, en el període que vostè va estar no va donar cap ajut, ni per 
llibres ni per res, però li vull justificar el per què s’ha mantingut aquesta partida i 
no s’ha variat. El fet és que si vostè mira el pressupost, en concret la partida 
422 21203, veu que l’any passat aquesta partida era de 50.000 €, en concret és 
la partida Ensenyament, enguany és de 160.000 €, aquestes despeses van 
destinades a Ensenyament, i afecten als infants del nostre municipi, lògicament 
nosaltres mantenim els ajuts a llibres, però hi ha altres coses que s’han de fer, 
que són necessàries, com dotar de serveis els centres que tenim, llum, aigua, 
telèfon, etc...això representa un cost important per l’Ajuntament, que no es fa 
càrrec el Departament d’Educació, si no que ho ha d’afrontar l’Ajuntament i per 
això el fet que s’hagi d’augmentar aquesta partida fa que enguany els ajut a 
llibres es mantinguin. 
 
Després tampoc ningú ha fet esment de la partida 313 48001 “Atencions a 
famílies amb dificultats i amb dependència”. Bé, nosaltres varem fer una 



proposta d’augmentar aquesta partida, de fet l’any passat no n’hi havia, aquest 
any pel fet de tots coneguts de crisi global que ens afecta, hem decidit dotar 
pressupostàriament aquest concepte amb 15.000 €. Nosaltres havíem pensat 
que això fos per famílies amb dificultats, i aquest fet es va discutir a la comissió 
i precisament va ser el senyor Marcos el que va introduir un tema com l’ajut a la 
dependència de certs col·lectius que tenen dificultats com els minusvàlids i 
nosaltres l’hem inclòs en el pressupost, o sigui, que no s’ha acceptat cap 
proposta no és cert, aquesta en concret s’ha acceptat, la va proposar el senyor  
Marcos i jo ho reconec aquí en el Ple. 
 
Després tenim el tema dels impostos, dos anys consecutius com a màxim s’ha 
pujat l’IPC, l’any passat anàvem per sota de l’IPC d’IBIS i d’Impost de Vehicles, 
o sigui, no se d’on vostè treu que s’ha augmentat la pressió fiscal.  
 
Després també una altra mesura que hem adoptat és potenciar les inversions 
d’obra pública, en concret nosaltres hem mantingut aquest any la inversió, que 
és una obra d’interès general entenem l’Escola Bressol i la Zona Esportiva 
d’Hostalets. 
 
En un període complicat com aquest, en el qual l’obra civil ha baixat, nosaltres 
la potenciem, creiem que hem de mantenir aquestes inversions tot i que suposa 
un cost important per l’Ajuntament perquè realment ens hem d’endeutar per fer 
front a aquestes obres, però no podem deixar els compromisos que varem 
adquirir en el seu moment amb els veïns sense fer, per tant, tirarem endavant 
l’escola bressol i la zona esportiva dels Hostalets. 
 
Una cosa que ha dit el senyor Domínguez, que no fèiem cas a l’informe que 
varem sol·licitar de la Diputació on ens recomanava retallar la despesa 
voluntària, si vostè compara la despesa ordinària del 2008 i la del 2009 veurà 
que al 2009 són 32.000 € menys, això sense fer menció de la reducció que han 
petit serveis com Festes 55.000 €, Cultura 40.000 €, Medi Ambient, diverses 
partides de material i consumibles donant sentit a l’estudi de l’estat econòmic 
financer demanat al 2007 al SAM de la Diputació. 
 
Si valorem el fet de la totalitat del pressupost veiem que en valors totals aquest 
pressupost en front del de 2008, representa una disminució de 1.782.000 
euros, això són valors totals, és cert que la majoria afecta a les inversions que 
hi havia contemplades i entenen que ara mateix no és poden tirar endavant, 
com es el pavelló poliesportiu. 
 
Reducció d’un 40% de la partida dedicada als grups politics, vull agrair que això 
s’hagi pogut tirar endavant tot i que no estic d’acord amb el que ha dit el Sr. 
Vidal, que varem citar i que això s’havia d’aprovar, perquè no és així i l’acta de 
la comissió ho diu, que no va haver-hi comentaris i es va quedar de passar-ho 
al plenari, vostè podia haver-ho dit, exposar el % i demanar inclús una votació, 
ningú va dir res. 
 
Les places de vigilant, Sr. Domínguez, vostè ha demanat varies vegades, 
sancionar els actes incívics, una de les coses prevista per aquests vigilants, 



sense una voluntat de sancionar, es vigilar pel compliment de les normes de 
conducta, ordenances i reglaments, donat el cas, que aquestes persones 
puguin fer-ho. Vostè demana unes coses i quan es fan, diu que no.  
 
Com a conclusió dir que, pel que fa el pressupost no és un pla de reducció de 
despesa, sinó dins d’un pla d’austeritat per tal d’afrontar l’actual i futura situació 
econòmica de possible rescissió, els municipis ens trobem davant d’un marc 
econòmic complicat, tenint una limitació d’ingressos i de no solucionar-ho de 
manera favorable amb el nou finançament, la situació futura empitjorarà, això fa  
que es pugui treballar amb previsions, si no amb fets tot projectant les 
actuacions d’acord amb la previsió dels ingressos. 
 
El Sr. Domínguez: Un agutzil, no té la facultat de multar per si sol, ho haurien 
de fer els Mossos d’Esquadre, en tot cas s’hauria de generar policia local que 
ho pugui fer, perquè del contrari s’hauran de reciclar, i a on els traspassarem, a 
la brigada?     
 
El Sr. Vidal: Yo no he hecho referència a las partidas de Escuelas y otras, sino 
a la partida 28200, que es el impuesto de construcciones, según lo que se 
piensa recaudar 480.000 €, la Generalitat recaudará un 46% menos, la 
provincia de Tarragona 67% menos, este será el único Ayuntamiento de 
España que recaudará igual o más que el año pasado. 
 
Por último, yo las propuestas las quiero ver en el BOP. Que todo el mundo se 
entere.  
 
5 ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMICOFINANCER  
 
Atès que el Ple Municipal va acordar a la sessió ordinària celebrada el dia 3 de 
juliol de 2008, elaborar un pla econòmic financer, el qual s’havia d’aprovar pel 
Ple de la corporació en un termini màxim de tres mesos, que va ser encarregat 
i trames pel SAM de la Diputació de Tarragona. 
 
El pla econòmicofinancer s’obtindrà com consolidació dels plans individuals de 
les entitats, amb una projecció temporal màxima per assolir el reequilibri a tres 
anys comptats a partir de l’inici de l’any següent al qual es posi de manifest el 
desequilibri. 
 
El pla econòmicofinancer haurà de tenir el contingut previst a l’article 20 del RD 
1463/2007, de 2 de novembre, i caldrà complir allò disposat a l’article 22 del 
RDL 2/2007, de 28 de desembre, Text refós de la Llei general d’estabilitat 
pressupostària.  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Aprovar el pla econòmicofinancer municipal de data 4 d’agost de 
2008, redactat pel SAM de la Diputació de Tarragona, que tindrà una vigència 
temporal de tres anys. 
 



SEGON: Remetre el pla econòmicofinancer de reequilibri per al seu 
coneixement a la Direcció General de Política Financera.  
 
TERCER: Publicar el pla econòmicofinancer a efectes exclusivament 
informatius, al BOP.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de set (7) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez i Vidal, cap (0) en contra, 
i quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i  
Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords i en 
conseqüència el Pla. 
 
Explicació de vot 
 
Sr. Domínguez: Nosaltres estem d’acord amb què l’Ajuntament faci tot el 
possible per mirar de portar a terme una política de contenció de la despesa, 
eliminant al màxim la despesa corrent no obligatòria, com així ho recomanava 
els serveis econòmics de la Diputació al mes de juliol de 2007, objectiu que no 
han assolit com així ho indica el secretari-interventor al seu informe de data 4 
d’agost de 2008, obtenint un dèficit de més de 249.000 €. És per aquest motiu 
que no podem votar afirmativament al Pla Econòmic Financer, no perquè hi 
estiguem en desacord, sinó perquè en el temps que estan governant han 
demostrat sobradament la seva incompetència per mirar de controlar la 
despesa. 
 
6 APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE TARIFES ABASTAMENT DEL S ERVEI 
DOMICILIARI D’AIGUA DE LA POBLACIÓ.  
 
Es dóna compte de l’escrit, registre d’entrada número 4104, de data 8 d’octubre 
de 2008, presentat per l’empresa EMATSA, així com, del full de proposta i 
l’Estudi de tarifes de l’abastament del servei domiciliari d’aigua de la població, 
per l’any 2009, realitzat per la referida empresa, societat explotadora del servei 
mitjançant un conveni amb l’Ajuntament.  
 
Atès que el Desplegament Pactes de Cobertura Mútua d’Abastament d’Aigua, 
recollits en el conveni entre els Ajuntaments de Tarragona i dels Pallaresos, 
signat el 14 de gener de 1997, en el seu annex 1, apartat D, estableix que: 
 

“c) Inicialment les tarifes de subministrament aplicables, segons l’apartat “D” 
del pacte acordat en Abastament d’Aigua, seran les que hi ha actualment en 
vigor, segons annex A que s’adjunta. Anualment hauran de ser revisades per 
tal que en un termini de cinc anys, fins que estiguin equiparades a les que 
disposa l’empresa EMATSA. La conservació de les  escomeses domiciliàries 
i comptadors, estarà obligat a  realitzar-la EMATSA, en càrrec a les tarifes 
del servei, les quals incorporaran les partides econòmiques necessàries.” 

Atesa l’aprovació de les tarifes d’aigua pel Consell d’Administració d’EMATSA,  
ratificada pel plenari de l’Ajuntament de Tarragona del dia 29 de setembre de 
2008. 
 



Atès que les tarifes d’aigua a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2009, una 
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, seran trameses per 
l’empresa EMATSA a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que l’increment mig previst és del 4,33 %, esperant que estigui per sota 
del que fixarà la referida Comissió de Preus, acollint-se al sistema simplificat de 
tramitació de tarifes exposat i que no implica cap altre tràmit. En el cas que 
l’esmentat increment fos superior, caldria seguir el procediment normal que 
necessitaria la tramitació d’un expedient. 
 
Atès el contingut del següent full presentat per l’empresa EMATSA de: 
 
TARIFA PER L’ANY 2009 ALS PALLARESOS  
 
Els Pallaresos                    2009 
                               
Quota fixa servei                                                                         €/trimestre          
 
Domèstics C i menors 14,30 € trimestre 
Domèstics D i majors 25,77 € trimestre 
 
Ús industrial, comercial i altres usos fins a 13 mm 28,88 € trimestre 
Ús industrial, comercial i altes usos  a partir de 13 mm 42,64 € trimestre 
 
Municipals fins a 13 mm 29,43 € trimestre 
Municipals a partir de 13 mm 42,64 € trimestre 
 
Contra incendis 28,60 € trimestre 
 
Consums                                                                                      €/m3 
 
Ús domèstic: 
B1 de 0 a 15 m3/trimestre 0,27 €/m3 
B2 de 16 a 44 m3/trimestre 0,45 €/m3 
B3 > 44 m3/trimestre 1,39 €/m3 
 
Industrials m3/trimestre 1,35 €/m3 
 
Municipals m3/trimestre 0,50 €/m3 
 
Les famílies nombroses al tercer bloc s’inicien en: 
núm. de membres     inici B3  

5 58 m3 
6 69 m3 
7 80 m3 
8 92 m3 

 
Per l’exposat, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 



1 Aprovar en tot el seu contingut les tarifes per l’any 2009, sol·licitades i 
presentades per l’empresa EMATSA mitjançant escrit rebut amb data 9 
d’octubre de 2008, núm. 4104. 
 
2 Aprovar en tot el seu contingut l’Estudi de tarifes pel servei domiciliari d’aigua 
de la població dels Pallaresos. 
 
3 Facultar al Sr. Alcalde per les signatures que siguin necessàries. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller i 
Marcos, dos (2) en contra dels senyors Domínguez i Vidal, i cap (0) 
abstencions,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez: El nostre Grup mantenint el mateix criteri que en les 
ordenances que graven directament als veïns. 
 
Sr. Vidal: He votado en contra porque el incremento medio de la mayor parte 
de los clientes domésticos sería el 4,33%, por debajo del IPC de Catalunya del 
mes de agosto que fue del 4,8%. 
 
Pero es que en septiembre de 2008 bajó al 4,5%, para octubre se calcula que 
será del 3,6%, y para acabar, el Gobierno prevé que se sitúe por debajo del 3% 
el IPC a final del año 2008. No entiendo por qué se ha cogido el del mes de 
Agosto. 
 
7 ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE TAXA CIÓ 
CONJUNTA DEL CARRER NOU/SANT SEBASTIÀ.   
 
Vist el Projecte d’expropiació pel procediment de Taxació Conjunta,  de data 25 
de juny de 2008, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Joan Mercadé Porta i pel 
lletrat Sr. Alfred Ventosa Carulla, aprovat inicialment pel Ple de l’Ajuntament en 
sessió de dat 3 de juliol de 2008, exposat reglamentàriament al públic pel 
termini d’un mes, al BOP núm. 192, de data 18 d’agost de 2008, al DOGC núm. 
5201, de data 25 d’agost de 2008, al tauler d’anuncis de l’Ajuntament i havent-
se notificat personalment al Sr. Juan Rico Godoy i Sra. Isabel Ortega Segura 
en la seva condició d’interessats, sense que durant el referit termini s’hagin 
presentat reclamacions. 
 
Atès allò que disposen els articles 107 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de 
juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 211 del Decret 
305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme,  
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:  
 



1 Aprovar definitivament el Projecte d’expropiació pel procediment de Taxació 
Conjunta de la finca situada entre el carrer Nou i carrer Sant Sebastià, de data 
25 de juny de 2008, redactat per l’arquitecte tècnic Sr. Joan Mercadé Porta i pel 
lletrat Sr. Alfred Ventosa Carulla, amb el benentès que l’aprovació definitiva  
implica la declaració d’urgència de l’ocupació dels béns o drets afectats. Per 
tant, el pagament o el dipòsit de l’import de la valoració establerta pel projecte 
de taxació conjunta habilita per a procedir a ocupar la finca, sens perjudici de la 
valoració pel Jurat d’Expropiació de Catalunya, si s’escau, i de la tramitació 
dels recursos que escaiguin respecte al preu just.  
 
2.- Advertir les persones interessades que la manca de pronunciament en el 
termini dels vint dies següents a la notificació del present acord es considera 
com una acceptació de la valoració fixada, en el qual cas s’entén que 
l’apreuament ha estat definitivament determinat.  
 
Si les persones interessades, en el termini esmentat, manifesten per escrit llur 
disconformitat amb la valoració aprovada, es transferirà l’expedient al Jurat 
d’Expropiació de Catalunya perquè en fixi l’apreuament; en aquest últim cas, la 
tramesa de l’expedient s’haurà d’efectuar en el termini d’un mes, a comptar de 
la data en què l’ajuntament tingui constància de la no acceptació de la valoració 
per la persona titular del bé o dret objecte d’expropiació, tot això de conformitat 
amb allò que s’estableix a l’article 9.1 de la Llei 9/2005, de 7 de juliol, del Jurat 
d’Expropiació de Catalunya.  
 
3 Facultar a la Sra. Alcaldessa per qualsevol signatura necessària per a la 
consecució de l’acord. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
8 ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE EL CONSELL CO MARCAL 
DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, REGU LADOR 
DEL PROGRAMA “TOTS PODEM COL·LABORAR PER UN TARRAGO NÈS 
MÉS NET I MÉS SOSTENIBLE”.   
 
Atès el conveni rebut del Consell Comarcal, mitjançant escrit núm. 3548, de 
data 15 d’octubre de 2008, de col·laboració, regulador del programa “Tots 
podem col·laborar per un Tarragonès més net i més sostenible”, aprovat pel 
referit Consell Comarcal amb sessió de data 6 d’octubre de 2008. 
 
Atès que es demana la seva aprovació.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tots els seus punts el conveni a establir amb el Consell 
Comarcal del Tarragonès, de col·laboració, regulador del programa “Tots 
podem col·laborar per un Tarragonès més net i més sostenible”, aprovat pel 
referit Consell Comarcal amb sessió de data 6 d’octubre de 2008. 
 



Segon. Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura del referit conveni i 
qualsevol d’altra documentació pel desenvolupament del mateix. 
 
El Sr. Domínguez pregunta que abans de votar voldria preguntar quin cost té 
per l’ajuntament aquest acord? 
 
La Sra. Alcaldessa li contesta que 3.151,00 € a l’any, 225 € al mes. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
9 ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE LES BASES PER A LA C ONCESSIÓ 
DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS DE VEÏNS I ENTITA TS LOCALS 
DURANT L’ANY 2009 I SEGüENS.  
 
Vist l’expedient d’elaboració i aprovació de les bases per atorgament de 
subvencions a associacions de veïns i entitats locals durant l’any 2009 i 
següents.  
 
Atès allò que disposen els articles 60 i següents del Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis dels ens locals, 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords. 
 
1 Aprovar inicialment les Bases de subvencions a associacions de veïns i 
entitats locals durant 2009 i següents. 
 
2 Sotmetre l’acord d’aprovació, juntament amb les bases, al tràmit d’informació 
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al Butlletí Oficial de la 
província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya,  i en el tauler d’anuncis 
de la corporació, pel termini mínim de trenta dies, per a la formulació de 
reclamacions i al·legacions.  
 
En el cas de no presentar-se reclamacions, l’acord s’entendrà definitivament 
aprovat.  
 
3 Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura de qualsevol documentació 
necessària 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Coronado, Oller i 
Marcos, un (1) en contra del senyor  Vidal, i una (1) abstenció, la del Sr. 
Domínguez,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez: Com ja varem dir al passat Ple Municipal nosaltres creiem que 
les subvencions que reben les nostres entitats o associacions han d’estar 
reglades i així evitar possibles mals entesos, i aquesta proposta no ens sembla 



bé la regulació de les subvencions, però llegint les bases per l’atorgament de 
les esmentades subvencions, bases que es presenten al Ple sense cap 
coneixement del regidor de la nostra Agrupació, trobem que qui ordena i 
instrueix la subvenció és la alcaldessa, així com qui avalua les sol·licituds són 
“la junta de govern local, un tècnic municipal i el secretari de la corporació”. 
 
Mentrestant ens deixen de costat.  És per aquest motiu que ens abstenim. 
 
Sr. Vidal: He votado en contra porque no he participado en la elaboración de 
las bases. La primera noticia fue el martes por la mañana y a votar. 
 
Me preocupa el apartado dedicado a Òrgans competents per a l’ordenació, 
instrucció i resolució, el punto de Composició Comissió d’Avaluació formada 
por la Junta Govern Local, tècnic municipal i Secretari de l’Ajuntament. 
 
Hecho de falta una representación de los Regidores que no gobiernan, que se 
encuentran en la oposición, representados por Grupos Municipales. Los 
Regidores que no gobiernan también representan a los vecinos y vecinas del 
pueblo y municipio. 
 
Por ejemplo el Reglamento del Ayuntamiento de Tarragona de subvenciones a 
Associacions de Veïns, dicha Comissió está constituída por: Conseller 
Delegado, 1 representant de cada Grup Municipal, un tècnic municipal 
competent per raó de la matèria y el secretari de la Comissió d’Avaluació (...) 
 
10 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 29 de setembre de  2008,  acompanyant la 
relació de 30 abonats impagats (el primer, Rue Vidal, Juan i l’últim Fernandez 
Moreno, Ana Francisca), tramesa per l’empresa EMATSA de data 29 de 
setembre de 2008, 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. 
 
11 AL·LEGACIONS A L’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA TERRI TORIAL DEL 
CAMP DE TARRAGONA (Aprovat inicialment pel conselle r de Política 
Territorial i Obres Públiques, amb data 14 de julio l de 2008.)  
 
Vist que el DOGC núm. 5179, de data 23 de juliol de 2008, publica edicte de 18 
de juliol de 2008, d’informació pública de l’aprovació inicial, en data 14 de juliol 
de 2008,  del projecte de Pla territorial parcial del camp de Tarragona, aprovat 
pel conseller de Política Territorial i Obres Públiques.  



 
Atès que  l’Ajuntament ja té planificat de fa temps el creixement que considera 
adequat i necessari pels interessos del municipi, degudament especificat pels 
serveis tècnics municipals, segons informe de data setembre de 2008, de 
l’arquitecte Sr. Rafel Ruana Gironés, incorporat a l’expedient i que s’adjunta 
com annex, amb la descripció exacta de les zones previstes desenvolupar en 
els pròxims anys.   
 
Mitjançant escrit de data 27 de novembre de 2007, en contesta al núm. 
0365S/44364/2007, de data 5 de setembre, vers l’Avantprojecte del referit Pla 
territorial, varem fer arribar els nostres suggeriments per tal d’adaptar-lo a les 
nostres necessitats i previsions.  
 
Atès que únicament s’ha tingut en compte la part del sector de Sant Salvador 
per que afecta a l’ARE.  
 
Quant ens varen fer la proposta dels ARES, la varem comprendre i varem 
apostar per ella, varem ser valents i a la vegada generosos, entenent que en 
aquest món s’ha d’ésser solidari i, amb la creença que seria possible ultimar les 
aspiracions urbanístiques del nostre municipi, no recollides a la revisió de les 
NN SS per disputes polítiques que només han portat la paralització al municipi i  
menys ambicioses que les de la proposta, entenent que el creixement s’ha de 
decidir des del territori. 
 
Atès que en anar materialitzant actuacions i en comprovar que la Generalitat 
amb la construcció de l’ARE no té cap mena de restricció (no ve de cent, ni de 
dues-centes, cinquanta per hectàrea) i que l’Ajuntament en té moltes. 
 

AL·LEGACIONS 
 
La creació de l’ARE, entenem que no hauria de condicionar el nostre 
creixement per tal d’acabar nuclis de població amb manca d’alguns 
equipaments i en especial vialitat adequada. 
 
Aquestes al·legacions ja varen ser presentades a l’avantprojecte i no varen ser 
tingudes en compte.    
 
Es parla d’un corredor verd, que nomes afecta el terme dels Pallaresos, quan 
arriba el terme de Perafort,  ja no es necessari, desapareix la necessitat. 
 

ANNEXOS 
 
Informe del tècnic municipal Sr. Rafel Ruana Gironés de data setembre de 
2008  i plànols que identifiquen detalladament les nostres necessitats que 
s’haurien de tenir en compte. 
 

SOL·LICITA 
 
Que sigui tingut en compte l’exposat i especialment el contingut de l’informe i  
plànol objecte de l’al·legació. 



 
Per l’exposat es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Aprovar en tots els seus punts les anteriors al·legacions al Pla Territorial del 
Camp de Tarragona, entenent que el creixement s’ha de decidir des del 
territori. 
 
2 Aprovar el tots els seus punts l’informe del tècnic municipal Sr. Rafel Ruana 
Gironés de data setembre de 2008  i plànols que identifiquen detalladament les 
nostres necessitats i que s’haurien de contemplar en el referit Pla. 
 
3 Traslladar en quant el contingut del referit informe com al·legació al 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques (Secretaria per a la 
Planificació Territorial). 
 
4 Facultar a la Sra. Alcaldessa per quan sigui necessària per l’aconseguiment 
del present acord. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez, dos (2) en contra, els 
dels Srs. Domínguez i Vidal, i tres (3) abstencions, les dels senyors/es 
Coronado, Oller i Marcos, s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Domínguez: ADMC ha defensat amb el seu programa electoral que els 
Pallaresos ha de mantenir l’esperit de poble, i ha de créixer amb sentit comú, 
fet que la majoria dels Grups Polítics defensàvem als diferents programes 
electorals, i es veu que uns mesos desprès ja no es recorden de les seves 
promeses als ciutadans, aprovant la creació d’un barri nou de 800 o 1.000 
pisos, les ARE. 
 
El nostre Grup Municipal vol deixar clar que no estem en contra de que es faci 
habitatge de protecció oficial, nosaltres estem en contra de les macro 
urbanitzacions, que faran que Pallaresos sigui un poble dormitori. Entenem que 
l’Ajuntament ha de crear habitatge de protecció oficial, en funció de les 
necessitats reals del poble. 
 
La Sra. Alcaldessa,  aclareix que son 676 habitages. 
 
Sr. Vidal: He votado en contra, porque no estoy de acuerdo en la manera que 
el Ayuntamiento ha llevado el asunto. 
 
Tratar el futuro del municipio de els Pallaresos en el ámbito urbanístico en 
solitario, no lleva a ninguna parte. L’Administració, en este caso autonómica, 
tiene más fuerza y más medios para desarrollar una política urbanística 
intervencionista, guste o no guste a la alcaldía de cualquier ayuntamiento. 
 



Con los “poderosos” en este caso la Administración Autonómica, la solidaridad, 
la generosidad, la comprensión, estoy convencido no es lo prioritario. 
 
Me entristece el párrafo de las alegaciones del Ayuntamiento: “Aquestes 
al.legacions ja varem ser presentades a l’avantprojecte i no varen ser tingudes 
en compte”. 
 
En este asunto debieran haber tenido un sitio los Grupos Municipales de la 
Oposición junto con los Grupos Municipales que gobiernan.  No reducir el papel 
de la Alcaldía con la Oposición en informar. 
 
En este caso, tan importante para nuestro futuro, se tenía que buscar la 
participación de las asociaciones y tejido social del municipio. Contar con la 
opinión de la ciudadanía. 
 
Tampoco estoy de acuerdo con la planificación del ARE, es discutible la 
concentración de viviendas en un punto y en especial si es positivo socialmente 
la concentración de viviendas protegidas en una zona determinada todo 
concentrado. 
 
Las Áreas Residenciales Estratégicas, son un buen instrumento para facilitar la 
vivienda a las personas, en especial a la más desprotegidas; pero no podemos 
olvidar que la Administración tiene un defecto. El intervencionismo. 
 
La Sra. Alcaldessa li recorda que les ARES son un 50% de VPO i 50% renta 
lliure. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
12 ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 
NÚM. 8 DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT 
MUNICIPAL, RESPECTA AL SAU-5.  
 
Vist l’expedient de tramitació de la Modificació puntual núm. 8 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament Municipal que afecta al SAU-5, dels Pallaresos, 
que afecta al SAU-5, sol·licitada pel Sr. Josep Maria Ballesteros Godia en nom i 
representació de la promotora; IBERDROLA INMOBILIARIA CATALUNYA 
SAU, redactada per Arquitectes TDA ARQUITECTURA Y URBANISMO, 
Enginyeria; INVALL i Assessoria jurídica PAREJA I ASSOCIATS ADVOCATS, 
Informe Mediambiental, SGM, Informe Inundabilitat, ALG,  de data desembre 
de 2007.  
 
Atès que el Ple de  corporació en sessió de data 13 de març de 2008, va 
aprovar inicialment la referida modificació puntual núm. 8 de les Normes 
Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos.  
 
Exposat reglamentàriament a informació pública per un termini d’un mes 
mitjançant anunci en el BOP núm. 84, de data 10 d’abril de 2008, en el DOGC 
núm. 5106, de data 8 d’abril de 2008 i al  Diari de Tarragona amb data 1 d’abril 
de 2008 i pagina 19, als efectes de possibles al·legacions. 
 
Atès que els Ajuntament veïns notificats amb data: 
 
Tarragona,  el 4 d’abril de 2008 
La Secuita, el 31 de març de 2008 
El Catllar, el 1 d’abril de 2008 
Perafort, el 2 d’abril de 2008 
La Pobla de Mafumet, el 2 d’abril de 2008. 
 
Organismes afectats: 
 
Departament d’Educació, 29 d’abril de 2008. 
Departament Medi Ambient, 29 d’abril de 2008. 
Servei Territorial d’Habitatge, 29 d’abril de 2008. 
Agència Catalana de l’Aigua, 29 d’abril de 2008. 
Departament d’Agricultura,  28 d’abril de 2008. 
Servei Territorial de Comerç 29 d’abril de 2008. 
Direcció General de Carreteres, 30 d’abril de 2008. 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques, Secretaria per la 
mobilitat, 28 d’abril de 2008. 
FECSA, distribució elèctrica, 28 d’abril de 2008. 
EMATSA, 25 d’abril de 2008. 
Diputació de Tarragona, el 25 d’abril de 2008. 
Departament de Cultura, 15 de maig de 2008 
Departament d’Economia i Finances, 15 de maig de 2008. 
 
Vistes les informes/al·legacions presentades: 



 
Escrit rebut amb data 21  de maig de 2008, el Departament de Medi Ambient i 
Habitatge, núm. 1879, Exp. PE-061/2008   . 
 
Escrit rebut amb data 2 de juny de 2008, de l’Agència Catalana de l’Aigua, 
núm. document 2955709, Exp. UDPH-2008002640. 
 
Escrit rebut amb data 3 de juny de 2008, del Departament d’Agricultura, núm. 
0009S3260, Exp. 092/08. 
 
Escrit rebut amb data 21 de maig de 2008, de la Direcció General de Comerç, 
núm. 0242S3790, Exp U-78/08 (T/U-14). 
 
Escrit rebut amb data 2 de juny de 2008, del Departament de Política Territorial 
i Obres Públiques, Secretari de Mobilitat, Ref:  I-53/2008 
 
Escrit rebut amb data 2 de juny de 2008, de la Diputació de Tarragona, núm. 
1/2008/5993, Exp. 35/2008. 
 
Escrit rebut del Servei Territorial de Carreteres de la Generalitat, Exp. 
CAT20080662. 
 
Al·legació presentada pel Sr. Xavier Climent Sánchez, núm. entrada 1716, de 
data 8 de maig de 2008, (Al·legació relatives a la finca registral núm. 68 
(identificada com a núm. 2 al plànol I10 de l Modificació NN SS). 
 
Al·legació presentada pel Sr. Xavier Climent Sánchez, núm. entrada 1717, de 
data 8 de maig de 2008, (Al·legació relatives a la finca registral núm. 1306 i 
núm. 412 (identificades al plànol I10 de l Modificació NN SS). 
 
Al·legació presentada pel Sr. Luis Ramirez Sánchez, núm. entrada 1719, de 
data 8 de maig de 2008, (modificació gràfica del límit del sector). 
 
Al·legació presentada pel Sr. Antonio Sola Martínez, núm. entrada 1721, de 
data 8 de maig de 2008, (modificació gràfica del límit del sector). 
 
Al·legació presentada pel Sr. Xavier Climent Sánchez, núm. entrada 1743, de 
data 9 de maig de 2008, (Al·legació relatives a la consideració com a finques 
aportades les registrals). 
 
Atès l’informe emès per l’equip redactor respecta la  Modificació puntual núm. 8 
de les NN SS, en relació a les al·legacions presentades en el tràmit 
d’informació pública subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Atès que sobre els mateixos i corresponents informes el tècnic municipal,  
l’arquitecte Sr. Rafel Ruana Gironés, amb data 21 d’octubre de 2008, que diu 
textualment: 
 



Rafael Ruana Gironès, arquitecte col·legiat 7344-1 en el Col·legi Oficial 
d’Arquitectes de Catalunya, requerit per l’Ajuntament dels Pallaresos per 
informe sobre les al·legacions presentades en el període d’informació pública 
de la Modificació Puntual de les Normes Subsidiàries pel que fa al Sector 
S.A.U. 5, 
 
INFORMA: 
 
1.- Examinades les al·legacions presentades a la Modificació puntual de les 
Normes Subsidiàries pel que fa al Sector S.A.U. 5, aquestes contemplen 
aspectes jurídics i tècnics que queden resolts en la resposta a les al·legacions 
formulades per: Pareja i Associats, Advocats; T.D.A. Arquitectura i Urbanisme; 
INVALL Enginyeria Y Consultoria; i Advanced Logistic Group; conseqüenment i 
en el benentés de que no s’han formulat informes desfavorables, sinó 
favorables amb condicions, per part dels organismes públics afectats; es 
proposa acceptar la proposta de resolució de les al·legacions presentades. 
 
2.- Alhora examinat el Text Refós presentat, i havent-se incorporat el contingut 
de les al·legacions resoltes favorablement, i la documentació complementària a 
requeriment dels organismes afectats, s’informa favorablement a efectes de 
continuar la tramitació de l’expedient davant de la Comissió Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona. 
 
Informant-se pel seu coneixement i efectes, a Els Pallaresos, 21 d’octubre de 
2008. 
 
Atès allò que disposa l’article 83 del Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’Urbansime. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següent acords: 
 
PRIMER.-  Resoldre les al·legacions presentades bastant-se en els informes 
tècnics/jurídics que consten en l’expedient i que s’incorporen al present acord 
com a motivació, en el següent: 
 
a) Estimar les al·legacions núms. 3 i 4, presentades pels Srs. Luis Ramirez 
Sánchez, i Antonio Solá Martinez, tot ajustant el límit del sector segons el 
proposat pels al·legats. 
 
b) Desestimar les al·legacions números 1, 2 i 5, presentades pel Sr. Xavier 
Climent Sánchez, atesos els referits informes de l’equip redactor i tècnic 
municipal. 
 
SEGON.- Condicionar el present acord al compromís que, el Projecte 
d’urbanització incorporarà i contindrà les obligacions establertes a l’informe 
emès per l’empresa EMATSA al respecte amb data 23 d’octubre de 2008, escrit 
7450 de data 27 d’octubre de 2008, que s’incorpora a l’expedient, i que per tal 
de front al creixement previst és necessària la construcció de les 
infraestructures següents: 



 
• Connexió a la presa del CAT per assegurar el subministrament. 
• Construcció del dipòsit de 1.000 m3. 
• Construcció d’una artèria des de la nova urbanització fins el límit del seu 
àmbit d’actuació per tal de mallar la xarxa en alta del municipi.   
 
Així com el compromís amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), d’acceptació 
del conveni a signar entre l’Ajuntament dels Pallaresos, l’Agència Catalana de 
l’Aigua i la Societat Iberdrola Inmobiliaria, en la seva condició de promotor del 
SAU 5 dels Pallaresos, que incorpora el càlcul del l’aportació econòmica al 
sanejament en alta, amb una repercussió  de 379.952,00 €.  
 
TERCER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual núm. 8 de 
les Normes Subsidiàries del Planejament  Municipal dels Pallaresos, referent a  
l’àmbit del SAU-5, Text Refós presentat amb la incorporació del contingut de 
les al·legacions resoltes i informades favorablement, i la documentació 
complementària a requeriment dels organismes afectats. 
 
QUART.- Remetre la referida modificació puntual al Servei Territorial 
d’Urbanisme de Tarragona, als efectes de la seva aprovació definitiva.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es 
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez,  cinc (5) en contra, dels 
senyors/es Coronado, Oller,  Domínguez, Marcos i Vidal, i cap (0) abstenció,   
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords, amb el quòrum de la 
majoria absoluta del número legal de membres de la Corporació.  
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Marcos:  El nostre vot a estat negatiu pel següent. Desgraciadament, en 
l’anterior votació sobre aquest projecte, varem cometre un error o millor dit, 
assumint les culpes, vaig cometre un error i no em dol reconèixer-ho. En 
aquella votació vaig votar que sí a la modificació d’un projecte que no vaig 
tindre temps d’examinar a fons degut al poc temps de què disposem els 
membres de l’oposició per estudiar tota la documentació dels Plens. Però de 
petit en varen ensenyar que “..rectificar es de savis..” i jo encara que no em 
considero un savi ni molts menys, si em considero lo suficientment compromès 
amb les meves idees per a rectificar.  
 
Desprès de estudiar aquest projecte i consultar-ho tant en els veïns com amb la 
resta de companys, deixin que els hi digui el següent: 
 
1) Pallaresos Park està en peu de guerra perquè el veïns, no volem aquest 
tipus d’urbanització. Vostès em poden dir que sí que la volen uns quants, es 
clar, dels veïns. Evidentment els avantatges que ells en trauran són força 
importants, egoistament parlant per voler-ho, però jo no seré qui els hi negui 
aquest dret entre cometes. Puc estar d’acord inclús en les reclamacions que 
fan aquest veïns, però no acosta d’aquest model d’urbanització. 

 



2) Han demanat vostès el parer dels veïns de Pallaresos Park?, no.                                                                                                     
Han demanat vostès el parer dels membres de l’oposició?  no. 
 
3) No volem un altre poble a 1 km del nucli 

 
4) A.I.P. no vol que el nostre poble creixi mes a lo ample, volem que creixi des 
del nucli cap enfora.  

 
5) Créixer per créixer per recaptar mes “cales” es , “..pa per avui i fam per 
demà..” i si m’equivoco digui’m per que tenim a dia d’avui tants problemes de 
neteja per exemple, en tenir tanta extensió de poble repartida en 
urbanitzacions. 

 
6) A.I.P. no vol acostar-se més a San Salvador, la nostre identitat com a poble 
perilla seriosament i la nostre qualitat de vida es veurà molt minvada  per molts 
factors si perdem aquesta identitat. 

 
7) Tindre un poble tant disseminat solsament ens ha portat problemes, majors 
costos i menys serveis, cosa que vostès mateixos ho han reconegut en altres 
ocasions... i tot i això encara pretenem fer-lo més extens?. 
 
8) Per altra part, em sobta molt, i tanmateix em preocupa molt, que un Equip de 
Govern format entre d’altres per gent d’Iniciativa Verds, accepti, els termes 
d’aquest projecte que ens diu: 
 
a)... delimitar una zona verda que ocuparà un 20,57 % i estarà ubicada al sud 
oest del projecte, la qual no serà desenvolupada a curt termini (entenc que no 
tindrem zona verda). Per altre costat, ... es crearà una reserva de espais per 
parcs i jardins que ocuparà el 17,71 % que tampoc serà d’ús. 
 
b) Estem parlant de construir 220 vivendes noves, el qual suposa un increment 
substancial de les despeses, clar està, però per portar endavant aquest 
projecte, hem de fer una tasca de desforestació importantíssima de la qual el 
projecte ens diu: “...que hauran de carregar-se exemplars de margalló (espècie  
protegida per la legislació catalana, Pi Blanc qualificat d’interès natural etc...” 
 
c) En qüestió de fauna, el projecte ens diu que la bona densitat de conills, 
esquirols, etc, i la seva existència, ve condicionada pel manteniment dels seus 
hàbitats, els quals evidentment desapareixeran (a no ser que els hi venguem 
un pis de protecció oficial). 
 
d) Per altre costat la construcció de edificacions just a la part estreta que forma 
l’embut del barranc, y la destrucció/desaparició de les terrasses existents, 
afavoreixen la no retenció, d’aigua d’escorrentia i augmenten els processos 
d’erosió del terreny, la qual cosa suposa un altíssim risc d’inundabilitat en la 
zona de la part baixa del projecte i la carretera, tal i com indica el projecte. 
 
Resumint, l’informe ens dóna com a possibles impactes significatius els 
següents: 



 
- augment del risc d’incendi 
- eliminació de massa forestal 
- reducció d’hàbitats 
- possible afectació sobre espècies protegides 
- increment dels consums d’aigua (de la que no anem sobrats), energia i 

producció de residus 
- augment de la contaminació lumínica 
- augment del trànsit rodat 
- etc, etc, etc 

 
 

Des de A.I.P. els demanem que retirin aquest projecte i consensuïn amb els 
veïns i els membres de l’oposició una solució més viable pel poble. 
 
Sra. Alcaldessa: Si la protección dels conills i les aus no estaban en el anterior 
projecte i en este sí?  Me parece desproporcionado que diga que no quieren 
acercarse a Sant Salvador... que es lo que no quieren? Las viviendas de 
protección oficial o que es lo que no quieren?. 
 
Me dice que crezcamos aquí en el pueblo, se puede crecer aqui i alli, en 
Hostalets, estamos diciendo de cerrar una urbanización no estamos diciendo 
de crecer más. La forma de costruir es a  lo alto para ocupar menos espacio i 
tendran zonas verdes i otras mejoras.  
 
El Sr. Marcos: En ningún momento he dicho que esté de acuerdo con el 
anterior proyecto, digo que no queremos este tipo de urbanización, los datos 
que he ofrecido aquí están sacados del Proyecto y en lo referente a acercarnos 
más a Sant Salvador, permítame que le diga simple i llanamente, a mi me ha 
escuchado hablar pocas veces demagógicamente, la  opinión clara de la gente, 
es que no quieren acercarse a Sant Salvador, todos sabemos que Sant 
Salvador se ha convertido en el “Bronx”, lo siento pero esta es la pura realidad, 
el crecimiento lo queremos del núcleo para fuera para reducir costes, esta es la 
voz del pueblo que me ha transmitido a mi, simple y llanamente. 
 
El Sr. Domínguez: Manifesta que està en la mateixa línia del Sr. Marcos, jo no 
aniré en contra dels veïns, i voler imposar aquest projecte no em sembla bé.  
 
Sr. Vidal: No estoy de acuerdo con lo que ha dicho el Sr. Marcos, este tema se 
trato y yo tuve tiempo suficiente para ver toda la documentación y en este pleno 
he tenido tiempo de consultar i hacer alguna fotocopia de toda la 
documentación. 
 
He votado en contra, como también los hice en el Pleno del día 13 de marzo de 
2008.  
 
Aquel día pregunté ¿se ha informado por parte del Ayuntamiento a los vecinos 
del municipio y en especial a los vecinos de Pallaresos Park?, ¿Quién 



promueve esta modificación: los vecinos de Pallaresos Park, el pueblo, el 
Ayuntamiento? 
 
Ya advertía que ese día, con esa aprobación comenzaba el fin de els 
Pallaresos como pueblo para ir camino a convertirnos en una barriada de 
Tarragona, esto fue en el mes de marzo. 
 
En el Pleno del día 8 de mayo de 2008, presenté una moción para anular y 
dejar sin efectos ese acuerdo. Dicha moción no era aprobada. Recibió el apoyo 
de tres votos, 7 votos en contra y 1 abstención. Tiempo suficiente ha habido 
para oponerse a este proyecto. 
 
La Sra. Alcaldessa: Por una vez estoy de acuerdo con usted, Sr. Vidal. 
 
Sr. Oller: Se votó en contra y se vuelve a votar en contra, el razonamiento que 
se dio era por el sistema de construcción, el informe de entonces era que no se 
podía construir debajo de las torres i ahora se puede construir y crece el 
número de viviendas, nos deja el barranco para el Ayuntamiento, consultar con 
todo el mundo, algunas veces es violento, pero cuando hay una oposición de 
los vecinos como la que hay aquí, valdría la pena de consultar esta vez. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
13 APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DELS PALLAR ESOS,  
MANUAL D’ACTUACIÓ PER A ACCIDENTS GREUS EN ESTABLIM ENTS 
AMB SUBSTÀNCIES PERILLOSES (PLASEQTA) DEL MUNICIPI DELS 
PALLARESOS.  
 
Es dóna compte del Pla de protecció civil dels Pallaresos, Manual d’actuació 
per al risc d’accidents greus en establiments amb substàncies perilloses, 
(PLASEQTA), Revisió 0- Setembre 2008, redactat per encàrrec d’aquest 
Ajuntament per l’Enginyer Tècnic Industrial  Sr. Manuel Montesinos Durant. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tot el seu contingut el Pla de protecció civil dels Pallaresos, 
Manual d’actuació per al risc d’accidents greus en establiments amb 
substàncies perilloses, (PLASEQTA), Revisió 0- Setembre 2008, redactat per 
encàrrec d’aquest Ajuntament per l’Enginyer Tècnic Industrial  Sr. Manuel 
Montesinos Durant. 
 
Segon. Ordenar la seva publicació al butlletí de la província, així com 
l’exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en cas que no es presentessin 
reclamacions el projecte s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Sr. Marcos: El nostre vot és positiu i creiem que ja era hora que aquest 
Ajuntament disposés d’uns Plans d’Autoprotecció davant els diferents riscos, 
actualitzats, però ens reservem l’opinió dels propis plans en sí, individualment, 
ja que, per una vegada més, manca de temps, no hem pogut fer un estudi 
acurat dels mateixos, en reserven el dret d’un altre dia poder parlar-ne més a 
fons, com ja sap la Sra. Alcaldessa hem demanat unes còpies dels mateixos 
per poder valorar-los. 
 
14 APROVACIÓ DEL PLA DE PROTECCIÓ CIVIL DELS PALLAR ESOS,  
MANUAL D’ACTUACIÓ PER AL RISC D’INCENDIS FORESTALS,   
(INFOCAT), DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS.  
 
Es dóna compte del Pla de protecció civil dels Pallaresos, Manual d’actuació 
per al risc d’incendis forestals (INFOCAT), Revisió 1- juny 2008, redactat per 
encàrrec d’aquest Ajuntament per l’Enginyer Tècnic Industrial  Sr. Manuel 
Montesinos Durant. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tot el seu contingut del Pla de protecció civil dels Pallaresos, 
Manual d’actuació per al risc d’incendis forestals (INFOCAT), Revisió 1- juny 
2008, redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament per l’Enginyer Tècnic 
Industrial  Sr. Manuel Montesinos Durant. 



 
Segon. Ordenar la seva publicació al butlletí de la província, així com 
l’exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en cas que no es presentessin 
reclamacions el projecte s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Sr. Marcos: Es ratifica a l’exposat al punt anterior. 
 
15 APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ D’URBANITZACIÓ  PER A 
EMERGÈNCIES PER INCENDIS FORESTALS (PAU) PALLARESOS  PARK  
DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS.  
 
Es dóna compte del Pla d’autoprotecció d’urbanització per a emergències per 
incendis forestals (PAU) Pallaresos Park, Rev 0- setembre 2008, redactat per 
encàrrec d’aquest Ajuntament per l’Enginyer Tècnic Industrial  Sr. Manuel 
Montesinos Durant. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar en tot el seu contingut el Pla d’autoprotecció d’urbanització per 
a emergències per incendis forestals (PAU) Pallaresos Park, Rev 0- setembre 
2008, redactat per encàrrec d’aquest Ajuntament per l’Enginyer Tècnic 
Industrial  Sr. Manuel Montesinos Durant. 
 
Segon. Ordenar la seva publicació al butlletí de la província, així com 
l’exposició al tauler d’anuncis de l’Ajuntament, en cas que no es presentessin 
reclamacions el projecte s’entendrà definitivament aprovat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres 
components, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot:   
 
Sr. Marcos: Es ratifica a l’exposat al punt anterior. 
 
Sr. Pardo: Simplement manifestar que nosaltres quan varem arribar a 
l’Ajuntament vaig demanar el pla d’autoprotecció que teníem, era de l’abril de 
1997, en diu que hi ha uns responsables, l’alcalde Sr. Josep Brunet i el tinent 
d’alcalde Sr. Enric Martínez, simplement que s’han tirat endavant que no torni a 
passar,  es mantinguin i s’actualitzin  aquest plans. 
 
Sr. Oller:  El nostre vot ha estat que sí, simplement aclarir una cosa, perquè 
sempre s’han portat a terme aquestes coses, cada equip de govern que hi ha 
hagut s’han fet els canvis de nom, i aquesta vegada quan s’havia de fer 
mancava un mes per a les eleccions i es va deixar estacionat esperant el nous 
càrrecs.     
 



El Sr. Vidal proposa al plenari la retirada del punt número 16 de l’ordre del dia. 
 
16 MOCIÓ DE REPROVACIO DEL GRUP MUNICIPAL DEL PARTI T 
POPULAR DE CATALUNYA AL REGIDOR DE FESTES, INDUSTRI A I 
COMERÇ SR. CARLES VIDALLER ESPINOSA  
 
Essent aprovada la retirada per assentiment de tots els assistents. 
 
17 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 setembre i octubre.  
 
Informes: 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes de setembre  3.976,   Altes:  16,  baixes 14,  habitants: 3.978. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
Relació de decrets: 
 
Decret 363/08, de data 3 de setembre de 2008, aprovant la certificació 
corresponent a millores any 2008 de l’Agència Catalana de l’Aigua per import 
de 6.742€ 
 
Decret 364/0, de data 3 de setembre de 2008, delegant en el Sr. Carles Vidaller 
Espinosa, la celebració del matrimoni entre els senyors Gustavo Consarnau i 
Noelia González 
 
Decret 365/08, de data 3 de setembre de 2008, ordenant la constitució de la 
mesa de contractació per la licitació d’un contracte de subministra d’una 
escombradora 
 
Decret 366/08, de data 4 de setembre de 2008, aprovant la llista de paradistes 
a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 367/08, de data 4 de setembre de 2008, atorgant a la Sra. Enriqueta 
Álvarez Pino una bestreta per import de 500€ a descomptar en nòmina 
 
Decret 368/08, anul·lat per error en la seva emissió 
 
Decret 369/08, de data 8 de setembre de 2008, ordenant a SABIBOSC 2005 
SL la devolució de l’aval dipositat per respondre dels residus procedents de les 
obres de construcció de 26 habitatges parellas ala illa situada entre els carrers 
Prat de la Riba, President Macià i Av. Generalitat, expedient 55/2005  
 



Decret 370/08, de data 8 de setembre de 2008, atorgant llicència al Sr. Serapi 
Colombo Perales per l’ampliació de l’habitatge situat a l’Av. Corts Catalanes, 
2A del municipi, segons expedient d’obres 73/2008  
 
Decret 371/08, de data 8 de setembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació al Sr. Marc Rovira Balaña per l’habitatge situat al carrer Pins, 16, 
segons expedient PO 5/2008, obres 145/2003  
 
Decret 372/08, de data 8 de setembre de 2008, ordenant la devolució de les 
fiances dipositades pel Sr. Marc Rovira Balaña sota expedient d’obres 
145/2003, per import de 12.2,02€ la corresponent a la reposició de serveis i 
300.51€ la gestió de residus,  
 
Decret 373/08, de data 8 de setembre de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
dipositat per l’empesa CONSTECNIA 3 SL, per la construcció d’un edifici 
destinat a vestidors de la piscina municipal, per import de 14.368,58€ 
 
Decret 374/08, de data 10 de setembre de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
dipositat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA per import de 480€ a fi de 
respondre de les obres per estesa de cable soterrat de baixa tensió afectant la 
carretera TV2236 a fi de donar subministra a FERMA 2004 SL 
 
Decret 375/08, de data 8 de setembre de 2008, ordenant la contractació de la 
senyora Ma Antonia Veciana Guinovart com a professora de plàstica del CEIP 
Sant Sebastià i del CEIP Els Pallaresos per al curs 2008-2009  
 
Decret 376/08, de data 10 de setembre de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
dipositat per ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA per import de 240€ a fi de 
respondre de les obres per estesa de cable soterrat de baixa tensió afectant els 
carrers Tarragona i Onze de Setembre a fi de donar subministre a ALMOGAVIA 
D’OBRES SL 
 
Decret 377/08, de data 15 de setembre de 2008, ordenant la devolució de la 
fiança dipositada pel Sr. Víctor Jové Palau com adjudicatari del bar de la Festa 
Major any 2008  
 
Decret 378/08, de data 16 de setembre de 2008, concedint a OBRAS Y 
SERVICIOS CROSLU SL llicència per la construcció d’un edifici entre mitgeres 
al carrer Nou, 2-4, segons expedient d’obres 47/2008 
 
Decret 379/08, de data 16 de setembre de 2008, concedint llicència al Sr. 
Francisco J. Pérez Asensio per la col·locació de paviment al garatge i jardí de 
l’habitatge situat a l’Av. Parlament, 4D, expedient d’obres 75/2008  
 
Decret 380/08, de data 17 de setembre de 2008, ordenant la devolució de la 
fiança dipositada per la senyora Núria Recasens Mestre per respondre de les 
obres portades a terme al carrer Nou, 36, segons expedient d’obres 128/2007  
 



Decret 381/08, de data 17 de setembre de 2008, atorgant llicència al Sr. Juan 
Pablo Cuadrado Bardají per les obres de reparació d’humitats a la teulada de 
l’habitatge situat al carrer Vall d’Aran, 14, expedient 67/2008  
 
Decret 382/08, de data 17 de setembre de 2008, atorgant llicència a la Sra. Ma 
Isabel Hidalgo Vilches, per les obres de reconstrucció de tanca exterior a la 
finca situada al carrer President Companys, 3A, segons expedient 70/2008  
 
Decret 383/08, de data 17 de setembre de 2008, concedint llicència al Sr. 
Albert Roca Ferré, per la reubicació de la porta d’entrada a l’habitatge situat al 
carrer President Tarradellas, 3b, segons expedient 69/2008  
 
Decret 384/08, de data 17 de setembre de 2008, concedint llicència al Sr. Juan 
A. López-Herbas Moyo, per les obres de construcció de tanca mitjanera al 
carrer Cometa, 2-4, segons expedient 66/2008  
 
Decret 385/08, de data 16 de setembre de 2008, adjudicant provisionalment el 
contracte pel subministrament d’una màquina escombradora pel servei de 
neteja viària a l’empresa MALIV per import de 109.852€ 
 
Decret 386/08, de data 18 de setembre de 2008, aprovant el llistat de 
paradistes corresponent al mercat setmanal 
 
Decret 387/08, de data 19 de setembre de 2008, concedint llicència de primera 
ocupació a SEFOSA 2005 SL per l’edifici construït al carrer Alt, núm. 16, 
segons expedient PO 3/2008, obres 182/2005  
 
Decret 388/08, de data 23 de setembre de 2008, ordenant l’arxiu de l’expedient 
d’activitat a nom de FRANCE TELECOM ESPAÑA SA per error de procediment 
 
Decret 389/08, de data 23 de setembre de 2008, iniciant expedient de protecció 
de la legalitat urbanística en relació a la construcció que el Sr. Daniel Cortés 
Ayén porta a terme sense llicència al carrer Prat de la Riba, 10A 
 
Decret 390/08, de data 23 de setembre de 2008, iniciant expedient de protecció 
de la legalitat urbanística en relació a la construcció que el Sr. Magí Espinosa 
González porta a terme a l’habitatge situat al carrer Prat de la Riba, 12b 
 
Decret 391/08, de data 17 de setembre de 2008, aprovant les modificacions a 
incloure al es nòmines del personal corresponents al mes de setembre 
 
Decret 392/08, de data 17 de setembre de 2008, aprovant els ajuts escolars 
sol.licitats pel personal laboral i funcionari de l’Ajuntament a fi d’incloure-ho a 
les nòmines del mes de setembre 
 
Decret 393/08, de data 18 de setembre de 2008, aprovant les gratificacions 
extraordinàries de diversos treballadors de l’Ajuntament a fi d’incloure-ho a les 
nòmines del mes de setembre 
 



Decret 394/08, de data 29 de setembre de 2008, accedint a la concessió d’una 
targeta núm. 11 per a persones amb disminució, modalitat titular no conductor a 
nom de la Sra. Antonia Sánchez Sánchez 
 
Decret 395/08, de data 26 de setembre de 2008, ordenant que es descompti de 
la nòmina del Sr. Carles Vidaller Espinosa la quantitat de 250€ en concepte de 
donació al Club Esportiu Els Pallaresos 
 
Decret 396/08, de data 1 de setembre de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 al 31 de juliol de 2008, que importen la quantitat de 
156.850,86€ les que consten de partida pressupostària, i de 20.260,24€ les que 
no tenen partida. 
 
Decret 397/08, de data 29 de setembre de 2008, aprovant l’atorgament d’un 
ajut per import de 2000€ a l’Associació de Jubilats i Pensionistes dels 
Pallaresos 
 
Decret 398/08, de data 30 de setembre de 2008, aprovant el pressupost 
presentat per l’empresa CONEKTA per cobrir el servei de neteja de quatre 
mòduls del CEIP, la sala del Casal i el CAP, per un import mensual de 
1363,64€ (més IVA) 
 
Decret 399/08, de data 30 de setembre de 2008, ordenant la paralització de les 
obres que la Sra. Francisca Bayla Calvo porta a terme a la Plaça de l’Església, 
2bis 
 
Decret 400/08, de data 30 de setembre de 2008, acceptant la delegació per 
l’execució dels treballs de realització de les franges perimetrals realitzada pels 
veïns llindants a les urbanitzacions existents i aprovant el pressupost que 
l’empresa SANTI PADRELL SERVEIS ha presentat per import de 17.222€ (més 
IVA) 
 
Decret 401/08, de data 2 d’octubre de 2008, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 
Decret 402/08, de data 2 d’octubre de 2008, incoant expedient per la 
modificació de les ordenances fiscals del municipi 
 
Decret 403/08, de data 6 d’octubre de 2008, atorgant llicència a FRAGADIS SL 
per l’obertura d’una activitat destinada a superservei a l’adreça Ctra. Santes 
Creus, 6 del municipi, segons expeident ACT 11/2007  
 
Decret 404/08, de data 6 d’octubre de 2008, ordenant a BASE l’anul.lació dels 
rebuts Taxes i Preus Públics any 2006 i 2007 a nom de la senyora Ma Angeles 
Liz Yoldi, per error en la seva emissió 
 
Decret 405/08, de data 9 d’octubre de 2008, aprovant la relació de paradistes a 
muntar al mercat setmanal 
 



Decret 406/08, de data 15 d’octubre de 2008, aprovant el pla de protecció civil 
d’actuació d’emergències per episodis de contaminació a l’Ebre aigües avall de 
l’embassament de Flix, corresponent a les actuacions dels nostre municipi 
 
Decret 407/08, de data 15 d’octubre de 2008, aprovant el pressupost aportat 
per l’empresa DENIS per la reparació de la màquina DUMPER per import de 
326.71€ 
 
Decret 408/08, de data 15 d’octubre de 2008, aprovar el pagament de les 
indemnitzacions als membres del tribunal qualificador de les proves de selecció 
a les places d’oficial 2a, arquitecte tècnic i auxiliar administratiu 
 
Decret 409/08, de data 17 d’octubre de 2008, aprovant la contractació amb 
FECSA ENDESA de les obres d’instal·lació elèctrica de l’IES per import de 
52.824,79€  
 
Decret 410/08, de data 17 d’octubre de 2008, aprovant la contractació per 
urgència de les obres de modificació de les clavegueres d’aigües pluvials i 
fecals a Pallaresos Parc, amb l’empresa SERPOL per import de 57.981,05€ 
 
Decret 411/08, de data 20 d’octubre de 2008, ordenant la devolució de l’aval 
dipositat per REDWATER SL dipositat per respondre de la correcta gestió de 
residus per la construcció de 16 habitatges a la UA-3, segons expedient 
98/2004 
 
Decret 412/08, de data 20 d’octubre de 2008, ordenant la devolució a 
REDWATER SL de l’aval dipositat per respondre de les obres d’urbanització 
del Pla Parcial 4, acceptant en garantia de l’arranjament i finalització de les 
obres d’urbanització un nou aval per import de 188.617,86€ 
 
Decret 413/08, de data 25 de setembre de 2008, aprovant el llistat de 
paradistes a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 414/08, de data 6 d’octubre de 2008, ordenant a BASE l’anul·lació dels 
rebuts Taxes i Preus Públics any 2008 a nom del senyor Pedro Freixas Viñolas, 
per duplicitat en la seva emissió 
 
Decret 415/08, de data 14 d’octubre de 2008, ordenant a BASE l’anul·lació dels 
rebuts Taxes i Preus Públics any 2008 a nom del senyor Miquel Minguillon 
Ferré, per error en la seva emissió 
 
Decret 416/08, de data 13 d’octubre de 2008, ordenant a BASE l’anul·lació dels 
rebuts Taxes i Preus Públics any 2006 i 2007 a nom del senyor Josep Ma Yago 
Suau, per error en la seva emissió 
 
Decret 417/08, de data 17  d’octubre de 2008, ordenant a BASE l’anul·lació 
dels rebuts Taxes i Preus Públics any 2006, 2007 i 2008 a nom de la senyora 
Fernanda Guerrero Blázquez, per error en la seva emissió 
 



Decret 418/08, de data 30 de setembre de 2008, aprovant la valoració de danys 
presentada pel Sr. Humberto Burcet González, vers els desperfectes 
ocasionats al seu vehicle per el mal estat de les reixes d’aigües pluvials 
situades a Camí dels Plans 
 
Decret 419/08, de data 20 d’octubre de 2008, autoritzant el pagament d’una 
bestreta a la treballadora Antonia García Luque per import de 200€ a 
descomptar a la nòmina del mes de novembre 
 
Decret 420/08, de data 21 d’octubre de 2008, atorgant llicència de primera 
ocupació a GICSA PALLARESOS SL per l’habitatge unifamiliar aïllat situat al 
carrer Clotes, 14, PO 7/2008  
 
Decret 421/08, de data 21 d’octubre de 2008, atorgant llicència a la Sra. Amor 
Serramià Rofes per la reforma i ampliació del local destinat a farmàcia al carrer 
Jujol, 3, segons expedient 97/2008  
 
Decret 422/08, de data 8 d’octubre de 2008, ordenant l’elaboració del 
pressupost general any 2009  
 
Decret 423/08, de data 15 d’octubre de 2008, aprovant la relació de paradistes 
a muntar al mercat setmanal 
 
Decret 424/08, de data 22 d’octubre de 2008, aprovant una gratificació 
extraordinària a la Sra. Lídia Boronat Prades a incloure a la nòmina 
corresponent al mes d’octubre 
 
Decret 425/08, de data 22 d’octubre de 2008, aprovant les modificacions a 
incloure a les nòmines del personal del mes d’octubre 
 
Decret 426/08, de data 22 d’octubre de 2008, ordenant a BASE l’anul·lació dels 
rebuts Taxes i Preus Públics any 2007 i 2008 a nom del senyor Ruben Crespo 
Rodríguez, per error en la seva emissió 
 
Decret 427/08, de data 24 d’octubre de 2008, ordenant a BASE l’anul·lació dels 
rebuts Taxes i Preus Públics any 2007 i 2008 a nom de la senyora Isabel 
Alfageme Casado, per error en la seva emissió 
 
Decret 428/08, de data 23 d’octubre de 2008, aprovant els plusos 
corresponents als treballs de Festa Major any 2008  
 
Decret 429/08, de data 28 d’octubre de 2008, aprovant la contractació de la 
Sra. Virginia Porras Romero per cobrir una plaça d’auxiliar administratiu laboral 
interí equivalent a l’escala d’administració general, classe C2, a partir del 4 de 
novembre de 2008  
 
Decret 430/08, de data 28 d’octubre de 2008, aprovant el pagament de la 
factura presentada per l’empresa MALIV pel subministrament d’una màquina 
escombradora per import de 109.852€ 



 
Decret 431/08, de data 30 de setembre de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre l’1 i el 15 d’agost de 2008, per import de 122.653,79€, les 
que tenen partida pressupostària, i de 10.475,68€, les que no consten de 
partida 
 
Decret 432/08, de data 30 de setembre de 2008, aprovant la relació de factures 
presentades entre el 16 i el 31 d’agost de 2008, per import de 60.356,05€, les 
que tenen partida pressupostària, i de 17751,98€, les que no consten de 
partida 
 
Decret 433/08, de data 17 d’octubre de 2008, sotmetent el pressupost general 
de l’entitat local a informe d’intervenció i ordenant donar compte del mateix al 
Ple de la Corporació 
 
Decret 434/08, de data 28 d’octubre de 2008, ordenant la convocatòria de la 
sessió del ple el dia 6 de novembre de 2008 a les 21 hores. 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
18  PRECS I PREGUNTES. 
 
La Sra. Alcaldessa expone que primero se contestarán las preguntas que hay 
pendientes.  
 
A la pregunta del regidor Sr. Jaime Vidal sobre un escrito con registro de 
entrada 2865, de el 25 de Julio de 2008; decirle que respondió y encontrará la 
documentación en el registro de salida núm. 1029 del 27 de Agosto de 2008, 
aunque ya personalmente yo misma y el regidor de urbanismo se había 
interesado por el asunto en el momento que ocurrió. 
 
Preguntas presentadas por escrito por el Sr. Domínguez para que sean 
contestadas en este pleno. 
 
Sra. Ramos, li faig arribar unes preguntes per el proper Ple Ordinari del mes de 
Novembre de 2008. 
 

PREGUNTA: 
 
Al Ple ordinari del mes de setembre li varem preguntar,  
 
1 Quin article del ROF és el que diu que un regidor ha de demanar permís per 

abandonar  la sala? 
 
2 El nostre grup li va notificar el passat dia 10 de juliol una anomalia a prop de 

la zona esportiva dels Hostalets on trobem una sèrie de palets ocupant la 
vorera, zona que entenem que hauria de ser perquè els veïns que vulguin 
passejar per la zona ho puguin fer sense tenir que utilitzar l’espai reservat 
pels vehicles a motor. 

 



Des d’ ADMC ja fa temps que hem notificat l’excessiva permissibilitat amb 
les empreses constructores, que utilitzen les nostres voreres com a 
magatzems de material, ocasionant les respectives molèsties als veïns. Per 
això voldríem preguntar-li. 

Quina empresa és la responsable de deixar els palet s sobre la vorera? 
 
Quina sanció ha rebut, si l’ha rebut? 
 
3 El nostre grup li va notificar el passat dia 3 de juliol una anomalia amb una 

illa de contenidors soterrats, en concret a la illa situada al carrer Bofarull, just 
davant el parc infantil. Per això voldríem preguntar-li, 

 
S’ha fet o es pensa fer quelcom per solventar aques ta situació? 
 
No creu que un desperfecte com aquest on diàriament  transiten els 
nostres veïns no mereix una intervenció ràpida? 
 
4 Fa més d’un any que ens varem queixar de l’estat que pateixen els panells 
informatius del municipi, així com la manca de panells que puguin donar la 
informació a tota la població.  
 
Què es pensa fer per solventar aquesta situació? 
 
Quina partida del pressupost del 2009 és la que pre veu la substitució i 
ampliació de panells informatius? 
 
5 Fa més d’un any que li venim notificant l’estat que pateix la barana que uneix 
el nou Ajuntament amb la pista poliesportiva, i el gran perill que aquesta barana 
suposa pels nostres infants, tant per la manca de barrots en molts trams com 
per l’efecte “escala”, perill que s’ha incrementat per la gran afluència de nens 
degut a la ubicació del nou CEIP, fet que li hem repetit en vàries ocasions, i és 
per això que li volem preguntar,  
 

Es pensa substituir aquesta barana? 
 
Quina partida del pressupost del 2009 és la que pre veu la substitució de 
la barana? 
 
6 El nostre grup ha detectat ja fa temps una anomalia al carrer Priorat (prop de 
la llar d’infants Els Tabalets) on trobem un contenidor de poda que fa temps o 
que no es buida i neteja o que s’hauria de netejar amb més freqüència, i un 
abocador incontrolat de brossa que genera un perill tant per la possibilitat 
d’infeccions com l’aparició de rates, amb l’agreujant de la proximitat a una zona 
amb tanta afluència d’infants, i és per això que li volíem preguntar, 
 
Què es pensa fer per solventar aquesta situació? 
 
La Sra. Alcaldessa contesta a cadascuna de les preguntes el següent: 
 



1 A la primera pregunta, decirle que sí que me he leído, por su extensión por 
supuesto que aún no me lo he memorizado, y creo que aquí tenemos que 
poner un poco de orden. 
 
Le leeré una opinión del Manual de Derecho Local de El Consultor sobre la 
asistencia a sesiones. 
 
“Los miembros de las Corporaciones locales (dice el art. 72.1 TRRL), estarán 
obligados a concurrir a todas las sesiones, si no existiere justa causa que lo 
impidiera, que deberán comunicar con la antelación necesaria al presidente de 
la Corporación.” 
 
A su vez, el art. 12.1 ROF establece: “Los miembros de las Corporaciones 
locales tienen el derecho y el deber de asistir, con voz y voto, a las sesiones 
del Pleno y a las de aquellos otros órganos colegiados de que formen parte, 
salvo justa causa que se lo impida que deberán comunicar con la antelación 
necesaria al Presidente de la Corporación.” 
 
Se supone que esta asistencia se refiere a la totalidad de la sesión, pero hay 
casos de  incorporación tardía o de retirada prematura. Por lo que se refiere al 
retraso, hemos de decir que puede significar una descortesía hacia la 
Presidencia, hacia los concurrentes que hayan acudido con puntualidad o 
incluso hacia el público asistente; pero pese a ello, ningún precepto impide que 
el retraso pueda acceder y a intervenir en el resto de la sesión. En cuanto al 
abandono anticipado del Salón, el art. 196 del Reglamento de Organización de 
1952 disponía que los Concejales necesitarían del presidente, previsión que no 
recoge el ROF, pero que es acorde con las normas de orden y corrección que 
debe presidir un acto solemne como es la sesión municipal. 
 
2 La empresa responsable de dejar los “palets” sobre la acera fue la que nos 
suministró los "palets" y a indicación nuestra, para no molestar ni poner en 
peligro la circulación diaria en una carretera tan estrecha como aquella. Sabe 
perfectamente que los viandantes tenían zona por donde pasar y ya están 
retirados hace tiempo. 
 
3 Responderle que sí, se ha hecho un informe por el Sr. Jordi Valdia de la 
empresa FCC que se le entregó en mano personalmente para que subsanase 
todos los desperfectos que hay en todas las islas, que no solamente es esa. 
 
4 Los paneles informativos ya se han adecuado y limpiado, y por supuesto que 
no nos planteamos poner más de momento; hay otras necesidades donde 
invertir. Además sabe  perfectamente que la página web municipal es la mejor 
manera de informar a la población y lo más económico. 
 
5 La baranda que une el Ayuntamiento con la pista polideportiva aún no se ha 
sustituido. He de recordarle nuestra situación económica y creo que los padres 
también tendrían que vigilar a los hijos.  
 



6 Este contenedor fue  el que se trasladó de al lado de la encina en C/ Onze de 
Setembre porque se estaba convirtiendo en un abocador de todos los coches 
que salían por esa calle, y obstaculizaba el paso por la acera. 
 
El Sr. Domínguez le dice que no es tan cierto que se limpió, es cierto que se 
vacía, pero tal y como se vacía se vuelve a llenar y a los alrrededores del suelo 
hay demasiada “brutícia” para una zona que entendemos de mucho tráfico,  
proponiendo traspasarlo a otro sitio. 
 
La Sra. Alaldesa le contesta que cree que es la situación más idonea y más 
correcta que donde estaba anteriormente. 
 
El Sr. Domínguez li diu: Que referente a los paneles informativos, internet es 
más barato, pero tenemos una población adulta en el municipio que 
desgraciadamente la práctica con internet está lejos de la deseable y que los 
paneles informativos son importantes. 
 
La Sra. Alcaldessa li pregunta: Qué donde hay mayor número de paneles 
informativos?  Es donde hay más gente mayor. 
  
PREGUNTES NO PRESENTADES PER ESCRIT 
 
1 Per tal de mantenir la salubritat pública, segons fixa l’ordenança de policia i 
bon govern al seu article 37, on diu que es tindrà cura del focus emissor de 
soroll, evitant molèsties innecessàries als veïns, singularment en les hores 
destinades al descans nocturn, fixant des de les 23 fins a les 8 hrs. Un màxim 
de 40dBA, és per això que li volem preguntar com ja varem fer en anteriors 
plens,  
 
Si la recollida de les escombraries abans de les 8 del matí, no supera els 
40dBA? 

La Sr. Alcaldessa li contesta que es comprovaran els decibels del soroll. 

2 Segons fixa l’ordenança de policia i bon govern al seu article 18 i 19, on diu 
“la descarrega d’arena o deixalles a la via pública s’autoritza per un màxim de 
48 hores, del contrari s’ordenarà la retirada a càrrec de l’interessat”, i és per 
això que li volem preguntar, 
 
Quan és tancarà la rasa que impossibilita el pas de ls vianants per la 
carretera de Santes Creus? 
 

Quan és retirarà la sorra que ocupa una part import ant de la vorera? 
 
Perquè encara està per tancar aquesta rasa, més de dos mesos després? 
 
No és va tenir en compte aquest fet per donar els p ermisos 
corresponents? 
 
La Sra. Alcaldessa contesta, que a estat causat per un problema, per un 
diferencial de criteri amb FECSA. 



 
El Sr. Domènech li diu que aquí hi ha dos problemes: 
 
1 La rasa que s’ha fet es petita i s’ha d’ampliar, perquè la companyia ho 
demana. 
 
2 Que s’ha de canviar l’estació transformadora perquè es petita, es de 650 i ha 
de ser de 1.000. 
 
El Sr. Domínguez, quan FECSA demana permís, aquest té una durada i 
s’hauria de fer complir el criteri de concessió, el que no pot ser es obrir vàries 
vegades el carrer, ha d’haver-hi un criteri definit i fer-ho complir. 
 
3 Al passat Ple varem preguntar per la replantació dels arbres que manquen a 
la via pública o en el seu cas que no es replantessin, quan és taparien els 
forats, i és per això que li volem preguntar, 
 
Quina partida del pressupost del 2009 és la que pre veu la replantació dels 
arbres malmesos? 

 

El Sr. Pardo li contesta, que està previst, que es farà amb fases i a càrrec de la 
partida de Mediambient. 

 
4 Al passat Ple li varem preguntar al regidor de festes si no en tenia prou amb 
els 160.000 € de la partida destinada a tal fi, i veiem que al mes d’Agost ja 
s’han presentat factures corresponents a actes de la festa major d’estiu sense 
partida pressupostaria. 

 

Voldria informar-nos el Sr. Regidor de festes si ai xò és el que entén per 
una bona gestió de les despeses? 

El Sr. Vidaller li contesta que revisi la situació econòmica de la partida de 
festes. 

No s’han esgotat tots els diners, resten 590 € en negatiu, manca per ingressar 
la subvenció de la Diputació del 50%, espero tancar amb un saldo a la part.  

El Sr. Domínguez recorda a la Sra. Alcaldessa que té pendents de contestar 
escrits del novembre de 2007 i pregunta: Creu Sra. Alcaldessa que hauré 
d’anar al Síndic, o em contestarà?   

La Sra. Alcaldessa li contesta: Usted es libre de hacer lo que quiera.  

 

Intervenció del Sr. Marcos: 



Abans han fet referència a intervencions ràpides, jo els hi demano més d’una. 
Tot reforçant el que he dit anteriorment sobre fer el poble més ample i els 
problemes que comporta, per exemple un botó: 

Sra. Alcaldessa i Sr. Claudi, cregui’m que lamento molt dir això per molts 
motius, però es un cas que clama al cel. Després de la llarga i angoixosa 
sequera que hem patit aquest any, en el mes de juny, varen patir les primeres 
pluges que per cert varen ser prou fortes. A Pallaresos Park, cada vegada que 
plou, l’entrada pel cementiri, queda plena de fang a l’alçada del barranquet sent 
un fet força perillós pels vehicles al mateix temps que es va creant un tap als 
desaiguadors del mur de contenció. Al mateix temps, les pluges varen ser tan 
fortes que de la part nord de la carretera de Perafort, just a l’entrada de 
d’urbanització, es depositen importants quantitats de terra les quals són un 
autèntic perill pels vehicles que entren a la urbanització.  

Per un altra part, a la rotonda d’entrada a Pallaresos, hi passa tres quarts del 
mateix i no parlem ja, del trosset de carretera que tenim des d’aquesta rotonda 
fins al primer revolt abans de la granja, el qual queda tot ple de fang, avellanes 
etc. Fins aquí tot podria semblar normal, però el que no és normal és que això 
no es netegi immediatament per intentar reduir els possibles accidents que es 
puguin donar. Si és cert que afortunadament no se n’ha donat cap, però crec 
que hem d’actuar abans d’haver de lamentar-los. 

Però, tot i això encara no s’acaba aquí el problema, el que em preocupa més, 
és que a dia d’avui , han passat quatre mesos llargs, encara queden importants 
restes d’aquests fets.  

Això demostra una vegada més la inoperància i mala gestió d’aquest Equip de 
Govern vers a temes de neteja i funcionament de la Brigada, els hi demanem 
un esforç més gran en vers la neteja del nostre poble, i si necessita informació 
sobre els llocs, aquí tenen una sèrie de fotografies del 16 d’agost de 2008, que 
puc proporcionar-los.  

La Sra. Alcaldessa contesta que en referència a les pedres que varen caure a 
la carretera, es va sol·licitar mitjançant escrit, la neteja a la Diputació, així com, 
que el poble és mes gran que Pallaresos Park.  
 
El cas que ens ocupa ara és igualment lamentable com el d’abans. És la 
història d’una bossa de brossa que fàcilment va néixer a Pallaresos Park i 
segurament morirà a l’abocador. 
 
Trist però cert, vostès diuen que es neteja, que tot va bé i jo els he de dir que la 
neteja a Pallaresos no funciona per molt que vostès s’hi capfiquin i a les proves 
em remeto. 
 
En plena carretera d’accés a Pallaresos Park, davant dels nassos dels que hi 
passem tots els dies, inclosa la persona que s’encarregui de la neteja del 
nostre poble, aquesta bossa de brossa s’ha passat més d’un mes a terra sense 
que ningú l’hagi recollit fins al dia d’avui, en que jo mateix m’he encarregat de 
ficar-la al contenidor.  
 



Senyors de l’Equip de Govern, sobren les paraules, vostès mateixos, puc 
aportar tota mena de fotografies del que he dit. 
 
La Sra. Alcaldessa, solament recordar que llevan unos quince dias las pocas 
personas del plan ocupacional i la barredora lleva como cuatro días 
funcionando por las calles, seguro que mejorará. 
 
El Sr. Marcos: No això no és excusa, tenim poca gent, gastem menys en 
festes, invertim més amb la qualitat de vida de la gent. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint-i-tres hores i vint minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


