
 
Ajuntament dels Pallaresos

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 3/2018
Data: 5 d’abril de 2018
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen:

Josep Maria Nolla Cabellos
Toni Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Inmaculada Sánchez Fernández
Maria Grau Alasà
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Jordi Sans Ferrer
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Ma Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández

Excusen la seva assistència: Jaime J. Vidal Guiamet

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament  en suport  digital  en  format  àudio  i,  en el  seu cas també 
vídeo,  mitjançant  càmera  digital  de  la  marca  PANASONIC  model:  HDC-  SD80  i 
número de sèrie E1TG00515, operada per l’empleat públic Sr. Joan Carles Petit Piñol, 
enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicitació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de 
l’Ajuntament a efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut i 
disponibilitat de poder-se constatar. 

Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen 
en la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, 
sense  especial  transcendència  jurídica  (en  cas  contrari  constaran  transcrites 
literalment en text) conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen. 
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Ordre del dia

1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del Ple municipal, 
duta a terme el dia 25 de gener de 2018
2.-  Lectura  i  Aprovació  de  l’esborrany de  acta  de  la  sessió  extraordinària  del  Ple 
municipal, duta a terme el dia 22 de febrer de 2018
3.- Proposta de nomenament del Jutge de Pau TITULAR de la localitat dels Pallaresos 
4.- Aprovació inicial del Projecte d’Abastament d’aigua de la Urbanització Pallaresos 
Park 
5.- Aprovació de les millores del projecte d’obres per la substitució de les estacions de 
bombament a Hostalets i per un nou col·lector a Pallaresos Park
6.- Aprovació dels calendari de les Festes Locals 2019
7.-  Aprovació  del  recurs  de reposició  presentat  per  l’empresa Gestion  Ingenieria  y 
Construccion de la  costa dorada,  SA contra l’acord de ple d’aprovació del plec de 
clàusules administratives que regeixen el procediment de contractació de les obres de 
la 2a fase del poliesportiu
8.- Aprovació inicial del Reglament de Participació Ciutadana i Qualitat democràtica de 
l’Ajuntament dels Pallaresos
9.-  Moció  a  favor  de  garantir  el  poder  adquisitiu  de  les  persones  pensionistes, 
presentada per PdeCAT.
10.- Moció del Grup Municipal d’ERC-MES-AM Els Pallaresos per a retre homenatge a 
la memòria de Guillem Agulló i Salvador.
11.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
12.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 25 DE GENER DE 2018

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. 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 
25 de gener de 2018 per deu (10) vots a favor, s’aprova per unanimitat. 

2.-    LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 22 DE FEBRER 
DE 2018

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió extraordinària del ple municipal 
del dia 22 de febrer de 2018 per unanimitat. 
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3.-    PROPOSTA  DE  NOMENAMENT  DEL  JUTGE  DE  PAU  TITULAR  DE  LA 
LOCALITAT DELS PALLARESOS 

Vist l’expedient relatiu a la convocatòria pública per a la proposta de Jutge de Pau 
titular, d’aquesta localitat dels Pallaresos, i d’acord amb l’escrit presentat pel Tribunal 
Superior  de Justícia de Catalunya,  segons el  qual  se’ns requereix per  que iniciem 
novament  els  tràmits  corresponents  per  a  la  proposta  al  mateix  Tribunal  del  nou 
JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 i 7 
del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 

Vist  que  la  citada  convocatòria  ha  estat  sotmesa  a  informació  pública  mitjançant 
anunci al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al BOPT núm. 34 de 16 de febrer de 
2018.

Vist que durant el termini establert d’un mes des de la publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província, s’ha presentat les següents persones:

- Sr. Francesc Fernández Fortuny

- Sr. Jesús Torres Prunera

- Sr. José Antonio Guzman Pineda

Atès l’establert a la Llei Orgància del Poder Judicial, així com en el Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, de nomenament dels Jutges de Pau. 

Atès que tots  els  candidats  compleixen tots  els  requisits  establerts  a la  normativa 
vigent  per  a  poder  ocupar  el  càrrec de Jutge de Pau titular,  sense patir  cap dels 
impediments previstos a l’article  303 de la  LOPJ, concretats en impediment físic o 
psíquic  per  a  la  funció  judicial,  processats  i/o  condemnats  per  delicte  dolos,  i  ple 
exercici dels drets civils.

Atès que tots són persones conegudes al poble i per tal de realitzar una votació més 
transparent i democràtica, l’alcaldia proposa al Ple l’adopció dels següents Acords:

Primer.- Realitzar la votació nominal i secreta sense proposta de candidat previ.

Segon.- Notificar el present acord, juntament amb el currículum vitae del candidat, a la 
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Abans de la  votació,  el  Sr.  Sans demana per  què votació  secreta  sense candidat 
previ? I sol·licita que la votació sigui a mà alçada per tal de ser més transparents. 

També apunta, tal com estableix el Reglament de nomenament dels Jutges de Pau, 
que els candidats han de residir al municipi. 

Atès que es desconeix la residència dels presentats, es proposa deixar l’assumpte 
sobre la taula per requeriment d’informe de secretaria sobre si la persona proposada 
pel ple com a persona idònea per exercir les funcions de jutge de pau titular, ha de 
residir o no al municipi i, per tant, si ha d’estar empadronat o no al municipi. 

Sotmesa a votació s’aprova per unanimitat deixar l’assumpte sobre la taula.
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4.-    APROVACIÓ  INICIAL  DEL  PROJECTE  D’ABASTAMENT  D’AIGUA  DE  LA 
URBANITZACIÓ PALLARESOS PARK 

Resultant que l’abastament d’aigua potable d’una de les urbanitzacions del municipi, 
Pallaresos  Park,  es  ralitza  mitjançant  la  captació  d’un  pou  propi.  De  tant  en  tant, 
existeixen problemes amb l’esmentada captació degut,  per una part  a la insuficient 
capacitat del pou per fer front a la demanda i per l’altra a la baixa qualitat química de 
l’aqüífer  ja  que es  detecten  uns nivells  de nitrats  al  voltant  dels  48-49 ppm,  molt 
propers al límit permès de 50 ppm 

Vist el Projecte d’Abastament d’Aigua de la Urbanització Pallaresos Park, aprovat per 
EMATSA i  amb  un  pressupost  de  1.070.401,31€  IVA  inclòs,  entrat  per  registre 
d’entrada d’aquest Ajuntament el dia 26 de febrer de 2018, núm. 802/2018. 

Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
–ROAS-.

Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que 
estableix la  Llei  de Contractes del  Sector  Públic  Llei  9/2017,  de 8 de novembre,  i 
articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre.

Considerant que s’ha emès informe del tècnic municipal de data 23 / març / 2018 el 
qual consta a l’expedient. 

Vistos els informes que obren a l’expedient es proposa al Ple Municipal, com a òrgan 
de contractació  segons allò  establert  a  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, l’adopció dels següents

ACORDS
PRIMER.-  Aprovar  inicialment  el  projecte  d’abastament  d’aigua  de  la  Urbanització 
Pallaresos Park, que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.
SEGON.-  Publicar  l’acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  tauler  d’anuncis 
electrònic  d’aquest  Ajuntament,  per  tal  que  durant  el  termini  de  30  dies  hàbils, 
comptats  a  partir  del  dia  següent  al  de  publicació  al  BOP,  els  ciutadans  puguin 
presentar les al·legacions que considerin oportunes.
TERCER.- Sotmetre simultàniament el projecte, si es el cas, a informe o autorització 
de les administracions afectades, i notificar aquest acord individualment a les persones 
directament afectades que figurin a la relació a què es refereix l’article 31 ROAS. A 
més, hauran de complir-se els tràmits que la normativa sectorial imposi. La no emissió 
dels  informes  dins  dels  terminis  concedits  donarà  lloc  a  què  prossegueixin  les 
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actuacions, sempre que aquells no siguin determinants per a l’aprovació del projecte.

QUART.-  Les  al·legacions  presentades  seran  informades  per  Oficina  Tècnica 
Municipal, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i  
d’aprovació definitiva del projecte.
CINQUÈ.-  En  cas  de  no  presentar-se  reclamacions  ni  suggeriments,  s’entendrà 
aprovat definitivament el projecte, per a la qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits 
necessaris per a la seva publicació.

L’aprovació  definitiva  del  projecte  durà  implícita  la  declaració  d’utilitat  pública  i  la 
necessitat d’ocupació dels terrenys i els edificis que estan compresos en ella, per a 
l’expropiació forçosa.

Sotmesa  a  votació  l’anterior  acord  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  per 
unanimitat amb deu (10) vots a favor. 

5.-    APROVACIÓ  DE  LES  MILLORES  DEL  PROJECTE  D’OBRES  PER  LA 
SUBSTITUCIÓ DE LES ESTACIONS DE BOMBAMENT A HOSTALETS I PER UN 
NOU COL·LECTOR A PALLARESOS PARK

Antecedents de fet
Resultant que per la Presidència es va incoar expedient per a la formulació del Pla de 
Sanejament i els projectes d’obres per la substitució de les estacions de bombament a 
Hostalets i per un nou col·lector a Pallaresos Park formalitzats per part de l’empresa 
RG CIVIL ENGINEERING, elaborats al juny de 2016 i registre d’entrada municipal el 
19 d’octubre del mateix any (registres d’entrada 2371, 2373 i 2374 respectivament).

Resultant que per acord de Ple, de data 1 de juny de 2017, s’aprova inicialment el Pla 
de  Sanejament  i  els  projectes  d’obres  per  la  substitució  de  les  estacions  de 
bombament a Hostalets i per un nou col·lector a Pallaresos Park.

El present acord es publica al BOPT núm. 113, de 13 de juny de 2017. No havent-se 
presentat al·legacions ni reclamacions, s’entén definitivament aprovat i es publica al 
BOPT núm. 173 de 23 de setembre de 2017. 

Atès  que  el  finançament  tant  del  Pla  com  dels  Projectes  va  lligat  a  l’aportació 
econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua, vinculada a l’execució efectiva de les 
obres en cada anualitat projectada.

Havent-se  introduit  modificacions  tècniques  d’acord  amb  indicacions  de  l’ACA, 
modificacions adjuntes a l’annex de l’acord. 

Fonaments de dret

Considerant que el projecte s’ajusta al que preveuen els articles 234 i 235 del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya -TRLMRLC-, aprovat per 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i al Títol I del Decret del Consell 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals 
–ROAS-.

Considerant així mateix que el projecte i la documentació que l’integra, s’ajusta al que 
estableix la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovada per Llei 9/2017 de 8 de 
novembre de 2017, i articles 125 i ss del Reglament General de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques –RGLCAP-, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 
12 d’octubre.

Considerant  que  es  compleixen  les  disposicions  generals  de  caràcter  legal  i 
reglamentari, així com la normativa tècnica que resulta d’aplicació al tipus de projecte 
d’obra  que  es  tracta,  per  quant  Urbanísticament,  s’ha  d’indicar  que  l’actuació  es 
projecta en sòl classificat sòl urbà consolidat ,espai de sistemes, sòl urbanitzable i sòl 
no urbanitzable.  No obstant  els  traçats que afecten a propietats privades tant  sols 
substitueixen  i  milloren  els  traçats  existents  amb  l’exempció  de  les  actuacions 
descrites  d’acord  amb  els  Plànols  del  projecte  de  l’estació  de  bombament  de 
Pallaresos Park, que caldrà sol·licitar autorització dels propietari per tal de construir un 
nou sobreeixidor.  Tanmateix l’ús projectat s’ajusta a les disposicions de les Normes 
Subsidiàries vigents , Text Refós aprovat per la CTU 08/05/2002

Considerant que s’ha emès informes tècnics favorables que obren a l’expedient.

Vistos  els  informes  que  obren  a  l’expedient  l’Ajuntament  Ple,  com  a  òrgan  de 
contractació  segons allò  establert  a  la  Disposició  Addicional  Segona  de  la  Llei  de 
Contractes del Sector Públic, 9/2017, de 8 de novembre, i com a organ que aprovà el 
projecte inicialment presentat,

ACORDA

PRIMER.- Aprovar les modificacions, descrites a l’annex I de l’acord, dels projectes 
d’obres per la substitució de les estacions de bombament a Hostalets i  per un nou 
col·lector  a  Pallaresos  Park  formalitzats  per  part  de  l’empresa  RG  CIVIL 
ENGINEERING, i aprovats definitivament i publicats al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 173 de 23 de setembre de 2017.

SEGON.- Aprovar els projectes definitius d’obres per la substitució de les estacions de 
bombament a Hostalets i per un nou col·lector a Pallaresos Park. Amb un pressupost 
de 111.308,11 € (IVA inclòs); i 147.975,12 € (IVA inclòs) respectivament. 

TERCER.-  Aprovar  la  Urgència  del  Procediment,  donat  que  el  finançament  dels 
Projectes va lligat a l’aportació econòmica de l’Agència Catalana de l’Aigua, vinculada 
a l’execució efectiva de les obres en cada anualitat projectada, amb la reducció a la 
meitat  dels  terminis  establerts  per  al  procediment  "ordinari",  tal  com  determina  el 
precepte  bàsic  de  l'art.  33  de  la  Llei  39/2015,  d'1  d'octubre,  del  procediment 
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administratiu comú de les Administracions Públiques -LPACAP.

QUART.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis d’aquest 
Ajuntament.

Sotmesa  a  votació  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  l’anterior  acord  per 
unanimitat amb deu (10) vots a favor. 

6.-   APROVACIÓ DEL CALENDARI DE LES FESTES LOCALS 2019

Vist l’escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya, RE 668/2018 de data 20 de febrer de 2018, sol·licitant la fixació de les 
festes locals per l’any 2019 abans del 30 d’abril de 2018.
D'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

L'Acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del 
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 

Els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir amb cap dels dies 
festius que s'indiquen a continuació:  1 de gener (Cap d’any),  19 d’abril  (Divendres 
Sant), 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny 
(Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre 
(Dia de la Constitució), 25 de desembre (Nadal), 26 de desembre (Sant Esteve). 

La proposta ha de contenir dues festes locals.

Atès que  tradicionalment  les  festes  locals  són  els  dies  20  de  gener i  6 d’agost, 
coincidint amb el patró del municipi.Atès que aquest any vinent el dia 20 de gener és 
un diumenge i el dia 6 d’agost és un dimarts. 

Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que la 
proposta de les festes locals del municipi s’ha d’adoptar mitjançant acord del Ple de 
l’Ajuntament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Establir com a festes locals per l’any 2019 els dies 21 de gener i 6 d’agost 
de 2019 pels motius anteriorment esmentats. 

Segon.-  Comunicar  el  contingut  d’aquest  acord  al  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Sotmesa  a  votació  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  l’anterior  acord  per 
unanimitat amb deu (10) vots a favor. 
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7.-    APROVACIÓ  DEL RECURS  DE  REPOSICIÓ  PRESENTAT  PER  L’EMPRESA 
GESTION INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA, SA CONTRA 
L’ACORD DE PLE D’APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 
QUE REGEIXEN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE LA 
2A FASE DEL POLIESPORTIU

El Ple en sessió extraordinària de data 22 de febrer de 2018, aprova l’expedient de 
contractació de les obres incloses en el Projecte bàsic i executiu del poliesportiu dels 
Pallaresos 2a fase (Urbanització entorn, tancament pista i edifici per serveis) mitjançant 
procediment  obert,  amb  varis  criteris  d’adjudicació  automàtics,  per  un  import  de 
licitació de 418.699,01 €, pressupost net, i 87.926,79 € en concepte d’Impost sobre el 
valor (IVA) al tipus del 21%.

També aprova el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació de 
les obres. 

L’anuci de licitació es publica al BOPT núm. 42 de 28 de febrer de 2018, al taulell 
d’anuncis electrònic de l’Ajuntament i al perfil del contractant per tal que les empreses, 
en un termini de 26 dies naturals presentin les proposicions. 

En data 23 de març de 2018, es detecta un error en el projecte publicat al Perfil del 
Contractant atès que no desglossa, tal i com s’havia aprovat per ple, el pressupost del 
mateix. Si bé el pressupost del projecte no varia. 

El mateix dia es dicta el decret 130/2018 corregint l’error i ampliant 26 dies més per tal  
que les empreses presentin les seves ofertes. Aquest decret així com l’ampliació de 
termini es publiquen immediatament al perfil del contractant i al taulell d’anuncis de 
l’Ajuntament. 

En  la  mateixa  data,  RE  núm.  1129,  l’empresa  GESTION  INGENIERIA  Y 
CONSTRUCCION  DE  LA  COSTA  DORADA  S.A.  (A43795442)  presenta  recurs 
al·legant aquest error de falta de desglossament en el pressupost del projecte. 

Un cop convocat  el  Ple i  en data 3 d’abril  de 2018,  la  mateixa empresa presenta 
renúncia al recurs d’alçada respecte el plec de clàusules per l’adjudicació de l’obra del 
poliesportiu 2a fase. Literalment diu:

“que  el  passat  divendres  23  de  març,  actuant  en  representació  de  GICSA,  vaig  
presentar  recurs  d’alçada  contra  el  plec  de  clàusules  administratices  particulars  
reguladores del procediment obert,  amb tramitació ordinària, per a l’adjudicació del  
contracte administratiu s’obra del poliesportiu dels Pallaresos 2a fase. 

Que ja sigui simultàniament a la presentació d’aquest escrit o ja sigui amb anterioritat,  
al  perfil  del  contractant  de  l’Ajuntament  es  va  publicar  una  esmena  que  resolia  
l’objecte de la reclamació.

Que resolt  el  punt de controvèrsia i  tenint termini  suficient per a l’estudi de l’obra,  
GICSA ha perdut interès en el recurs presentat i per tant li interessa renunciar a l’acte  
iniciat.
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I per això sol·licito:

Primer.- Que tingueu per presentat aquest document

Segon.- Que accepteu la renúncia al recurs d’alçada presentat amb data 23 de març  
en el  que es sol·licitava la  rectificació de la  clàusula sisena del  Plec de clàusules  
administratives  particulars  reguladores  del  procediment  obert,  amb  tramitació  
ordinària,  per a l’adjudicació del contracte administratiu d’obra del poliesportiu dels  
Pallaresos 2a fase.”

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORD

Primer.-  ACCEPTAR  la  renúncia  al  recurs  d’alçada  interposat  per  GESTION 
INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE LA COSTA DORADA S.A. (A43795442).

Segon.- Notificar la present resolució als interessats indicant que contra aquest acord, 
que  és  ferm  en  via  administrativa,  només  es  podrà  interposar  recurs  contenciós 
administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, dins del termini 
de dos mesos comptats des del dia següent al de la recepció d’aquesta notificació. 
Igualment, cabrà recurs extraordinari de revisió en els supòsits de l’article 125 de la 
Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Tot això sense perjudici de qualsevol altre recurs o acció que estimi procedent

Sotmesa  a  votació  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  l’anterior  acord  per 
unanimitat amb deu (10) vots a favor. 

8.-  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  REGLAMENT  DE  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA I 
QUALITAT DEMOCRÀTICA DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

Vist que per Provisió d'Alcaldia de data 20 / de març / 2018, es va sol·licitar informe de 
Secretaria  en  relació  amb  el  procediment  i  la  Legislació  aplicable  per  aprovar  el 
REGLAMENT  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA  I  QUALITAT  DEMOCRÀTICA  DE 
L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.
Des del dia 20 / març / 2018 i fins el dia 27 / març / 2018 es va sotmetre a consulta  
pública mitjançant el taulell d’anuncis de la seu electrònica per tal de conèxier l’opinió 
dels subjectes i de les organitzacions més representatives.

Vist l'Informe de Secretaria de data 26 / març / 2018 i de conformitat amb el que es 
disposa en els articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, 178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya  aprovat  per  Decret  Legislatiu  2/2003,  de 28 d'abril,  i  63  del  Reglament 
d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 
de juny, 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents,
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ACORD

PRIMER.  Aprovar  inicialment  el  REGLAMENT  DE  PARTICIPACIÓ  CIUTADANA I 
QUALITAT DEMOCRÀTICA DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, [en els termes 
en què figura en l'expedient i d’acord amb el redactat entregat amb la convocatòria. 

SEGON.  Sotmetre a informació pública i  audiència dels  interessats,  per un termini 
mínim de trenta dies, mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província i 
en el tauler d'anuncis de la seu electrònica de la Corporació, perquè aquests puguin 
examinar  l'expedient  i  formular  les  reclamacions  i  els  suggeriments  que  estimin 
pertinents. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini, es 
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.

Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest 
Ajuntament.

TERCER.  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  subscriure  i  signar  tota  classe  de 
documents relacionats amb aquest assumpte.

Sr. Sans proposa que es tregui aquest punt de l’ordre del dia del ple perque la oposició 
pugui participar en la seva redacció, doncs considera oportu obrir la redacció d’aquest 
reglament a la oposició. Considerem que alguns articles no queden ben especificats. 
Que es  dongui  uns  dies  per  tal  de  poder  estudiar-lo  i  aconsseguir  ampli  consens 
polític.

Sr. Alcalde, m’agradaria que les Comissións Informatives servisin per algo. Ho podieu 
haver manifestat en aquell moment. I haguessim pogut estudiar retirar aquest punt de 
l’ordre del dia. 

Sr. Sans, jo tenia previst assistir, però em va sortir un comprmís de última hora. 

Sra. Grau, em sembla molt bé que volgueu fer aportacions iestic oberta a reunir-me 
amb la oposició. També cal dir que va estar exposat al públic durant 7 dies. 

Sr. Sans, dels 48000 habitants, pocs van entrar a consultar-ho. Votem i ja es podran 
presentar suggerències en el  termini  d’exposició pública.  Però quedaria més bonic 
buscar el consens polític. 

Sr. Tenorio, només vull afegir que mentre vosaltres vau estar governant es van aprovar 
molts reglaments i en cap moment es va contar amb la oposició. 

Sra. Grau, en el reglament es contempla la opinió de les entitats, s’ha volgut mantenir 
el  reglament  de participació  ciutadana  que  ja  havieu aprovat  vosaltres  i  afegir  els 
pressupostos participatius. 

Sotmes a votació s’aprova en tots els seus punts l’anterior acord amb sis (6) 

 



 
Ajuntament dels Pallaresos

vots a favor dels Sr. Nolla, Tenorio, Grau, Marcos, Sánchez i Llonch i quatre (4) 
vots en contra dels Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos. 

9.- MOCIÓ A FAVOR DE GARANTIR EL PODER ADQUISITIU DE LES PERSONES 
PENSIONISTES, PRESENTADA PER PDECAT.

D’acord amb el redactat de la moció adjunta a l’acta. 

La Sra. Grau presenta una esmena a la moció, vol incloure en els acord un punt que 
insti  als grups parlamentaris de les Corts Generals a la derogació de les reformes 
laborals del PP i del PSOE.

Sotmesa a votació la inclusió de l’esmena, s’aprova per sis (6) vots a favor dels 
Sr. Nolla, Tenorio, Grau, Marcos, Sánchez i Llonch i quatre (4) vots en contra dels 
Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos. Sinclou l’esmena. 

Es llegeix la moció per part de la portaveu del Grup Municipal PDECAT. 

Sotmes  a  votació  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  l’anterior  moció,  inclosa 
l’esmena, amb sis (6) vots a favor dels Sr. Nolla, Tenorio, Grau, Marcos, Sánchez 
i Llonch i quatre (4) vots en contra dels Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos. 

Sr. Sans en un principi anavem a votar a favor, però després de la inclusió d’aquesta 
esmena no podem votar a favor.

10.-  MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-MES-AM ELS PALLARESOS PER A 
RETRE HOMENATGE A LA MEMÒRIA DE GUILLEM AGULLÓ I SALVADOR.

D’acord amb el redactat de la moció adjunta a l’acta. 

Sotmes  a  votació  s’aprova  en  tots  els  seus  punts  l’anterior  moció,  inclosa 
l’esmena, amb sis (6) vots a favor dels Sr. Nolla, Tenorio, Grau, Marcos, Sánchez 
i Llonch; quatre (4) abstencions dels Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos. 
 

11.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL UNIM PSC CP PER ESTABLIR UN SISTEMA 
PÚBLIC  DE  PENSIONS  AMB  MAJOR  CAPACITAT  DE  REDISTRIBUCIÓ  I 
REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTAT. 

D’acord amb el redactat de la moció inclosa com a annex a l’Acta, es vota la urgència 
de la inclusió de les mocions.

Sotmes a votació s’aprova incloure per urgència la Moció del Grup Municipal 
UNIM PSC CP per unanimitat.
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Abans de la lectura de la mateixa i atès que es tracta el tema de les pensions, la Sra. 
Grau demana que s’inclogui la mateixa esmena que la moció anterior. 

Sotmesa a votació la inclusió de l’esmena, s’aprova per sis (6) vots a favor dels 
Sr. Nolla, Tenorio, Grau, Marcos, Sánchez i Llonch i quatre (4) vots en contra dels 
Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos. Sinclou l’esmena. 

Inclosa l’esmena, sense entendre aquesta necessitat d’interferir en les mocions dels 
altres grups polítics, el Grup Municipal UNIM PSC CP decideix retirar del ple la moció 
presentada. 

Sra.  Grau,  demano  la  inclusió  de  l’esmena  perque  les  diferents  polítiques 
econòmiques  i  les  diferents  reformes  laborals,  no  només  s’han  fet  d’esquena  als 
treballadors,  sinó  també  suprimint  drets  històrics  de  la  classe  treballadora.no  ens 
sembla correcta presentar les mocions quan hi ha una llei que dinamitza la pujada de 
les pensions. 

Sr. Sans, si es pot pervertir una moció d’aquesta manera, ja podem marxar cap a casa.

Sr. Marcos, no és una qüestió personal, sinó d’opinió dels diferents grups polítics.  

12.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL UNIM PSC CP A FAVOR DEL 
DIÀLEG I LA RECONCILIACIÓ

D’acord amb el redactat de la moció inclosa com a annex a l’Acta, es vota la urgència 
de la inclusió de les mocions.

Sotmes a votació s’aprova incloure per urgència la Moció del Grup Municipal 
UNIM PSC CP per unanimitat.

Sr. Marcos, aixó no és d eurgència vital, però l’accepten i la votem.

Sr. Nolla, no va dirigida a cap organisme públic ni personalitat pública, sembla més 
una reflexió en veu alta que una moció.

Sr. Sans, va dirigida a aquest Ajuntament, al Ple. 

Llegit el seu contingut, es sotmet a votació.

En primera votació, hi ha un empat per quatre (4) vots a favor dels Srs. Sans, 
Enseñat, Coronado i Ramos; quatre (4) vots en contra dels Srs. Nolla, Tenorio, 
Grau i Llonch; i dues (2) abstencions dels Srs. Marcos i Sánchez. 
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Es sotmet per tant a una segona votació, quedant el resultat en el mateix sentit 
que la primera votació. 
D’acord amb el vot de qualitat de l’Alcalde, que ha votat en contra, no s’aprova la 
moció  presentada  pel  grup  municipal  UNIM  PSC  CP a  favor  del  diàleg  i  la 
reconciliació. 

Sra. Grau, des d’ERC hem votat que no perque ens sorpren que el partit socialista 
demini diàleg quan són còmplices de la frase “proceder al cese del presidente de la 
Generalitat, del Vicepresidente, de los Concejales que integran el concejo de gobierno 
de la Generalitat de Catalunya”. Quan són còmplices de la destitució de més de 250 
càrrecs, amenaces sobre la immersió lingüística, fiscalització de tv3 i veto a la renta 
mínima. Ens sorpren que ens reclamin diàleg quan el passat 24 de març al Parlament 
de Catalunya no van mirar la cara als familiars dels presos i exiliats polítics. Hi ha 5 
xifres que vull que quedin a la memòria: 171, 154, 45, 14 i 11, són els dies que han 
passat a la presó els polítics del nostre país i gent de la societat civil.
No ens podem demanar diàleg quan el seu partit vota juntament amb el PP revisar la 
llei de la memòria històrica. 
No ens poden demanar diàleg quan per fer-ho ens posen tot tipus de condicions i 
cartes marcades. 

Sr.  Marcos,  m’hagués  agradat  molt  votar  que  si  perque  sempre  el  nostre  grup 
defensarà el diàleg, i el problema que té Espanya amb Catalunya sempre haurà de 
passar pel diàleg entre les parts.
Per  altra  banda,  m’hagués  agradat  votar  que  no,  perque  el  fet  que  el  partit  que 
presenta questa moció és el mateix que recolza l’article 155 i tot el que comporta, és 
un motiu suficient per dir que no.
Tot i així, per intentar demostrar que necessitem diàleg i que el partit socialista obri els 
ulls respecte el problema de Catalunya, ens hem abstingut. 

Sr.  Nolla,  m’adhereixo  al  que  han  afegit  els  meus  companys  i  afegeixo  un  altre 
número: 1.066 ferits que va provocar l’estat espanyol entre un col·lectiu que només 
volia obrir diàleg i celebrar una votació. 

Sr. Sans, no pensavem que una moció portaria tantes acusacions contra nosaltres. 
Se’ns acusa de l’article 155, nosaltres respectem la llei.  No la contradirem, ara bé, 
nosaltres no som prou forts com a Ajuntament per dir alguna cosa, som insignificants, 
però necessitem estar tots junts. 
Només volia donar a conèxier que volem una actitud de diàleg i reconciliació tant a 
nivell del nostre municipi com als conseller que poguem arribar. 

Sr. Marcos, estic bastant d’acord amb vostè. Però qui ha presentat la moció és el partit 
socialista, ja que assentar-me amb algú de vosaltre no tinc cap problema.
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13.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.

A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:

Els decrets que passen sessió van del número 12/2018, llicència gos perillós placa 
469; al decret 138/2018 de convocatòria de la sessió ordinària del ple de data 5 d’abril  
de 2018 i la Comissió Informativa de data 3 d’abril de 2018.

14.-  DONAR  COMPTE  DELS  INFORMES  DESFAVORABLES  EMESOS  PER  LA 
SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Atesa la modificació del TRLRHL per la LRSAL, realitzada sobre l'art. 218 TRLRHL, la 
qual  obliga  a  elevar  al  Ple  aquelles  resolucions  contràries  als  informes  de  la 
Secretaria-Intervenció  Municipal  en punt  separat  de  l'ordre  del  dia,  fent  constar  al 
mateix temps que les mateixes seran comunicades degudament a la Sindicatura de 
Comptes de la  Generalitat  de Catalunya,  i  a  la  Subdelegació de Govern,  es dona 
compte de les emeses des de l’últim ple celebrat i fins a data 23 de novembre de 2017. 

15.-PRECS I PREGUNTES.

Pregunta:
Sr.  Sans,  sabem que  l’Ajuntament  ha  signat  un  conveni  amb EMATSA referent  al 
programa escola AQUA, pel qual es farà servir aigua de l’aixeta als centres escolars 
dels Pallaresos. L’Ajuntament s’afegirà a això? 

Sr. Nolla, no s’havia valorat però ho tindren en compte, per coherència hauria de ser 
així. Ho consensuarem amb els treballadors, sindicats…

Sra. Coronado, Pep fas comentaris que sobren. “com que treballo poc”, si no t’hem dit 
res. 

Sr. Sans, voliem saber si a la festa de cap d’any hi va haver seguretat privada. 

Sra. Llonch, la seguretat privada va fallar, no obstant teniem els mossos d’esquadra 
que van venir abans que comences l’esdeveniment. De tot això hi ha un expedient als 
tribunals per l’empresa que ens va fallar el mateix dia. 

Prec:
Sr.  Sans,  la  moció  que s’ha presentat  pel  PDECAT s’ha fet  una esmena a  l’últim 
moment i no s’ha criticat a ningú, només a nosaltres. Volem que se’ns tracti a tots per 
igual. 

Pregunta:
Sr. Sans, fa referència al RE 3941/2017. Quin criteri es fa servir per pagar dinars que 
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es facturen a l’Ajuntament? Apareixen també 4 cubates, qui són aquestes persones a 
qui li vau pagar? 

Sr. Tenorio, esperàvem aquesta pregunta. Recordes el 2014 un viatge a Venècia. A 
uns senyors se li van pagar 2 cubates i tu i l’alcalde us vau prendre dos cafès per 10€? 
i el preu de l’hotel us va costar 80,08€ o un altre dia que us va costar 93€? o que vau 
anar en barca per 50€? 
Si m’has de tirar en cara el fet de pagar dos cubates a dues persones de fora, val més 
que et revisis la documentació.

Sr. Sans, jo simplement faig la pregunta. De totes maneres, demanaré que em facin 
arribar aquests documents i farem revisió, doncs hi ha més persones afectades. 

Sr. Enseñat, contesta la pregunta Sr. Tenorio.

Sr. Tenorio, ja he contestat. Sí es van prendre un cubata. Una persona de Madrid i una 
del País Basc. Sí. La partida de dietes que tenim és de 500€ i encara està intacte. 
Jordi, aquesta pregunta no és de plenari. Ho podriem haver amagat i ho hem deixat 
allà per transparència. 

Sr. Nolla, l’equip de govern passat tenia una partida de dietes de 5.000€ anuals. El 
nostre  equip  de  govern  tenim  500€  i  què  hem pagat?  Un  dinar,  un  cubata?  Ens 
desplacem i ho paguem de la nostra butxaca. 

Sr. Enseñat, les invitacions depenen de la rentabilitat que en pots treure. 

Sr. Sans, el que pregunto és si se segueix un criteri pel pagament de dinars? 
I moltes d’aquestes despeses no les gastava jo. 

Sr.  Marcos,  aquestes coses que es podien haver parlat  abans,  fan molt  de mal  a 
tothom. Sobretot  els que estem assentats a aquesta taula.  A mi ningú m’ha pagat 
dinars ni km, que quedi clar que l’equip de govern actual no ha gastat ni un duro, 
exceptuant aquet dinar que, com diu el Sr. Enseñat, hauriem de mirar la rendibilitat que 
ha generat aquest dinar. 

Sr. Sans, si està als pressupostos es pot gastar com consideri qui ho ha de gastar. 
I relacionats amb aquest esdeveniment hi ha 2 factures, no només una. Jo només he 
preguntat si se seguieix algun criteri. 

Sr. Nolla, Sr. Sans vostè va dir que l’estudi de la RLT havia costat 18.000€, has revisat 
què ha costat realment? Per què ho desmenteixis. 

Sr. Sans, recordo que vaig dir 8.000€ d’un costat i 10.000€ de l’altre. Però la meva 
pregunta era si se seguia algun criteri, doncs hem començat amb un dinar i ara ja en 
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son dos. 

Sr. Nolla, aquest rigor amb els números que demaneu sigueu igualment rigurosos. En 
aquell  moment,  no  vam  tenir  accés  a  tots  aquests  documents  per  falta  de 
transparència de l’equip de govern. Ara hi hem tingut accés. 

Sr. Tenorio, eren provisions de fons, que no se’ns facilitaven.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 21:30 hores 
(les vint-i-una hores i trenta minuts), del contingut de la qual s'aixeca la present acta 
que signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretària-interventora, que dono fe.

 
Els Pallaresos, 5 d’abril de 2018

Vist-i-plau, l’Alcalde 
Sr. Josep Maria Nolla Cabellos
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