
 

Ajuntament dels Pallaresos

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/8 EL PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 25 / d’octubre / 2018 

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:35 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Josep Ma. Nolla Cabellos 

Secretari Mariona Valls Cunillera 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39681932D Antonio Tenorio Recuero SÍ

39692642R Inmaculada Sanchez Fernandez SÍ

39662831K Jaime Joaquin Vidal Guiamet SÍ

39654943E Jaume Enseñat Fernández SÍ

39714801B Jordi Sans Ferrer SÍ

39882219N Josep Ma. Nolla Cabellos SÍ

48006378L Maria Grau Alasa SÍ

39697205X Maria Teresa Llonch Simo SÍ

39698308D María Jesús Coronado Fuentes SÍ

07506889B María Mercedes Ramos SÍ

39659939G Xavier Marcos Tuebols SÍ
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Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la 
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Reconeixiement fenòmen meteorològic el dia 14 d'octubre

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 0, 
Abstencions: 6, Absents: 0

Atès els problemes que estan possant les asseguradores als afectats i a les greus 
afectacions per la tempesta del dia 14 d'octubre de 2018 i que va afectar a la 
urbanització Pallaresos Park del municipi dels Pallaresos, es proposa:
Primer.- Reconeixment per part de l'Ajuntament dels Pallaresos que la nit del dia 14 
d'octubre de 2018 es va produir un fenòmen meteorològic advers amb fortes 
ventades i que com a conseqüència d'aquest fet, prop d'un centenar d'arbres i pins 
van caure sobre vehicles, vivendes i carrers, alterant greument les condicions de vida 
dels afectats.
Segon.- Previ expedient recopilat dels danys ocasionats en el municipi dels 
Pallaresos tant en l'àmbit públic com privat. Demanem sol·licitar a les administracions 
competents la declaració de zona catastròfica de la urbanització Pallaresos Park per 
tal de poder optar a la concessió de les subvencions que pertoquin segons la Llei 
25/12 i el Reial Decret 307/05 de 18 de març per la qual es regulen les subvencions 
en atenció a les necessitats derivades de situacions d'emergència per fenòmens 
naturals.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern Espanyol, al Ministeri de l'interior, al 
Parlament de Catalunya, a la Subdelegació del Govern de Tarragona, a la Diputació 
de Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès, tot sol·licitant les ajudes i 
subvencions que procedeixin.
 
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

No hi ha assumptes

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 
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No hi ha assumptes
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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 8/2018
Data: 25 d’octubre 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
Maria Grau Alasà
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Inmaculada Sánchez Fernández
Jordi Sans Ferrer
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Ma Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
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.- Reconeixement i trasllat del fenomen meteorològic que la nit del 14 d’octubre de 
2018 es va produir a Pallaresos Park

Sr.  Alcalde,  abans  de  procedir  a  la  lectura  de  l’ordre  del  dia  m’agradaria  fer  una 
valoració de la proposta presentada pel Grup UNIM-PSC-CP. No entenem la motivació 
del ple, doncs des de la nit del sinistre, quan el Sr. Marcos, el cap de brigada i jo 
mateix vam acudir a Pallaresos Park, fins que presenten la proposta de ple, no s’han 
interessat ni  mostrat cap mostra d’ajut  en aquest sentit.  No entenem a què ve ara 
aquesta proposta? Sàpiguen que tot això que demanen ja està fet.

Sr.  Sans,  nosaltres  votem  que  es  voti  tot  conjunt,  com un  únic  acord.  No  volem 
polititzar  aquesta  situació,  hem proposat  la  celebració  d’aquest  ple  per  que  és  la 
institució  on  es  prenen  les  decisions  formals,  ja  que  s’està  donant  informació  via 
whatsapp. L’administració requereix d’una formalitat. Ni els veïns ni nosaltres sabem 
les accions que volen emprendre, hi ha una desinformació total. 
Motivació del ple, estem a dia 25 i molts veïns estan perduts en aquest assumpte. No 
entenem aquesta falta  d’informació.  Hauria  d’haver  convocat  a  tots  els  regidors  el 
mateix dilluns. 

Sr.  Alcalde,  tots  aquests  tràmits  ja  estan  fets,  s’ha  comunicat  els  fets  a  tots  els 
estaments, s’està prestant ajuda als veïns, els desperfectes a la via pública, que són 
responsabilitat de l’Ajuntament, estan restablerts. Estem d’acord amb els tres punts, 
però no és una postura honesta sol·licita convocatòria de ple després de tants dies i 
sense haver trucat abans per informar-se. 

Sra. Coronado, hem estat en contacte amb els veïns. És vergonyós que estigui dient 
tot el que diu. 

Sr. Ensenyat, des de que va entrar la sol·licitud de ple, no s’han posat en contacte amb 
nosaltres per si estàvem interessats.

Sr. Sans, jo si que hi he estat a la zona i no l’he vist a vostè. Aprofito per dir que a la  
pista de Pallaresos Park hi ha dos branques de pins penjades apunt de caure. L’únic 
que demanem és una comunicació oficial, un acte institucional. 

Sr.  Marcos,  el  convido a que em demostri  que s’ha fet  algun comunicat  oficial  via 
whatsapp. Si he dit alguna cosa ha estat com a veí, mai com Ajuntament.
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Estic d’acord amb el Sr. Alcalde, no vaig veure a cap de vostès a la zona afectada la 
nit del tornado. Jo no vaig trucar a ningú, va venir qui ho va creure convenient. Es va 
fer tot el que es va poder fins que van arribat els bombers. En cap moment he rebut 
una trucada o una pregunta seva. Ni tan sols el dimarts a la tarda.

Reitero el caire polític d’aquest ple i d’aquesta moció.

1.- RECONEIXEMENT I TRASLLAT DEL FENOMEN METEOROLÒGIC QUE LA NIT 
DEL 14 D’OCTUBRE DE 2018 ES VA PRODUIR A PALLARESOS PARK

Antecedents

Atès els articles 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, 98.a) de 
la  Llei  Municipal  i  de  Règim  Local  de  Catalunya,  Text  Refós  aprovat  per  Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril i 78.2 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
pel qual es va aprovar el reglament d’Organització, funcionament i Règim Jurídic de 
les Entitats Locals.

Atès els  problemes que estan posant  les asseguradores als  afectats  i  a les greus 
afectacions  per  la  tempesta  del  dia  14  d’octubre  de  2018  i  que  va  afectar  a  la 
urbanització Pallaresos Park del municipi dels Pallaresos. 

Per tot el qual es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Reconeixement per part de l’Ajuntament dels Pallaresos que la nit del dia 14 
d’octubre de 2018 es va produir un fenomen meteorològic advers amb fortes ventades 
i que com a conseqüència d’aquest fet, prop d’un centenar d’arbres i pins van caure 
sobre  vehicles,  vivendes  i  carrers,  alterant  greument  les  condicions  de  vida  dels 
afectats. 

Segon.- Previ expedient recopilat dels danys ocasionats en el municipi dels Pallaresos 
tant en l’àmbit públic com privat. Demanem sol·licitar a les administracions competents 
la declaració de zona catastròfica de la urbanització Pallaresos Park per tal de poder 
optar a la concessió de les subvencions que pertoquin segons la Llei 25/12 i el Reial 
decret 307/05 de 18 de març per la qual es regulen les subvencions en atenció a les 
necessitats derivades de situacions d’emergència per fenòmens naturals. 

Tercer.-  Traslladar  aquests  acords al  Govern Espanyol,  al  Ministeri  de  l’interior,  al 
Parlament de Catalunya, a la Subdelegació del Govern de Tarragona, a la Diputació de 
Tarragona i al Consell Comarcal del Tarragonès, tot sol·licitant les ajudes i subvencions 
que procedeixin. 

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova en tots els seus punts amb cinc (5) 
vots a favor dels Srs./Sres. Sans, Enseñat, Coronado, Ramos i Vidal; i sis (6) 
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abstencions dels Srs./Sres. Nolla, Tenorio, Marcos, Grau, Llonch i Sanchez.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:35 hores 
(les vint hores i trenta-cinc 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, 25 d’octubre de 2018

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