
 

Ajuntament dels Pallaresos

 ACTA

 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat:

PLE/2019/1 EL PLE

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 31 / de gener / 2019

Durada Des de les 20:00 fins a les 20:55 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

 



 

Ajuntament dels Pallaresos

 

 

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

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

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

 

Expedient 327/2018. Expropiació Forçosa

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

PROPOSTA ACORD DE PLE
 Havent-se aprovat el següent projecte “SEPARATA PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ 
DE L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT PER UN NOU COL·LECTOR A PALLARESOS 
PARK. ELS PALLARESOS”, per acord de Ple de data 05 d’abril de 2018, la qual cosa 
suposa la declaració d’utilitat pública de la referida actuació, i resultant necessària 
l’adquisició dels béns i drets afectats per la mateixa, i d’acord amb les disposicions 
d’aplicació de les Llei d’expropiació forçosa i el seu reglmanent i la legislació 
hipotecària al respectes, pel present.
 D’acord amb l’acta de conformitat del propietari per la ocupació anticipada dels béns 
i drets afectats per tal d’executar les obres aprovades. 
 
RESOLC
Primer.- Aprovar la Declaració de la Necessitat d’Ocupació del béns i dret afectats 
d’expropiació per projecte “SEPARATA PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE 
L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT PER UN NOU COL·LECTOR A PALLARESOS PARK. 
ELS PALLARESOS”, els quals consten relacionats individualment annexes a la 
present resolució, i correlativament declarar la iniciciació de l’expedient d’expropiació 
forçosa dels mateixos. 
 Segon.- Aprovar la relació concreta i individualitzada dels béns a expropiar afectats 
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pel projecte “SEPARATA PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L’ESTACIÓ DE 
BOMBAMENT PER UN NOU COL·LECTOR A PALLARESOS PARK. ELS 
PALLARESOS”, segons consten annexes, i sotmetre-la a tràmit d’informació pública 
pel termini de 15 dies, als efectes que els afectats o qualsevol persona puguin 
al·legar el que estimin convenient sobre la titularitat dels béns, la procedència de 
l’ocupació o disposició dels mateixos, sobre el seu estat material o legal i sobre la 
necessitat d’ocupació. 
 Tercer.- Sol·licitar al Registre de la Propietat certificació de domini i càrregues de les 
finques afectades, i la pràctica dels assentametns registrals corresponents. 
 
 
 

ANNEX
 

Relació de béns afectats d’expropiació i servitud de pas i ocupació temporal 
 
Finca 1: Partida Clots- Linda al nort amb la carretera, sud amb cases del poble, est 
amb la resta de la finca matriu, i oest amb la parcel·la venuda a Juan Alegret i Sabina 
Fortuny.
Superfícia a expropiar: 7m2, 1x1 per cada pou
Finca registral: n.º 727
 

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL

 

Donar compte decrets, resolucions i informes d'alcaldia

Es dona compte dels decrets d'alcaldia 791/2018, convocatòria de ple fins el decret 
56/2019, convocatòria de ple.

 

 

C) PRECS I PREGUNTES

 

No hi ha assumptes

 

 

 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 1/2019
Data: 31 de gener de 2019
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
Ma Jesús Coronado Fuentes
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
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. 

 



 
Ajuntament dels Pallaresos

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, 
duta a terme el dia 29 de novembre de 2018.
2.-  Lectura  i  aprovació  de  l’esborrany  de  acta  de  la  sessió  extraordinària  del  Ple 
municipal, duta a terme el dia 27 de desembre de 2018.
3.-  Expedient  327/2018  expropiació  forçosa.  Aprovació  relació  concreta  i 
individualitzada  dels  béns  a  expropiar  afectats  pel  projecte  «separata  projecte  de 
substitució de l’estació de bombament per un nou col·lector  a Pallaresos Park.  Els 
Pallaresos».
4.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
5.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 29 DE NOVEMBRE 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 
29 de novembre de 2018 per unanimitat.

2.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA  DEL  PLE  MUNICIPAL,  DUTA  A  TERME  EL  DIA  27  DE 
DESEMBRE 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 extraordinària del ple municipal 
del dia 27 de desembre de 2018 per unanimitat. 

3.-  EXPEDIENT  327/2018  EXPROPIACIÓ  FORÇOSA.  APROVACIÓ  RELACIÓ 
CONCRETA I  INDIVIDUALITZADA DELS  BÉNS  A EXPROPIAR  AFECTATS  PEL 
PROJECTE  «SEPARATA  PROJECTE  DE  SUBSTITUCIÓ  DE  L’ESTACIÓ  DE 
BOMBAMENT  PER  UN  NOU  COL·LECTOR  A  PALLARESOS  PARK.  ELS 
PALLARESOS».

Havent-se aprovat el següent projecte “SEPARATA PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE 
L’ESTACIÓ DE BOMBAMENT PER UN NOU COL·LECTOR A PALLARESOS PARK. 
ELS PALLARESOS”, per acord de Ple de data 05 d’abril de 2018, la qual cosa suposa 
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la declaració d’utilitat pública de la referida actuació, i resultant necessària l’adquisició 
dels béns i drets afectats per la mateixa, i d’acord amb les disposicions d’aplicació de 
les Llei d’expropiació forçosa i el seu reglmanent i la legislació hipotecària al respectes, 
pel present.

D’acord amb l’acta de conformitat del propietari per la ocupació anticipada dels béns i 
drets afectats per tal d’executar les obres aprovades. 

RESOLC

Primer.-  Aprovar la Declaració de la Necessitat d’Ocupació del béns i dret afectats 
d’expropiació per projecte “SEPARATA PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE L’ESTACIÓ 
DE  BOMBAMENT  PER  UN  NOU  COL·LECTOR  A  PALLARESOS  PARK.  ELS 
PALLARESOS”,  els  quals  consten  relacionats  individualment  annexes a  la  present 
resolució, i correlativament declarar la iniciciació de l’expedient d’expropiació forçosa 
dels mateixos. 

Segon.-  Aprovar la relació concreta i individualitzada dels béns a expropiar afectats 
pel  projecte  “SEPARATA  PROJECTE  DE  SUBSTITUCIÓ  DE  L’ESTACIÓ  DE 
BOMBAMENT  PER  UN  NOU  COL·LECTOR  A  PALLARESOS  PARK.  ELS 
PALLARESOS”, segons consten annexes, i sotmetre-la a tràmit d’informació pública 
pel termini de 15 dies, als efectes que els afectats o qualsevol persona puguin al·legar 
el que estimin convenient sobre la titularitat dels béns, la procedència de l’ocupació o 
disposició  dels  mateixos,  sobre  el  seu  estat  material  o  legal  i  sobre  la  necessitat 
d’ocupació. 

Tercer.- Sol·licitar al Registre de la Propietat certificació de domini i càrregues de les 
finques afectades, i la pràctica dels assentametns registrals corresponents. 

ANNEX

Relació de béns afectats d’expropiació i servitud de pas i ocupació temporal 

Finca 1: Partida Clots- Linda al nort amb la carretera, sud amb cases del poble, est 
amb la resta de la finca matriu, i oest amb la parcel·la venuda a Juan Alegret i Sabina 
Fortuny. 
Superfícia a expropiar: 7m2, 1x1 per cada pou 
Finca registral: n.º 727 
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Amb sis (6) vost a favor, dels Srs./Sres. Nolla, Tenorio, Grau, Marcos, Sánchez i 
Llonch; i cinc (5) abstencions dels Srs./Sres. Sans, Enseñat, Coronado, Ramos i 
Vidal el Ple aprova en tots els seus punts l’anterior acord. 

4.-DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.

Es  dona  compte  dels  decrets  d’alcaldia  791/2018,  convocatòria  ple  fins  el  decret 
56/2019 convocatòria ple 1/2019. 

5.-PRECS I PREGUNTES.

PREGUNTES
Sans - S’ha fet alguna actuació per la prevenció de les orugues? 

- Suposadament hi ha un problema amb el servei de correus al municipi. S’ha portat 
a terme alguna acció?

- Observació d’uns veïns de Pallaresos Park. S’han posat molts passos vianants i ens 
preguntem si s’ha fet algun estudi per determinar la necessitat d’aquests.

- respecte l’esquiada jove 2018, ens agradaria saber si els monitors que hi van anar 
tenen algun tipus de titulació.  Quins van ser els monitors de l’any passat? I  quina 
titulació  tenien.  I  respecte  l’esquiada  jove  2019,  si  es  torna  a  fer,  qui  seran  els 
monitors?

Sánchez,  respecte les  actuacions de les  origues,  aquestes  es  fan entre  octubre  i 
novembre. Per tant, aquest any ja s’ha fet el mes de novembre. S’ha de fer abans que 
caiguin les bosses.

Alcalde,  respecte les queixes de correus, certament, encara que no és competència 
municipal,  a  l’Ajuntament  hem  rebut  diverses  queixes  pel  retard  en  l’entrega  de 
documents i diferents problemes dels servei de correus. Jo mateix vaig signar una 
sol·licitud al director de correus de la delegació de tarragona demanant explicacions. El 
que no em consta és haver rebut resposta. De moment hem fet el que estava a les 
nostres mans. 

Marcos, el tema de la processionària. Cal tenir en compte que les actuacions que fa 
l’Ajuntament  sempre  és  a  espais  municipals,  no  podem  actuar  a  les  parcel·les 
privades.  I  per altra banda,  és el  segon any que s’ha ofert  als veïns la possibilitat 
d’acollir-se a diferents ofertes privades que fa l’empresa que treballa per l’Ajuntament. 
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Respecte els passos de vianants, no només s’ha fet a Pallaresos Park sinó també a 
Jardins Imperi, i si poguéssim ho fariem a més trams del municipi. En tot cas, totes les 
actuacions venen refrendades per un informe. En aquest cas, informe dels vigilants per 
actualitzar  la  senyalització  viària.  També  repintarem  els  espais  habilitatns  per 
minusvàlids. 

Tenorio, respecte l’esquiada, puntualitzar que és la setmana jove i dins aquesta es fa 
l’esquiada jove. L’any passat vam complir amb els ràtios que estableix la llei i va pujar 
un monitor. Aquest any també complirem, encara no sabem quants monitors pujaran. 
Això ho portem nosaltres juntament amb el Consell Comarcal del Tarragonès que té 
tècniques de joventut i saben perfectament la noramtiva a complir. 

Sans,  -  quines persones van ser els monitors de l’any passat, noms? Alguns 
d’ells eren personal de l’Ajuntament? 

Tenorio,  per la llei de protecció de dades no podem dir nom, però si tenien titulació, 
doncs els monitors es busquen juntament amb el CCT. Jo personalment vaig pujar. I 
totes les meves despeses les vaig pagar jo.

Enseñat,  -  oi que quan un veí no fa efectiu el pagament d’algun impost dins el 
període legalment establert  se li  aplica un recàrrec,  ja  sigui  l’Ajuntament o BASE? 
Perquè als adjudicataris de la concessió demanial del camp de futbol municipal, que al 
maig no havien fet efectiu el pagament del cànon, no se’ls va aplicar cap sanció ni 
despeses de demora? 

A més a més, els usuaris del Club Futbol Base paguen les quotes per anticipat. Per 
tant, l’adjudicatari ja disposa dels diners per fer efectiu el cànon. Un altre cosa seria 
que hi haguessin pocs abonats i els pobres no tenen els ingressos que s’esperaven i 
quan s’esperaven.

Tenorio,  en el  cas del camp de futbol és un cànon,  no un impost.  En tot  cas, ho 
mirarem i et respondrem al pròxim ple. 

Alcalde,  coneixes la comptabilitat del Club? Les quotes es poden arribar a pagar en 
tres terminis. Segons l’edat, amb el primer pagament no cobreixen ni el cost, amb el 
segon pagament cobreixien cost i amb el tercer pagament poden obtenir beneficis. Per 
la qual cosa, quan han de fer pagaments importants, se’ls fa una mica complicat i més 
el primer any. El segon ja tindran més rodatge. 
En aquests casos doncs, quan es tracta de cànons per concessions administratives 
(no d’impostos), si l’Ajuntament pot concedir certa flexibilitat en el pagament de les 
quotes, estudiant cada cas en concret i atenent a la sol·licitud, es facilita el pagament 
dels  mateixos.  I  no  es  contempla  un  règim sancionador  a  no ser  que  hi  hagi  un 
incompliment flagrant del contracte. En aquest cas no hi havia. 
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Enseñat,  potser hauria d’haver continuat gestionant l’Ajuntament el camp de futbol. 
Perquè les despeses a càrrec de qui van? També de l’Ajuntament. 

Alcalde, abans les despeses anaven a càrrec de l’Ajuntament i perceviem 0 euros. Ara 
també van a càrrec de l’Ajuntament però percebem un cànon de 20.000 euros. 

Sans, No hi ha cap despesa sobrevinguda, doncs el CFB sabia on es posava. Si hi ha 
un sistema sancionador, però s’entén que al ser una entitat municipal es pot ser més 
flexible facilitant el pagament. En resum, el que creiem és que el model per gestionar 
el cap de futbol municipal no és el correcte, i no hauria de ser així. No s’hauria de 
pagar aquest cànon. Com tampoc paguen les entitats per utilitzar les sales municipals. 

Coronado, - la meva pregunta es refereix a la nit de cap d’any. S’han vist els 
comentaris? S’ha parlat amb el representant? No es va parlar amb l’orquestra per dir-
los que el tipus de cançons i el discurs no procedeia en una festa de cap d’any?

- respecte les entrades de cap d’any, com es van vendre?

Llonch, el discurs surt de l’orquesta. No ho sabiem al moment, després si es va parlar 
amb el representant. Aquesta orquestra ja va venir fa dos anys i va tenir bona rebuda, 
no van fer aquest discurs. Però al finalitzar si es va parlar amb el representant. 
La venda es va fer com sempre, en cap lloc deia que no es podien vendre 20 o 30. Si 
venia algu a comprar 10 entrades, es venien. 

Ramos, - encara que no és competència municipal, hi ha alguna data prevista 
per l’obertura del consultori mèdic? 

Llonch, ja està practicament acabat. L’únic que falta és l’equipament, degut a l’art. 155 
es  van  parar  moltes  partides.  Segons  la  Generalitat,  dincs  el  primer  trimestre 
s’equiparà tot el consultori. 

(després d’uns minuts de discussió, i de diversos avisos per part del Sr. Alcalde, quan 
són les vint hores i quaranta-set minuts (20:47h) el Sr. Alcalde fa fora del plenari el 
regidor Jaume Enseñat).

PRECS.
Sans,  he sentit en aquest ple, regidors que han dit que si un acte no t’agrada no hi 
vagis. Crec que no és correcte, s’ha de ser tolerant i inclusiu. El plantejament hauria de 
ser que ningú es queda fora. 

Alcalde, tolerància i respecte s’ha de defensar allà on calgui. 
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Llonch,  segurament  no hauria  d’haver  aquestes  paraules,  però  s’han fet  diferents 
festes amb orquestres diverses. Perquè es pugui escollir. 

Sans, quan passen coses amb les banderes és molt bonic predicar amb la tolerància i 
el respecte. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:55 hores 
(les vuit hores i cinquanta-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, 31 de gener de 2019

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