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ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:   8/2012 
 
Caràcter: Extraordinària-Urgent corresponent al mes d’Agost de 2012. 
Data:    17 d’Agost de 2012 
Horari:  20:00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Claudi Domènech Bonachi 
Joan Pere Vidal Àlvarez. 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
 
Sr. Secretari.- S’excusa l’assistència dels Srs. Cañete, Tenorio i Marcos, la qual 
ha estat prèvia i degudament justificada. 
 

Secretari: 
 
 
Vicente Vayá Morte 
 
Essent les 20,00  hores el Sr. President declara oberta la sessió. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Pronunciament sobre la Urgència de la Sessió Extraordinària i Urgent. 
2.- Acord d’adjudicació del contracte d’obres per la Remodelació del Camp de 
Futbol Municipal. 
3.- Acord per la Constitució d’un dret de superfície a favor del servei català de 
la salut per a la construcció d’un centre d’atenció primària. 
4.-  Acord d’Aprovació del Conveni entre els Ajuntaments dels Pallaresos, el 
Catllar i l’empresa La Hispano de Fuente En-Segures SA., per a la millora dels 
serveis de transport de viatgers per carretera a la Comarca del Tarragonès. 
5.- Acord d’adhesió al Conveni entre el Consell Comarcal del Tarragonès i 
l’Ajuntament dels Pallaresos per a l’obtenció de la tarja de lliure circulació a la 
xarxa de transport urbà de la ciutat de Tarragona per a persones menors de 65 
anys, amb requisits concrets i jubilats majors de 65 anys. 
 
Sr. Secretari.- Bona tarda a tothom, a continuació es procedeix per part 
d’aquesta Secretaria, a l’exposició i posterior sotmesa a votació dels punts 
constitutius de l’ordre del dia de la sessió extraordinària-urgent de l’Ajuntament 
dels Pallaresos amb data 17 d’agost de 2012, havent de començar pel  
 
1- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ. 
 
Atès el contingut de l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
en el qual s'estableix que, "les sessions plenàries s'han de convocar, com a 
mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb 
caràcter urgent, la convocatòria de les quals hauran de ser ratificades pel ple ". 
 
Atès que la urgència de la convocatòria ve determinada fonamentalment, i 
conjuntament amb la resta de punts inclosos a l’ordre del dia,  tant per la data 
d'emissió com de recepció de l'informe emès pel tècnic competent en relació a 
l’adjudicació del contracte d’obres de  remodelació del camp de futbol municipal 
al període estival, es proposa al Ple: 
 
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple 
de l’Ajuntament dels Pallaresos a data 17 d’Agost de 2012 pels motius 
anteriorment exposats i en compliment del que estableix l'article 98.b) ja citat. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels vuit membres 
assistents, ratifica la urgència de la Convocatòria. 
 
Sr. Secretari.- Una vegada ratificada la urgència de la sessió, la mateixa 
habilita a la lectura, debat i votació de la resta de punts, partint del punt nº2 en 
relació a 
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2.- l’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES PER LA 
REMODELACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL. 
 
Vist l’expedient d’adjudicació del contracte d’obres per la remodelació del camp 
de futbol municipal.  
 
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme allò disposat al RDL 
3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de contractes del sector 
públic.  
 
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, seleccionant com adjudicatari del 
contracte a l’empresa Mondo Ibérica SA., considerant que es l’oferta que ha 
obtingut, d’acord amb el plec de clàusules, major puntuació en el procediment 
de licitació.  
 
D’acord amb el RDL 3/2011, de 14 de novembre, Text Refós de la Llei de 
contractes del sector públic, i l’article 277.2 Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
l'adjudicació del contracte s'ha de publicar en els termes i els supòsits que 
preveu la legislació de contractes de les administracions públiques. Així mateix, 
s'haurà de notificar a tots els participants en la licitació, sigui quin sigui el 
procediment seguit i la forma d'adjudicació emprada. 
 
Procedeix per tant, de conformitat amb l’article 151 de la citada Llei, notificar als 
candidats o licitadors. 
 
I De conformitat amb les atribucions que han estat conferides al ple de 
l’ajuntament en virtut d’allò disposat a la Disposició Addicional Segona del Text 
Refós de la Llei de contractes del sector públic, i a l’article 52 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, per l’adjudicació del contracte.    
 
Es proposa al ple l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Adjudicar a l’empresa Mondo Ibérica SA. el contracte d’obres per la 
remodelació del camp de futbol municipal dels Pallaresos d’acord amb el plec 
de clàusules aprovat definitivament pel ple de l’ajuntament en sessió ordinària 
de data 10 de juliol de 2012. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l’adjudicatari i requerir-lo per a que 
formalitzi el contracte en un termini de 5 dies hàbils següents al de la notificació 
de l’adjudicació. 
 
Tercer.- Publicar el resultat del procediment d’adjudicació al tauló d’anuncis de 
l’ajuntament i a la web municipal. 



 
Quart.- Notificar aquesta resolució a la resta de licitadors 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez i Sánchez, i 
dos (2) abstencions, les de les senyores Ramos i Asensio, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Sra.Ramos.- El Grup Municipal de Convergència i Unió ens em astes perquè 
continuem defensant que no es l’obra en la que s’hauria d’invertir aquests més 

de 300.000€, i en tot cas s’hauria de preguntar a la població. 

 
 
3.- ACORD PER LA CONSTITUCIÓ D’UN DRET DE SUPERFÍCIE A FAVOR 
DEL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER A LA CONSTRUCCIÓ D’UN 
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA. 
 
Atès que ha tingut entrada al registre general de l’Ajuntament dels Pallaresos 
l’escrit del Servei Català de la Salut de data 16 de Juliol de 2012 en relació amb 
l’adequació del casal social dels Hostalets situat al Carrer Empordà, cantó amb 
el Camí dels Plans (Urbanització Hostalets) per aquest ajuntament com a 
Centre d’Atenció Primària en substitució del que es fa servir a l’actualitat al 
carrer del Pou s/n. 
 
Atès que al mateix ofici, un colp valorades les possibles solucions i degut a la 
magnitud de la inversió en obres necessària per aquesta adequació, l’esmenta’t 
Servei de Salut sol·licita disposar de la propietat del local. 
 
Atès que aquesta disposició podria realitzar-se de forma temporal amb la 
constitució d’un dret de superfície per part de l’ajuntament en favor d’aquest 
Servei, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- Constituir a favor del Servei Català de la Salut un dret de Superfície, 
per un termini de 25 anys, sobre el casal social dels Hostalets situat al Carrer 
Empordà, cantó amb el Camí dels Plans (Urbanització Hostalets)  entre tant no 
es realitza la inversió per la construcció d’un nou CAP a la finca municipal 
situada entre l’Avinguda de la Generalitat i el Carrer de la Unió dels Pallaresos, 
per tal que pugui efectuar les obres d’adequació interior a fi de la seva 
destinació com a Centre d’Atenció Primària. 
 
La finca es descriu registralment com segueix: 
 
“URBANA, al terme dels Pallaresos, Urbanització Els Hostalets. Camí dels 
Plans, assenyalada amb el nº33, xamfrà al carrer Empordà, parcel·la dos-cents 
seixanta-nou.  
 
Registre de la Propietat nº3 de Tarragona, al volum nº1755, llibre 33, full 58, 
finca dels Pallaresos nº2262 
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Confronta, segons el registre, al front, camí dels Plans; a la dreta entrant, carrer 
Empordà, a l’esquerra, amb el límit de la Urbanització; i al darrere, amb la 
parcel·la 268.  
 
Títol: Pertany la finca ressenyada a l’Ajuntament dels Pallaresos, en plena 
propietat, amb caràcter privatiu, per cessió, prèvia segregació, atorgades a 
Tarragona i autoritzades pel Notari D. Luis Vives Ayora, amb data 22 de març 
de 1996, número 1119 del seu protocol.  
 
Segon.- La finalitat de la cessió del dret de superfície, en benefici de la 
població és que es realitzin obres d’adequació de l’immoble com a Centre 
d’Atenció Primària per tal de prestar la corresponent atenció sanitària. 
 
Tercer.- Aquesta finca està qualificada com a bé demanial en l’inventari de 
l’ens local. 
 
Quart.- La construcció de l’equipament sanitari a que fa referència aquest 
Acord podrà ser dut a terme pel propi Servei Català de la Salut o per un tercer 
mitjançant qualsevol negoci jurídic. 
 
La finca que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l’ús o 
finalitat prevista i comptarà amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per l’execució de 
l’obra i el posterior correcte funcionament de l’equipament sanitari així com amb 
la instal·lació d’una estació transformadora d’energia – en el supòsit de ser 
necessari -, i el vial que dona davant el solar tindrà pavimentada la calçada i 
tindrà encintades les voreres, i correspondrà a l’Ajuntament cedent l’adopció de 
les mesures necessàries per aconseguir el seu destí a plena satisfacció del 
cessionari, sense cap cost o càrrega per aquest. 
 
Tots els impostos i  taxes relatius al centre sanitari gaudiran de les exempcions 
i bonificacions previstes en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en 
les Ordenances Fiscals Municipals. 
 
Cinquè.- Sotmetre a informació pública per un termini de 30 dies el 
corresponent expedient d’acord amb l’article 49 del Reglament de Patrimoni 
dels Ens Locals. Transcorregut aquest termini sense reclamacions, s’entendrà 
aprovat el corresponent expedient en forma definitiva sense necessitat de nou 
acord. 
 
Sisè.- Donar compte al Departament de Governació de la Generalitat de l’acord 
de cessió. 
 



Setè.- Facultar el Sr. Alcalde President perquè assistit del Secretari de la 
Corporació, formalitzi la cessió esmentada, i subscrigui els documents que 
siguin necessaris per a la plena efectivitat d’aquest acord. 
 
 
Sra. Ramos.- Nosaltres entenem que el punt està mal redactat perquè 
textualment diu acord per la constitució d’un dret de superfície a favor del servei 
català de la salut per a la construcció d’un centre d’atenció primària, i hauria de 
posar l’adequació d’un local o cessió d’un local per l’adequació d’un centre 
d’atenció primària. 
 
Sr. Secretari.- Aquest és el model que ens han enviat des del Servei Català de 
la Salut i que se’ls va facilitat amb la documentació del ple, no s’ha modificat 
absolutament res. 
 
Sr. Domínguez.- En tot cas, això seria més pròpiament una modificació del 
titular del punt, més que del contingut del mateix, que en tot cas no diu que 
sigui la construcció si no el dret de superfície per poder fer l’adequació del 
casal d’hostalets com a centre d’atenció primària, i com que, al final, lo que 
aprovem no és el titular del punt si no el contingut de l’acord, això no aniria en 
contra. 
 
Segurament tenen raó en que el Servei Català de la Salut quan envia aquest 
tipus de documents, son documents tipus i es tindria que haver corregit aquest 
titular, però això, en tot cas, no és motiu per canviar qualsevol cosa d’aquestes. 
 
Sr. Vidal Guiamet.- Yo quisiera intervenir para explicar cómo se ha llegado a 
esta propuesta que se hizo desde el Ayuntamiento. Todos los que estamos 
presentes conocemos el local que hay actualmente de dispensario municipal, 
un local que, estamos todos de acuerdo, es impropio para los vecinos de 
nuestro pueblo, es un local pequeño de 127 metros construidos, falta luz 
natural, es oscuro, tiene barreras arquitectónicas, una sala de espera sin una 
separación para las visitas de los niños con las visitas de mayores, faltan 
espacio, asientos...en resumen, un local que no es bueno ni para los pacientes 
ni para los que los acompañan y tampoco es digno para aquellos trabajadores 
y profesionales que prestan sus servicios allí. 
 
Todos los regidores, presentes y ausentes, hemos trabajado y nos hemos 
esforzado para trabajar y encontrar soluciones a este asunto que es 
fundamental y básico en las necesidades de la población, tanto desde la 
oposición y desde el equipo de gobierno estamos trabajando para encontrar 
una solución a este problema. 
 
También en las dos anteriores legislaturas a esta, se ha trabajado, se ha 
luchado, por todos los consistorios, en buscar y encontrar la solución, que sería 
la construcción de un nuevo CAP. Alcaldes, alcaldesa y regidores presentes y 
no presentes siempre se han esforzado en encontrar una solución. 
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Llegados a este punto de la legislatura queremos encontrar una vía de salida 
para este problema, sabemos que no se puede exigir en estos momentos a la 
Generalitat de Catalunya la construcción de un nuevo CAP por problemas 
económicos. Esperar a la construcción de un nuevo edificio para el CAP en 
estos momentos es imposible, por ello en esta legislatura hemos mantenido 
diferentes reuniones con los dirigentes y responsables del Departament de 
Sanitat de Tarragona para conocer su postura. A principios de febrero fuimos 
als Serveis Territorials de Tarragona y se nos comunicó que ni a medio ni a 
largo plazo había forma de construir un CAP y que tampoco se sabe cuándo 
sería posible. Independientemente a esto, hemos de tener en cuenta que las 
prioridades sanitarias van cambiando y por ello no podían fijar una fecha. 
 
El Ayuntamiento, el equipo de gobierno, propusimos la adaptación del local 
municipal dels Hostalets para Centro de Atención Primaria, según los criterios, 
parámetros y necesidades del Departament de Sanitat. 
 
Este local tiene un solar de 2030 m² y una superficie de 299 m², que casi 
triplica la del actual. Tiene un mejor acceso y mejor zona de aparcamiento, 
cumple con la ley de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, es 
un local que tiene mucha ventilación y luz natural, los profesionales sanitarios, 
tanto de aquí como de San Salvador, podrían realizar cursos de educación y 
formación sanitaria en el local. 
 

Esto supondría una inversión de unos 400.000€ a cuenta del Departament de 

Sanitat, teniendo en cuenta que es una solución temporal, ya que lo mejor para 
todos seria la construcción de un CAP, pero así se mejoran y dignifican las 
condiciones existentes hasta la construcción del nuevo CAP. 
 
Sr. Domínguez.- Yo per acabar d’ampliar les paraules del regidor, quan des de 
l’equip de govern plantejarem aquesta solució, varem estar analitzant tots els 
possibles inconvenients que tenia treure el dispensari mèdic d’aquí i 
traspassar-lo al local social dels hostalets, com podia ser en aquest cas 
concret, les persones grans del casc antic, perquè la resta del poble ja havien 
d’anar amb vehicle. Tot i això i com ja tenim el punt nº3 que és el Conveni amb 
Hife, hem tingut reunions amb Hife, i em arribat a un acord que en el moment 
de que això fos viable hi hauria una parada d’autobús, una d’anada i una altra 
de tornada, a 50 metres de la rotonda de l’avinguda Rosa dels Vents, pera que 
les persones grans que hagin d’assistir al Consultori Mèdic no haguessin de 
patir el problema del transport. 
 
Escolti’m, poden sortir més problemes, però hem tractat d’analitzar tots els pros 
i contres per veure que això pot ser una manera de dignificar l’assistència 
mèdica als Pallaresos i buscar, com diu el regidor, una solució temporal perquè 
continuen mantenint el projecte dintre de les inversions previstes, però tots som 
conscients de la realitat de la Generalitat actualment. 



 
 Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado, Vidal Àlvarez i Sánchez, i 
dos (2) abstencions, les de les senyores Ramos i Asensio, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
Sra. Ramos.- Jaime estoy de acuerdo en toda la intervención que has hecho, 
estoy de acuerdo en que siempre se ha luchado mucho por tener ese CAP que 
necesitamos y que nos merecemos, pero nosotros nos hemos abstenido 
porque aquí lo que nos da miedo de esto, es el escrito que ha llegado de 
Sanidad, y leo textualmente, que dice: “ pel que fa al manteniment de l’actuació 
d’obra nova prevista inicialment al Pla Especial d’Inversions i Infraestructures 
Sanitàries del CatSalut, no hi veiem cap inconvenient, sense que això generi 
una expectativa d’inversió a curt termini atès que s’haurà anticipat una inversió 

de 400.000€ en un local que pot atendre actualment a la demanda assistencial 

del nostre municipi”. 
 
Has hablado de vía de salida, el Sr. Alcalde ha parlat de solució temporal, el 
que ens dona por és que, és que això signifiqui que, durant 25 anys, o casi 25 
anys ens quedarem sense tindre l’ambulatori que realment necessitem. Crec 
que la ubicació no és la més idònia, ni la més centrada al municipi i per això 
ens dona por votar a favor. Per suposat que estem d’acord en totes les millores 
que suposa en matèria sanitària, que l’ambulatori actual és tercermundista, 
però el que ens dona por és que tot això vagi en detriment de la nova 
construcció. 
 
Sra. Sánchez.- Votem a favor perquè entenem que a curt  termini, i donada la 
situació econòmica actual és inviable la construcció d’un CAP nou, però 
condicionat, a que, segons el Sr. Alcalde, aquesta adequació no paralitzarà la 
negociació del CAP nou. També demanem, que es tingui en compte, que serà 
necessari comunicar, mitjançant transport públic, les zones més allunyades al 
CAP,  no sols amb dos autobusos a les hores de visites, si no a primera hora 
per les extraccions i a última hora per les urgències. 
 
 
Sr. Vidal Guiamet.- Se ponen 25 años porque el Departament de Sanitat va a 

hacer una inversión mínima de 400.000€, no sabemos si serán 350.000 o 

500.000, pero va a hacer una inversión y necesita tener una garantía de que no 
va a hacer la construcción y al mes siguiente el Ayuntamiento va a decir 
“exigimos un CAP”. Por eso ponen 25 años, podían haber sido 15 o 98 años, lo 
que sí hay es una voluntad desde el año 2005 o 2006, aunque han pasado 
diferentes gobiernos, de hacer un CAP. Ahora, para la población que hay, esas 
instalaciones nuevas, esa remodelación del local, ya dignifica la atención de los 
vecinos y vecinas, pero no sólo la atención, si no la forma de trabajar de los 
médicos profesionales que están allí. 
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Yo creo que, entre no hacer nada y esperar, porque todos sabemos que esta 
crisis no se solucionará ni dentro de 1 ni de 4 años, y si luego empiezan a 
hacerse CAPs lo más seguro es que hayan otras prioridades u otros sitios, para 
mantener una cosa indigna para los vecinos, me imagino que es mejor adecuar 
una cosa digna, y de momento tenemos eso, con más dignidad de lo que hay 
actualmente, y no esperamos a un local, que solamente verlo desde fuera, 
cuando vino el Director dels Serveis Territorials se ve la fachada, la puerta, 
escalones, escaleras, estrecho...en invierno cuando llegan los carritos y las 
personas, cuando llueve charcos de agua por allí...por eso es mejor dignificar 
todo y esperar a que dentro de 7, 8, 10 años o 15 se pueda hacer, y de 
momento encontramos esa solución de dignificar. 
 
Sr. Joan Pere.- El nostre vot a estat que sí perquè creiem que no podem viure 
de promeses, volem viure de realitats. Jo sé lo que son les promeses, quan 
estava al Catallar ens varen prometre una depuradora, d’això fa 9 anys i encara 
no està construïda. Per tant visc de realitats, i crec que la gent de Pallaresos 
que va al metge mereix que sigui atesa dignament, i ja pressionàrem per fer el 
CAP com s’ha fet fins ara, però així tindrem un resultat a curt termini, a llarg 
termini ja el buscarem, i si estem tots units i anem tots a una no passaran 25 
anys n’estic segur. 
 
Sr. Domínguez.- I jo per finalitzar, si no hi ha un segon torn de rèpliques, 
m’agradaria reiterar el que ha dit vostè llegint l’escrit de Sanitat que diu que: “ 
pel que fa al manteniment de l’actuació de l’obra nova prevista inicialment al 
Pla Especial d’Inversions, no veuen cap inconvenient en mantenir-la”. 
 
Vostès saben que ací va arribar un escrit al maig dient que volien una cessió de 
domini i que retiraven la inversió aquesta, no feien referència a aquesta 
inversió. Nosaltres el q creiem prioritari per poder arribar a aquest acord,  
perquè llavors si que era un xec en blanc, en tot cas insisteixo amb la figura de 
lo que ha dit el Regidor de Sanitat, D. Jaime Vidal. Quan el director dels 
Serveis Territorials va arribar al febrer, a veure les instal·lacions, a la primera 
sala, que és la que està millor va dir: “vámonos, no hace falta ver nada mas”, 
quan li vam insistir a que veiés la resta del dispensari va dir: “amb una trucada 
això s’ha de precintar” i els veïns de Pallaresos haurien d’anar a Sant Salvador. 
Davant d’aquest risc crec que això és una cosa bona pel municipi i convenient, 
encara que haguem de estar 6 o 7 anys, perquè probablement seran 6 o 7 anys 
que els veïns dels Pallaresos hauran tingut una sanitat digna i ojalá tenint dintre 
del projecte d’inversions et poguessin dir el farem, però diuen que no tenen ni 
idea, però tal i com pinta, pinten bastos, i més val tindre alguna cosa ara que 
d’ací a 7 o 8 anys tel puguin fer, per això ho tirem en davant. 
 
 
 
 



Sra. Ramos.- Correcte respecte a lo que va dir aquest director dels Serveis 
Territorials, i l’anterior va dir que era “tercermundista” quan el va veure, i no va 
fer res durant 4 anys, la pena és que abans quan sí que es podia fer, no 
haguessin fet alguna cosa. 
 
Sr. Vidal Guiamet.- Aquí lo que se pretende es determinar si es posible el 
consenso, no se ha buscado nunca enfrentar ni determinar si unos han 
funcionado mejor y otros peor, siempre buscando lo positivo. Vale más decir, 
hemos llegado a este punto y reconocer que alguna responsabilidad  
tendremos los representantes políticos de este pueblo, yo el primero, cuando 
hemos permitido que esta situación esté así, habiendo pueblos más pequeños 
que en la provincia tengan mejores locales, la responsabilidad está repartida 
entre todos, y lo importante es que los vecinos puedan disfrutar de unas 
condiciones mejores y que eso sea fruto de ir todos a una. 
    
4.-  ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE ELS AJUNTAMENTS 
DELS PALLARESOS, EL CATLLAR I L’EMPRESA LA HISPANO DE 
FUENTE EN-SEGURES SA., PER A LA MILLORA DELS SERVEIS DE 
TRANSPORT DE VIATGERS PER CARRETERA A LA COMARCA DEL 
TARRAGONÈS. 
 
Atès que els Ajuntaments dels Pallaresos i el Catllar consideren necessari 
garantir una adequada cobertura de la mobilitat entre aquests municipis i 
Tarragona, de forma que restin complementades les seves comunicacions. 
 
Atès que el Departament de Territori i Sostenibilitat, a instàncies de les parts 
signants d’aquest conveni, mitjançant resolució del Cap de Servei Territorial de 
Transports de Tarragona de 21 de juny de 2012, va autoritzar la modificació del 
calendari-horari de la concessió de servei públic regular de transport de 
viatgers per carretera Bràfim – Tarragona, amb filloles (V-1005), de la que és 
titular la mercantil La Hispano de Fuente En-Segures, en el tram entre els 
Pallaresos, El Catllar i Tarragona, amb l’objectiu de garantir les possibilitats de 
transport d’aquestes poblacions, tot permetent la seva connexió amb la capital 
de la demarcació durant els caps de setmana i festius. 
 
Atès que per la Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques 
de 29 d’octubre de 2003 es va aprovar el Pla d’innovació i millora de la qualitat 
de la societat La Hispano de Fuente En-Segures. 
 
Atès que, els Ajuntaments dels Pallaresos i el Catllar consideren adient la 
modificació de les condicions de la prestació del servei de transport interurbà 
de viatgers per carretera entre Els Pallaresos i Tarragona a fi d’assolir un nivell 
de servei que doni una cobertura suficient al dret de mobilitat de les persones 
usuàries d’aquests municipis, tot garantint el seu accés a la resta de xarxa de 
transport, en especial pel que fa als caps de setmana i festius. 
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I atès que, per assolit aquets objectius, el darrer 27 de Juliol de 2012, els 
Alcaldes dels Ajuntaments dels Pallaresos i el Catllar, així com l’empresa La 
Hispano de Fuente En-Segures van signar el document integrant del Conveni 
de Col·laboració per a la millora dels serveis de transports de viatgers per 
carretera a la Comarca del Tarragonès, condicionat en tot cas, a l’aprovació 
pels Plenària dels respectius ens locals per obtindre validesa i produir efectes 
jurídics, es proposa al Ple de l’Ajuntament 
 
Primer.- Aprovar l’Adhesió al Conveni de Col·laboració per a la millora dels 
serveis de transports de viatgers per carretera a la Comarca del Tarragonès 
entre els Ajuntaments dels Pallaresos, el Catllar i l’empresa La Hispano de 
Fuente En-Segures ratificant i donant validesa jurídica a la signatura del mateix, 
realitzada per Decret d’Alcaldia, el darrer 27 de juliol de 2012. 
 
Segon.- Remetre còpia d’aquest acord a l’Ajuntament del Catllar, a l’empresa 
La Hispano de Fuente En-Segures SA. i al Servei Territorial de Transports de 
Tarragona pertanyent al Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
Tercer.- Donar publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i 
web municipal. 
 
Sra. Ramos.- Es va comentar que es suprimia la parada de la rotonda cap a 
Sant Salvador? 
 
Sr. Domínguez.- Sí, però abans de que utilitzi això per votar en contra o 
abstenir-se dir-li que això no és l’acord que està dins del conveni, ja que aquest 
acord es fa perquè els ajuntaments de La Secuita, El Catllar i Pallaresos 
pagaven a Hife la part del transport del dissabte a la tarda i dels diumenges 
festius, però que no te res a veure amb la supressió de parades o ampliació de 
parades, perquè això depèn de la Generalitat de Catalunya, al Departament de 
Transports, i de l’Empresa. Això és una línia interurbana ai no una EMT i, en 
teoria, el municipi dels Pallaresos, si tingués el mateix tracte que tenia La 
Secuita, El Catllar etc...l’autobús s’hauria d’agafar a peu de carretera que es lo 
que fa a la resta de municipis. Nosaltres tenim, per la dimensió del municipi, 
tenim més una línia urbana que interurbana, i això fa que moltes vegades hi 
hagi les queixes per la realització de un trajecte que hauria de ser molt més 
àgil. La supressió de parades és per optimitzar, treuen dos parades que son les 
de la Rotonda de Sant Salvador i una parada a l’Onze de Setembre per la 
proximitat de les parades, per intentar optimitzar i que el transport sigui més 
àgil, i que el trajecte a Tarragona sigui més curt, exclusivament a la part del cap 
de setmana. 
 
 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de cinc (5) vots a favor, els dels senyors/res 
Domínguez, Domènech, Vidal Guiamet, Coronado i Vidal Àlvarez, un (1) en 
contra, el de la senyora Sánchez, i dos (2) abstencions, les de les senyores 
Ramos i Asensio, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els 
anteriors acords.  
 
Sra. Sánchez.- Votem NO perquè no s’ha tingut en compte els veïns de 
Pallaresos Park que des de fa molts anys demanen ampliar els horaris, tenint 
en compte que també s’elimina la parada de la rotonda d’entrada als Pallaresos 
i que molta gent es desplaça caminant per la carretera per poder agafar 
l’autobús allà, i també ara, s’hauran de desplaçar ara fins a la parada de la 
farmàcia. 
 
Sr. Domínguez.- No te res a veure una cosa amb l’altra, el que s’aprova és 
posar en “sol-fa” un conveni que no hi havia, hi havia un conveni verbal de fa 
moltíssim temps que l’Ajuntament dels Pallaresos, del 100% del cost del cap de 
setmana, pagava casi el 60%, la Secuita un 30% i el Catllar un 6%. 
 
La Secuita es desmarca i diu que no vol pagar, i lo que s’intenta es que, amb el 
mateix import que estaven pagant Catllar i Pallaresos, es pugui donar aquest 
servei per què, la gent de Pallaresos i el Catllar puguin baixar a Tarragona el 
cap de setmana, no te res a veure amb el fet dels veïns. La freqüència del cap 
de setmana no afecta a Pallaresos Park, perquè la demanda dels horaris és un 
altre tipus de demanda, no te res a veure amb aquest annex del Conveni, 
perquè va vinculada a que, a Pallaresos Park vingui més gent, més 
freqüències, però a Pallaresos també.  
 
La nostra realitat és que això s’ha de pagar, i nosaltres com ajuntament, el que 
no podem fer és posar uns diners que no tenim, el que hem intentat es que, 
amb l’import total que s’estava pagant, i amb un repartiment que considerem 
més just ja que el Catllar ha passat a pagar d’un 10% a un 20% ja que 
Pallaresos te el 75% de les parades, i ho hem posat en “so-fa” amb un 
document que te una vigència, que es pot anul·lar en el moment en que alguna 
de les parts vulgui, i que, en tot cas, no és un acord verbal en que ningú no sap 
perquè nosaltres pagàvem un 58% i pico, i no hi havia un control, perquè 
t’havies de creure que aquell autocar portava 5 persones que eren de 
Pallaresos. 
 
Ara el que s’estableix és un fix anual, vagi gent o no, i si lo que es pretén 
demanar és més autobusos, lo que s’ha de plantejar és una línia urbana, 
perquè actualment, Hife no vol fer-ho i la Generalitat no vol assumir-ho, però 
això no és aquesta votació. 
 
Sra. Sánchez.- Tenint en compte que ara s’ha reduït el cost mensual o anual 
dels autobusos, s’hagués pogut aprofitar aquesta disminució en el cost, que si 
no he entès mal aquest matí era d’uns 3000 euros, per aprofitar i ampliar una 
miqueta l’horari de Pallaresos Park, que és una reivindicació que ja fa molts 
anys que es porta i que no s’havia pogut fer per raons econòmiques. 
 
Sr. Domínguez.- Però el cap de setmana no afecta a Pallaresos Park. 
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Sra. Sánchez.- Però tu estàs tenint un estalvi. 
 
Sr. Domínguez.- L’annex és sobre el cap de setmana, entre setmana, no depèn 
de la voluntat de l’ajuntament, si depengués de l’ajuntament podríem plantejar 
afegir línia, però estaríem desvirtuant el servei, perquè que passa? Que el que 
vol estar a les 8 o a les 9 a Tarragona, perquè ha d’entrar a treballar o anar a 
estudiar, el que no pot fer és que, el chòfer que ve del 5 estrelles, no arribe a 
les 8, ojalá fos tan senzill perquè vostès ho saben, han estat governant, i en tot 
cas, el que hem aconseguit amb això, a banda de l’estalvi dels 3000 euros, que 
sobre un pressupost de 3 milions és insignificant, és garantir una cosa que Hife 
no volia fer, assumir aquest servei per aquest import. No s’han reduït horaris, 
s’han mantingut, perquè, quan toques una coma dels horaris, t’has de 
replantejar tota la resta, i quan has de fer això els 18 probablement ja no siguin 
18, perquè si analitzes els costos, eren molts més. 
 
La part de La Secuita és la que ells deixen de tindre, i aquí el que els interessa 
és que vingui gent, i si no ve gent, ens podem trobar amb el problema que ens 
diguin d’ací a 4 dies que no els interessa, i com que poden rescindir-ho com 
nosaltres, a llavors podem tindre un problema i no ens costarà 3 si no 6.  
 
5.- ACORD D’ADHESIÓ AL CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL 
DEL TARRAGONÈS I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER A 
L’OBTENCIÓ DE LA TARJA DE LLIURE CIRCULACIÓ A LA XARXA DE 
TRANSPORT URBÀ DE LA CIUTAT DE TARRAGONA PER A PERSONES 
MENORS DE 65 ANYS, AMB REQUISITS CONCRETS I JUBILATS MAJORS 
DE 65 ANYS. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Tarragonès en data 21 de juny de 2012 ha 
signat un conveni amb la EMT per la utilització de la xarxa de transport urbà del 
municipi de Tarragona per les persones de la comarca del tarragonès menors 
de 65 anys jubilades i amb d’altres circumstàncies especials i majors de 65 
anys jubilats d’acord amb les condicions i requisits fixats per la EMT. 
 
Atès que, amb aquest finalitat, la EMT expedirà una tarja anomenada “Tarja 
lliure circulació Comarca del Tarragonès” amb les condicions pactades al 
conveni abans esmentat. 
 
I atès que l’objectiu d’aquesta iniciativa és l’apropament dels serveis de la ciutat 
de Tarragona a tota la població de la comarca del Tarragonès i facilitar la 
mobilitat de les persones integrada en la xarxa de transport de viatgers per 
millorar el medi ambient, contribuir a la fluïdesa de la xarxa viària i fomentar l’ 
utilització de mitjans de transport col·lectiu, es proposa al Ple: 
 



Primer.- Aprovar l’adhesió al conveni entre el consell comarcal del tarragonès i 
l’ajuntament dels pallaresos per a l’obtenció de la tarja de lliure circulació a la 
xarxa de transport urbà de la ciutat de Tarragona per a persones menors de 65 
anys, amb requisits concrets i jubilats majors de 65 anys. 
 
Segon.- Remetre una còpia del present acord al Consell Comarcal del 
Tarragonès. 
 
Tercer.- Exposar el contingut del mateix, durant 20 dies, al tauló d’anuncis de 
l’ajuntament i web municipal. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels vuit membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint hores i trenta-vuit minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 


