ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió
Núm.: 8/2011
Caràcter: Ordinària corresponent al mes setembre de 2011.
Data: 1 de setembre de 2011
Horari: de 21,30 hores
Lloc: Saló de sessions de l‟Ajuntament
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Jaume Domínguez Ruiz.
Néstor Cañete Garcia.
Maria Jesús Coronado Fuentes.
Ana Maria Ramos Castro.
Antonio Tenorio Recuero
Maria Assumpció Asensio Català.
Inmaculada Sánchez Fernández.
Jaime Joaquin Vidal Guiamet.
Francisco Javier Marcos Tuebols, regidor
Claudi Domènech Bonachi, regidor
Joan Pere Vidal Àlvarez.
Secretari:
Josep Maria Palau Estil-les
Essent les 21,30 hores el Sr. President declara oberta la sessió.
ORDRE DEL DIA:
1 Lectura i aprovació de l‟esborrany de l‟acta de la sessió anterior
2 Aprovació relació de liquidacions corresponents a l‟impost sobre l‟increment del valor
dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
3 Informació econòmica primer trimestre 2011
4 Acord d‟atorgament de subvencions a les associacions i entitats locals any 2011.
5 Acord d‟aprovació d‟un conveni, entre l‟Ajuntament dels Pallaresos i el Consell
Comarcal del Tarragonès, regulador del servei de recollida d‟olis usats d‟origen
domèstic.
6 Acord d‟acceptació de la cessió de la gestió del manteniment i conservació de les
instal·lacions semafòriques, a implantar en execució del Projecte d‟instal·lacions
semafòriques al Catllar i als Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51

7 Acord d‟adhesió als convenis pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions
a Catalunya
8 Acord d‟aprovació del conveni per a la incorporació de l‟Ajuntament dels Pallaresos a
la Plataforma MIRATV.
9 Acord de sol·licitud al PUOSC de prorroga per les obres d‟Adequació i millora de la
zona esportiva dels Hostalets als Pallaresos.
10 Aprovació dels Padrons dels arbitris municipals corresponents a l‟exercici de 2011.
11 Acord de desafectació d‟un bé demanial i cessió de finca destinat a la instal·lació
elèctrica de l‟IES a l‟Av. Catalunya.
12 Acord d‟aprovació inicial del Reglament de funcionament del Butlletí d‟informació
Municipal.
13 Acord d‟aprovació inicial del Reglament d‟utilització de les dependencies, locals i
sales de propietat municipal.
14 Acords d‟autorització suspensió subministrament servei d‟aigua a l‟empresa
EMATSA.
15 Acord d‟aprovació festes locals de l‟any 2012.
16 Aprovació inicial de la Modificació puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries del
Planejament Municipal, per esmena de l‟errada material relativa a la finca amb Ref.
Cadastral núm. 4882202CF5548S0001YK al quedar fora del Planejament municipal.
17 Acord d‟aprovació de la modificació del nom del carrer Jujol.
18 Acord d‟aprovació de la creació del Consell assessor d‟urbanisme i política
territorial del Municipi dels Pallaresos.
19 Aprovació del Manifest en contra del Tancament del CAP SANT SALVADOR, CAP
MURALLES I CAP BONAVISTA.
20 Moción sobre guardia y custodia compartida.
21 Moció que presenta el Grup Municipal d‟IP per la creació d‟un telèfon gratuït de
suport a la millora i manteniment de vies i parcs públics.
22Moció que presenta el Grup Municipal d‟IP per la creació d‟una campanya per
fomentar el compostatge domèstic.
23 Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
24 Precs i preguntes.

JUSTIFICACIÓ CANVI D’HORA DE LA SESSIÓ
Atès que com a conseqüència de la lectura del Manifest en contra del Tancament del
CAP Sant Salvador, CAP, Muralles i CAP Bonavista, que ha tingut lloc a Sant Salvador
a la mateixa hora prevista per aquest Ple de l‟Ajuntament, conjuntament amb tots
regidors de l‟Ajuntament, per tal de poder assistir en aquest acte, es va acordar
posposar el plenari una hora i mitja mes tard, o sigui a les vint-i-una hores i trenta
minuts (21,30).

1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.

El senyor alcalde obre l‟acte, i un cop comprovada pel secretari l‟existència del quòrum
que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que tots els regidors coneixen el
redactat de l‟acta de l‟ultima sessió, per haver-se distribuït amb la convocatòria, es
pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.
El Sr. Marcos manifesta que el El Grup d‟I.P. no aprova l‟acta de la sessió. Diu que
porta més de quatre anys de regidor d‟aquest Ajuntament i que aquesta és la segona
legislatura, que es la primera vegada que es troba en aquesta situació vergonyosa i
indignant, diu que és impossible que el seu grup aprovi aquest redactat. Diu que no pot
permetre que més d‟un 30% de les seves intervencions no hagin quedat reflectides en
aquesta Acta. Demana al Sr. Alcalde que prengui mesures de per que ha passat
aquest fet. I manifesta que es reserva el dret d‟impugnar aquesta Acta.
Sr. Cañete. Li contesta al Sr. Marcos que l‟acta és un document on es transcriu el que
passa a la sessió, però que la transcripció correspon als serveis de Secretaria, i que si
no està d‟acord amb l‟acta el que ha de fer és presentar una esmena que arribarà al
Secretari, i que aquest jutjarà el que cregui convenient al respecte. Li manifesta que és
tema merament tècnic i administratiu.
Sr. Secretari. Li respon al Sr. Marcos que les intervencions són totes sintetitzades i
que tots els regidors ja saben que poden aportar a l‟alcaldia reproducció literal de la
intervenció, que la Corporació fins ara no ha posat mai cap impediment en fer-ne una
transcripció literal, i es vol deixar clar que en cap moment s‟altera el contingut dels
acords ni de les votacions.
Sr. Alcalde. Li complementa al Sr. Marcos que vol pensar que el que diu de les seves
paraules no hi ha una manipulació de l‟equip de govern de les actes, que simplement
no està d‟acord amb el redactat de l‟acta, per que entén que estava acostumat a una
forma de redactar que reproduïa literalment les intervencions que feien els regidors,
tant d‟una banda com d‟una altra. Li diu que l‟obligació és transcriure els acords no
transcriure literalment el que un regidor diu o no diu. Li diu que està posant en qüestió
la tasca dels funcionaris, per que el Secretari-Interventor és la màxima autoritat en la
redacció de l‟acta.
S‟aprova l‟acta per unanimitat deu membres assistents, no essent aprovada pel
regidor Sr. Marcos, atesa la seva disconformitat, manifestat enfadadíssim d‟una
sintetització desmesurada de les seves intervencions com mai s‟havia vist.

2 APROVACIÓ RELACIÓ DE LIQUIDACIONS CORRESPONENTS A L’IMPOST
SOBRE L’ INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA
URBANA (IIVTNU)
Es dóna compte de les següents relacions:

De data 22 de març de 2011, de liquidacions de l‟Impost sobre l‟Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues), corresponents a les transmissions
realitzades l‟any 2011.
Es tracta d‟un total de 1 liquidació, del Sr. Talavera Duran, Nicolas, que ascendeix a un
total de tres-cents vint-i-set euros amb seixanta-set cèntims. (327,67 €).
De data 2 de maig de 2011, de liquidacions de l‟Impost sobre l‟Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues), corresponents a les transmissions
realitzades l‟any 2010 i 2011.
Es tracta d‟un total de 16 liquidacions, des de Gibert Alegret, Joan, fins a Granados
González, Luis, i que ascendeix a un total de tres mil set-cents noranta-un euros amb
vuitanta-vuit cèntims. (3.791,88 €).
De data 29 de juny de 2011, de liquidacions de l‟Impost sobre l‟Increment del Valor
dels Terrenys de Naturalesa Urbana (Plusvàlues), corresponents a les transmissions
realitzades l‟any 2011.
Es tracta d‟un total de 8 liquidacions, des de Caixa d‟Estalvis Manlleu, fins a Caixa
d‟Estalvis Manlleu, i que ascendeix a un total de mil vuitanta-quatre euros amb
seixanta-tres cèntims. (1.084,63 €).

Es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents acords:
Primer.:
a/ Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, de data 22 de març de 2011, amb
un total de 1 liquidació, del Sr. Talavera Duran, Nicolas, que ascendeix a un total de
tres-cents vint-i-set euros amb seixanta-set cèntims. (327,67 €).

b/ Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, de data 2 de maig de 2011, amb un
total de 16 liquidacions, des de Gibert Alegret, Joan, fins a Granados González, Luis, i
que ascendeix a un total de tres mil set-cents noranta-un euros amb vuitanta-vuit
cèntims. (3.791,88 €).
c/ Aprovar la relació de liquidacions de plusvàlua, de data 29 de jun de 2011, amb un
total de 8 liquidacions, des de Caixa d‟Estalvis Manlleu, fins a Caixa d‟Estalvis Manlleu,
i que ascendeix a un total de mil vuitanta-quatre euros amb seixanta-tres cèntims.
(1.084,63 €).

Segon. Comunicar a BASE–Gestió d‟Ingressos Locals, el contingut d‟aquest acord a fi
que posi al cobrament les esmentades liquidacions.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
3 INFORMACIÓ ECONÒMICA PRIMER TRIMESTRE 2011.
Per la secretaria-intervenció s‟informa al Ple, atès l‟art. 188 de la LHL, de l‟execució
pressupost municipal de l‟any 2011, i del moviment de tresoreria per operacions
pressupostàries, fent constar que el Ple no té establerta periodicitat.
Execució del Pressupost
El pressupost durant el 1r. trimestre de 2011 s‟ha executat:
Pressupost inicial
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes
Pagaments realitzats
Drets reconeguts
Drets anul·lats
Recaptació neta

3.072.194,24 €
0,00 €
3.072.194,24 €
833.901,18 €
788.457,98 €
294.268,89 €
0,00 €
294.268,89 €

Moviment de tresoreria
Existència inicial
Cobraments
Pagaments
Formalització
Existència final

427.974,03 €
931.788,35 €
923.320,35 €
0,00 €
436.442,03 €

Estat del romanent de tresoreria
Fons líquids
Drets pendents de cobrament
Cobraments pendents d‟aplicació
Obligacions pendents de pagaments
Pagaments pendents d‟aplicaicó
Romanent de tresoreria total
Saldos de dubtós cobrament
Excés de finançament afectat
Romanent de tresor. per a desp. Generals

436.442,03 €
490.491,06 €
248.034,96 €
1.437.017,36 €
60.243,08 €
-510.084,27 €
6.064,76 €
0,00 €
-516.149,03 €

Atesa l‟aplicació pressupostària de les partides pendents d‟aplicació pressupostària i
pagament de l‟any 2010, una vegada aprovada la seva incorporació a l‟actual
pressupost del 2011, mitjançant expedient extrajudicial de crèdit aprovat pel ple de
l‟Ajuntament en sessió de data 3 de març de 2011, comporta l‟estat de varies les
partides amb el crèdit pràcticament esgotat, amb residus insuficients per atendre la
gestió anual dels serveis pressupostats.
S‟annexa l‟estat de situació de la gestió pressupostària del pressupost del 2011 de la
referida despeses.
Durant el primer trimestre s‟ha anat regularitzant la situació comptable o pagament
dels pendents de pagaments i d‟aplicació dels comptes 555 i 4130, per import de
451.326,20 i 553.492,17 € respectivament.
S‟annexa l‟estat dels comptes 555 i 4130.
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagament mensual del capítol 1 de
personal i d„altres despeses d‟exigència obligatòria (llum, telèfon, correus etc)), es
prioritzen les aportacions mensuals del Fons Nacional de Cooperació i les
consensuades amb BASE, de 48.705,07 € i 82.678,32 € respectivament.
Cal ratificar els reparaments que s‟han fet, i que cal continuar fent, de factures que
arriben al registre per encàrrecs verbals, sense control pressupostari i sense
fiscalització prèvia. En el moment del pagament és quan en té coneixement aquesta
secretaria-intervenció, (l‟article 188 de TRLRHL, que preveu que el ordenadors de
pagament, i en tot cas els interventors, quan no facin l‟advertiment per escrit seran
personalment responsables de la despesa que s‟autoritzi, reconegui o paguin sense
crèdit suficient).
Fer referència als drets pendents de cobrament, en el sentit que el resultat dels
mateixos, ve viciat pels cobraments realitzats pendents d‟aplicació definitiva per import
de 248.034,96 €, que a l‟estat del Romanent de tresoreria resta del pendent de
cobrament. Una vegada rebuda de BASE la liquidació definitiva, feta l‟operació
comptable es regularitzarà la situació.
Referent al pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i operacions no
pressupostàries), que és de 1.437.017,36 €, també cal tenir en compte els pagaments
realitzats pendents d‟aplicació definitiva.
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria real sigui de 328.357,15 €.
Es manté el saldo de dubtós cobrament de 31 de desembre de 2010, per import de
6.064,76 €, que no és real, mentre no es conegui el pendent de pagament de l‟exercici
de 2011.

Fer constar que l‟actual recaptació comporta que els ingressos municipals es puguin
considerar del tot per sota dels que en realitat haurien de ser per tal de comptar amb
una gestió equilibrada. Informar i alertar que d‟acord amb el següent quadre de
romanents, el dèficit es manté constant.
Romanent de tresoreria negatiu liquidació any 2008, -481.544,64 €.
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2009, -834.785,79 €.
Romanent de tresoreria negatiu 2r trim. 2009, -797.020,75 €.
Romanent de tresoreria negatiu 3r trim. 2009, -418.271,61 €.
Romanent de tresoreria negatiu 31-12-2009, -467.038,86 €.
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim. 2010, -708.379,12 €.
Romanent de tresoreria negatiu 31-12-2010, -10.572,54 €.
Romanent de tresoreria negatiu 1r trim,2011 -328.357,15 €.
Davant d‟aquesta situació d‟actual desproporció generalitzada, es fa necessari un
control d‟eficàcia mitjançant memòria justificativa del cost i rendiment d‟alguns serveis
pel desequilibri que comporten, és recomana un estudi de totes i cadascuna de les
partides pressupostàries atès que el volum de despesa corrent que es genera, no va
en relació amb els ingressos, la qual cosa s‟hauria d‟acomodar a través de tributs,
impostos i taxes, mentrestant la corporació hauria de tenir cura de la despesa, reduintla i adoptant mesures per tal d‟evitar el dèficit que s‟ha format.
També cal informar de que el compte 560 de fiances a curt termini, amb un import de
288.137,02 €, és exigible en tot moment.
Manifestant tots els assistents restar assabentats de la situació econòmica de
l‟Ajuntament per referència al resultat de la comptabilitat pressupostària a data 31 de
març de 2011.

4 ACORD D’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS A LES ASSOCIACIONS I
ENTITATS LOCALS ANY 2011.

Atès que al BOP de Tarragona número 132 de data 9 de juny de 2009 es va publicar
l‟aprovació definitiva i text íntegre de les bases per a l‟atorgament de subvencions a
les associacions i entitats locals.
Atès que per decret de l‟alcaldia 123/11, de data 11 de març de 2010, es va aprovar
obrir la convocatòria per a la concessió de subvencions a les associacions de veïns i
entitats locals del municipi any 2011, amb publicació al BOPT núm. 65 de 19 de març
de 2011.
Atès que diverses associacions i entitats del municipi han presentat la documentació
corresponent per entrar a formar part de l‟esmentada convocatòria.
Atès que reunida la comissió d‟avaluació en data 27 de juliol de 2011, tenint en compte
la situació de crisi existent i que es denota directament en aquest Ajuntament i
circumstàncies especials que ho motiven, que a la partida 331 48900 del pressupost
ordinari vigent hi ha consignació global per atendre subvencions, disposat proposar la
concessió dels imports següents:

CLUB ESPORTIU ELS
PALLARESOS
ASSOCIACIÓ DE BALL
TROPESON
ASSOCIACIÓ VEINS
PALLARESOS PARK
COLLA GEGANTERA
AFER DE LA DONA
ASSOCIACIÓ JUBILATS ELS
PALLARESOS
AMICS I VETERANS ELS
PALLARESOS
CLUB PETANCA
AMPA CEIP SANT SEBASTIA
ASSOCIACIÓ DE JUDO

INGRESSOS
€
15.382,00
€
210,00
€
8.570,00
€
0
€
1.340,00
€
1.910,00
€
1.240,00
€
1.043,00
€
6.760,00
€
9.720,00

DESPESES
€
15.700,00
€
3.149,69
€
9.174,00
€
7.140,00
€
9.400,00
€
14.599,92
€
2.377,00
€
9.621,00
€
6.386,44
€
11.553,00

€
102,00
€
15.000,00

€
145,18
€
14.843,80

PENYA NÀSTIC
ASSOCIACIÓ PUBILLATGE
ESCOLA FUTBOL

DIFERÈNCIA PROPOSTA
-€
€
318,00
1.700,00
€
-€ 2.939,69 300,00
-€
€
604,00
1.800,00
€
-€ 7.140,00 1.200,00
€
-€ 8.060,00 600,00
€
-€ 12.689,92 1.500,00
€
-€ 1.137,00 200,00
€
-€ 8.578,00 1.000,00
€
€
373,56
400,00
€
-€ 1.833,00 400,00
€
€
500,00
-€
€
43,18
600,00
€
€
156,20
600,00

Atès que resta pendent que la Penya Nàstic presenti la documentació requerida a les
bases, i que la mateixa ja ha estat requerida a l‟espera de la seva presentació
Es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents acords:
1r. Concedir a les associacions i entitats del municipi, les següents subvencions:

CLUB ESPORTIU ELS
PALLARESOS
ASSOCIACIÓ DE BALL
TROPESON
ASSOCIACIÓ VEINS
PALLARESOS PARK
COLLA GEGANTERA
AFER DE LA DONA
ASSOCIACIÓ JUBILATS ELS
PALLARESOS
AMICS I VETERANS ELS
PALLARESOS
CLUB PETANCA
AMPA CEIP SANT SEBASTIA
ASSOCIACIÓ DE JUDO
PENYA NÀSTIC
ASSOCIACIÓ PUBILLATGE
ESCOLA FUTBOL

PROPOSTA
€
1.700,00
€
300,00
€
1.800,00
€
1.200,00
€
600,00
€
1.500,00
€
200,00
€
1.000,00
€
400,00
€
400,00
€
500,00
€
600,00
€
600,00

2n. Autoritzar-ne el pagament amb càrrec a la partida 331 48900 del pressupost
vigent, sempre i quant s‟aporti per l‟associació o entitat sol·licitant, la justificació del
compliment de l‟estat de liquidació declarat l‟any anterior.
3r. Retenir el pagament de la subvenció a la Penya Nàstic Els Pallaresos en tant no es
presenti i es conformi la documentació requerida a les bases que regeixen aquesta
convocatòria
4rt Autoritzar a l‟alcalde Sr. Jaume Domínguez Ruiz, per qualsevol signatura
necessària en compliment del present acord.

Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Vidal Guiamet Domènech i Vidal Álvarez, cap (0) en
contra, i cinc (5) abstencions la del senyor/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i
Marcos, el Ple de l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

5 ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI, ENTRE L’AJUNTAMENT DELS
PALLARESOS I EL CONSELL COMARCAL DEL TARRAGONÈS REGULADOR
DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’OLIS USATS D’ORIGEN DOMÈSTIC.
Atès l‟escrit, núm. 2037, de data 24 de maig de 2011, comunicant que el Consell
Comarcal posarà a disposició dels municipis del Tarragonès que ho desitgin el servei
de recollida selectiva d‟oli usat d‟origen domèstic.
Que el servei serà gratuït pel municipis que s‟adhereixin mitjançant la signatura del
corresponent conveni.
Atès el contingut del referit conveni regulador del servei de recollida d‟olis usats
d‟origen domèstic tramès pel referit Consell Comarcal.
Es proposa al Ple l‟adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar en tots els seus punts el conveni a establir amb el Consell Comarcal
del Tarragonès, regulador del servei de recollida d‟olis usats d‟origen domèstic.
Segon. Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del referit conveni i qualsevol d‟altra
documentació que en la tramitació sigui necessària.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

6 ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA GESTIÓ DEL MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES, A IMPLANTAR EN
EXECUCIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIONS SEMAFÒRIQUES AL CATLLAR I
ALS PALLARESOS, CARRETERA TP-2031, DE TARRAGONA A LA C-51
Durant la fase de tramitació del Projecte d‟instal·lacions semafòriques al Catllar i als
Pallaresos, carretera TP-2031, de Tarragona a la C-51, l‟Ajuntament dels Pallaresos
va adoptar el compromís previ d‟acceptar la cessió de la gestió del manteniment i
conservació de les instal·lacions que es detallen a continuació:
Cruïlla 1: PK 4,540 al PK 4,640: Instal·lació semafòrica i enllumenat (2 fanals).
Cruïlla 2: PK 4,960 al PK 5,020: Instal·lació semafòrica i enllumenat (2 fanals).

Cruïlla 3: Rotonda situada al PK 5,550: Instal·lació semafòrica de preavís, enllumenat
de la rotonda i 2 fanals exteriors; enjardinament i sistema de reg.
En aquest sentit, l‟Ajuntament haurà d‟assumir-ne els consums d‟energia elèctrica de
l‟enllumenat i dels semàfors i d‟aigua de reg mitjançant la connexió a les respectives
xarxes municipals.
Amb data 22 de juny de 2011, la Comissió del Servei d‟Assistència al Territori ha
dictaminat favorablement la cessió a l‟Ajuntament del Pallaresos de les instal·lacions
esmentades, un cop acabades les obres del projecte esmentat.
Així mateix, trameten un conveni per regular-ne la cessió.
És d‟interès municipal efectuar el manteniment de les instal·lacions semafòriques ja
que les actuacions esmentades augmentaran la seguretat viària de la zona.
Per tot això, S‟ ACORDA:
Acceptar, un cop acabades les obres del Projecte d‟instal·lacions semafòriques al
Catllar
i
als
Pallaresos,
carretera
TP-2031, de Tarragona a la C-51, la cessió de la gestió del manteniment i conservació
de les instal·lacions següents:
Cruïlla 1: PK 4,540 al PK 4,640: Instal·lació semafòrica i enllumenat (2 fanals).
Cruïlla 2: PK 4,960 al PK 5,020: Instal·lació semafòrica i enllumenat (2 fanals).
Cruïlla 3: Rotonda situada al PK 5,550: Instal·lació semafòrica de preavís, enllumenat
de la rotonda i 2 fanals exteriors; enjardinament i sistema de reg.
Així mateix l‟Ajuntament n‟assumirà els consums d‟energia elèctrica de l‟enllumenat i
dels semàfors i d‟aigua de reg mitjançant la connexió a les respectives xarxes
municipals.
Aprovar l‟esborrany de conveni tramès per la Diputació de Tarragona.
Facultar el Sr. Alcalde per a la signatura de tota la documentació que faci falta per al
compliment d‟aquest acord.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
Explicació de vot:
El Sr. Marcos: Fa una recomanació, atès que finalitzades les obres de la part dels
Pallaresos quedarà arreglat un tram de vorera semicircular que ja queda delimitat al
plànol aproximadament a la zona de Parkinsonies. Afegeix que hi ha trams de vorera
fora del projecte que s‟han fet malbé i demana un control exhaustiu o pel contrari
quedaran malmesos i l‟Ajuntament s‟haurà de fer càrrec de les reparacions.

Sr. Domènech: Li respon que hi ha un funcionari de l‟Ajuntament que porta un control
exhaustiu, i que els tècnics de Diputació i l‟encarregat de l‟obra saben perfectament
que no pot quedar cap rasa que no sigui supervisada per l‟Ajuntament.
Sr. Alcalde: Li respon al Sr. Marcos que hi ha un escrit al Registre de sortida en el qual
es notifica aquesta situació a la Diputació, i explica tot el que li ha comentat el regidor
Sr. Claudi Domènech.

Que el Ple de l‟Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 1 de setembre de
2011, entre d‟altres, adoptà el següent acord:
7 ACORD D’ADHESIÓ ALS CONVENIS PEL DESENVOLUPAMENT DE XARXES
DE TELECOMUNICACIONS A CATALUNYA.
Vistos els convenis que el Consorci Localret va signar, en data 10 de juny de 2010
amb Telefónica de España S.A.U., en data 15 de maig de 2003 amb Catalana de
Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes S.A., en data 26 de juny de 2002
amb cable i Televisió de Catalunya S.A.U. i en data 23 de juliol de 2001 amb
Retevisión I S.A.U., pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya
l‟objecte dels quals és establir de mutu acord un marc de relació entre els operadors i
els Ajuntaments consorciats, com a gestors del domini públic, que permeti facilitar i
optimitzar el disseny, l‟execució, l‟ús i el manteniment de les infraestructures
soterrades de telecomunicacions necessàries per la prestació de serveis de
telecomunicacions en les actuacions urbanístiques de nova creació, essent d‟aplicació
en tot el territori municipal dels Ajuntaments consorciats que s‟adhereixin als convenis
i prenguin els acords municipals necessaris que permetin dur-los a terme.
Atès que l‟Ajuntament dels Pallaresos és membres del Consorci LOCALRET per acord
plenari.
Es proposa al Ple de la Corporació, l‟adopció dels següents acords:
1.- Adherir-se als convenis que el Consorci Localret va signar, en data 10 de juny de
20101 amb Telefónica de España S.A.U., en data 15 de maig de 2003 amb Catalana
de Telecomunicacions Societat Operadora de Xarxes S.A., amb data 26 de juny de
2002 amb cable i Televisió de Catalunya S.A.U. i en data 23 de juliol de 2001 amb
Retevisión I S.A.U., pel desenvolupament de xarxes de telecomunicacions a Catalunya
l‟objecte dels quals és establir de mutu acord un marc de relació entre els operadors i
els Ajuntaments consorciats, com a gestors del domini públic, que permeti facilitar i
optimitzar el dissenys, l‟execució, l‟ús i el manteniment de les infraestructures
soterrades de telecomunicacions necessàries per la prestació se serveis de
telecomunicacions en les actuacions urbanístiques de nova creació, essent d‟aplicació
en tot el territori municipal dels Ajuntaments consorciats que s‟adhereixin als convenis i
prenguin els acords municipals necessaris que permetin dur-los a terme.

2.- Facultar a l‟Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per a
l‟efectivitat del present acord.
3.- Notificar el present acord als signats del conveni.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

8 ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI PER A LA INCORPORACIÓ DE
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS A LA PLATAFORMA MIRATV.

Atès que l‟Ajuntament dels Pallaresos, considera d‟interès endegar el conjunt de
polítiques que li han de permetre assolir els reptes que suposa la plena incorporació a
la societat de la informació i el coneixement; especialment, de les actuacions relatives
a la planificació de les infraestructures de telecomunicacions en el municipi, amb la
finalitat de facilitar als ciutadans que puguin disposar d‟uns serveis de
telecomunicacions de qualitat i a preus assequibles.
Atès que LOCALRET és un consorci local format per la gran majoria de municipis de
Catalunya i les entitats municipalistes, amb la finalitat de promoure i coordinar accions
per el desenvolupament de les tecnologies de la informació i les comunicacions,
actuant com a interlocutor dels ajuntaments i impulsar la utilització de les noves
tecnologies per part dels municipis i autoritats locals, tot contribuint al progrés i a
l‟equilibri territorial del nostre país.
Atès que l‟Ajuntament coneix el servei anomenat plataforma MIRATV i com a membre
de LOCALRET, està interessat en prendre part d‟aquesta Plataforma.
Vist l‟esborrany del conveni per a la incorporació de l‟Ajuntament dels Pallaresos a la
Plataforma MIRATV, que s‟incorpora a l‟expedient.
Es proposa al Ple de la Corporació, l‟adopció dels següents acords:
1.- Aprovar en tots els seus punts el conveni.
2.- Facultar a l‟Alcalde-President per a la signatura dels documents necessaris per a
l‟efectivitat del present acord.
3.- Notificar el present acord als signats del conveni.
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Ramos, Tenorio, Asensio, Vidal Guiamet, Domènech i
Vidal Álvarez, cap (0) en contra, i dues (2) abstencions la del senyor/res Sánchez i
Marcos, el Ple de l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

Explicació de vot:
Sr. Marcos: Pregunta al Sr. Cañete. He sentit comentaris sobre la seva relació amb
l‟empresa LOCALRET, voldria que em digues si aquesta relació existeix i quin tipus de
relació te vostè amb aquesta empresa.
Sr. Cañete: Li aclareix que LOCALRET no és una empresa, que és un consorci
municipal, una associació de municipis amb un objectiu determinat, pel
desenvolupament de les infraestructures de telecomunicacions i el foment de la
societat de la informació a tota Catalunya. Li respon que és el Gerent de LOCALRET.
Insisteix en que és una administració pública que ofereix serveis gratuïts als municipis
que estan consorciats sense ànim de lucre.

Sr. Marcos: La nostra abstenció es deguda a la manca d‟informació sobre aquest
tema i la desconfiança que això ens genera. Vostès han comprat una càmera de vídeo
, per decret, i segons consta en aquest decret la justificació d‟aquesta compra tan
urgent es “per enregistrar els plens”, cosa que nosaltres no creiem que sigui tan
prioritari encara que no ens hi oposarem. Però el que si ens agradaria saber es qui
decidirà que es el que es penja a la web i quin criteri es farà servir per això. No es
oposem al conveni amb Localret però si voldríem que totes aquelles paraules que els
hi omplien la boca a certes persones durant la campanya electoral i durant els passats
quatre anys, de transparència i pluralitat, d‟una vegada les posin en practica comptant
amb totes les forces politiques presents a la Corporació. Quan sapiguem tot això
decidirem.
Sra. Ramos: El Grup Municipal de Convergència i Unió ha votat que si al conveni per
la incorporació de l‟Ajuntament dels Pallaresos a la Plataforma Mira TV, però confiem i
restem a l‟espera de que quan la Plataforma Mira TV entri en funcionament al Municipi
es creï un Consell de Redacció o control plural, en el que estiguin representats tots els
grups municipals del Consistori que a la fi, som els representants de tota la ciutadania.
Sr. Alcalde: Respon al Sr. Marcos que fer un decret per adquirir una càmera per
enregistrar el Ple és una de les funcions que te l‟alcaldia, que es registrarà el contingut
del Ple i que no hi haurà manipulació. Li recorda al Sr. Marcos que en l‟anterior
legislatura tots dos van demanar que els Plens es pengessin a Internet. Que la càmera
és un mitjà per donar transparència, informació i participació a tota la ciutadania dels
Pallaresos.

Sr. Marcos: Manifesta que n‟és partidari amb una reglamentació i amb un criteri que
impliqui a totes les forces polítiques i li recorda al Sr. Alcalde que en repetides
ocasions ell també ho ha demanat. I que tot això li crea dubtes, per a amb el primer
punt de l‟ordre del dia ja ha hagut de manifestar la seva disconformitat, i que cal arribar
a uns acords consensuats en matèria d‟imatge pública i de cara a l‟exterior per a que
pugui dir que Si.

Sr. Alcalde: - Li respon que va estar convidat a la comissió d‟informació del Ple i en
aquell moment no va fer cap tipus d‟esment sobre els dubtes que planteja avui en el
Ple, que llavors era el moment de fer comentaris. Li recrimina que se li dona tota la
informació, que el Sr. Marcos es presenta a la comissió sense parlar ni dir res, i que es
presenti amb la intenció del que és el Ple deixi de ser-ho i convertir-ho amb una altra
cosa. I espera que els dubtes que te els puguin solventar amb el temps.
Sr. Vidal Álvarez: Li diu al Sr. Marcos que pot entendre que posi en dubte l‟equip de
govern, però li recrimina per les paraules que ha dit que posi en dubte l‟honestedat del
Sr. Secretari (s‟entén en el tema de la redacció de l‟acta de la sessió anterior), i que
considera que hauria de rectificar.
Sr. Marcos: Li respon al Sr. Vidal Álvarez que la persona que més respecte li ofereix
en aquest Ajuntament es diu Josep Ma. Palau Estil·les, i que això no ho posi en dubte
mai a la vida.
Sr. Alcalde: Li demana un to més conciliador al Ple.
Sr. Cañete: Explica que la plataforma MIRATV és una plataforma de comunicació, que
no és res més que un mitjà electrònic programat que desprès cada Ajuntament es pot
personalitzar al seu gust i segons la seva imatge corporativa, etc, etc...i que serveix
per penjar vídeos del ple si es vol, de les festes, per penjar documents, per si les
associacions o el jovent volen fer ràdio és pot per IP, també es pot fer televisió per IP,
per aquelles persones que vulguin comunicar i tingui un mitjà per a poder fer-ho.

9 ACORD DE SOL·LICITUD AL PUOSC DE PRORROGA PER LES OBRES
D’ADEQUACIÓ I MILLORA DE LA ZONA ESPORTIVA DELS HOSTALETS ALS
PALLARESOS.
Atès que el Ple de l‟Ajuntament en sessió celebrada el dia 6 de maig de 2010, va
aprovar el Projecte bàsic d‟adequació i millora de la zona esportiva dels Hostalets dels
Pallaresos, elaborat pels tècnics municipals, l‟arquitecte Sr. Saül Garreta Puig i
l‟arquitecte tècnic Sr. Joan Mercader Porta, amb un pressupost ascendeix a tres-cents
vint-i-nou mil cent vint-i-dos euros, amb noranta-dos cèntims (329.122,92 €).
Atès l‟escrit núm. 0114S/1990/2011, de data 10 de maig de 2011, rebut del
Departament de Governació, Pla únic d‟obres i serveis de Catalunya, 2008-2012,

d‟inclusió d‟aquesta obra al PUOSC, any 2011, Assumpte: Documentació PUOSC
2011, Interessant documentació tècnica, consistent en dues copies del Projecte i
comunicant el finançament subvencionat en 230.386,05 €.
Vista la referida atribució assignada per l‟any 2011, pel finançament de les obres
d‟Adequació i millora de la zona esportiva dels Hostalets, que comporta una subvenció
per import de 230.386,05 €, amb un pressupost de 329.122,92 €.

Atès la complicada situació econòmica, el compliment d‟un Pla de sanejament, d‟altre
tràmits de procediment i redacció del Projecte complert.
Per l‟exposat, es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents acords:
PRIMER: Sol·licitar una prorroga en l‟obra d‟adequació i millora de la zona esportiva
dels Hostalets dels Pallaresos, segons Projecte bàsic elaborat pels tècnics municipals,
l‟arquitecte Sr. Saül Garreta Puig l‟arquitecte tècnic Sr. Joan Mercadé Porta amb un
pressupost ascendeix a tres-cents vint-i-nou mil cent vint-i-dos euros, amb noranta-dos
cèntims (329.122,92 €).
SEGON: Donar trasllat del present acord de sol·licitud de prorroga al Departament de
Governació i Relacions Institucionals.
TERCER: Facultar tant àmpliament com sigui necessari al Sr. Alcalde per la signatura
de qualsevol document per l‟acompliment de l‟acord.
Sotmès a votació, amb el resultat de onze (11) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez, Vidal Guiamet,
Domènech i Vidal Álvarez, cap (0) en contra, i una (1) abstenció, la del senyor
Marcos, el Ple de l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

10
APROVACIÓ
DELS
PADRONS
DELS
CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2011.

ARBITRIS

MUNICIPALS

Es dóna compte dels padrons d‟IBI rústica i urbana, activitats econòmiques IAE,
vehicles IVTM, clavegueram, escombraries, cementiri, guals i rètols corresponents a
l‟exercici 2011. I es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents acords:
1.- Aprovar els referits padrons en tot el seu contingut.
2.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies a efectes de
possibles reclamacions.

3.- Finalitzat aquest termini, si no es produeixen reclamacions i/o al·legacions, l‟acord
inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d‟un nou acord plenari.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

11 ACORD DE DESAFECATCIÓ D’UN BÉ DEMANIAL I CESSIÓ DE FINCA
DESTINAT A LA INSTAL·LACIÓ ELECTRICA AL CENTRE IES.
Atès que el Ple de l‟Ajuntament en sessió de data 12 d‟abril de 2007, acordà
desafectar un solar de 10.000 m2, ubicat entre l‟Av. Catalunya, carrer Prats de Motlló
i Av. de la Generalitat, adscrit al servei públic municipal com a bé demanial destinat a
zona esportiva, l‟objecte de la seva posterior utilització o destinació com a bé
patrimonial per ser cedit al Departament d‟Ensenyament per a la construcció de l‟IES .
Atès que mitjançant escrit, núm. 02078/53, de data 1 de juliol de 2011, del
Departament d‟Ensenyament, Serveis Territorials de Tarragona, demanen solucionar
respecta les escomeses d‟aigua i llum per la posada en funcionament de l‟IES
Atès que pel subministrament bàsic de connexió elèctrica del referit Institut, que es
troba fora del solar cedir per a la seva construcció, i que el Departament
d‟Ensenyament manifesta que permet que les connexió elèctrica al comptador es
puguin realitzar fora dels límits del solar, la qual cosa crearà una servitud/ocupació per
el pas de les instal·lacions soterrades, que segons informe del tècnic municipal, de
data 12 de juliol de 2011, la referida servitud, fora de l‟àmbit del solar cedit al seu dia,
haurà de tenir unes dimensions de 1,5 metres d‟amplada per 9 metres de llargada
d‟acord amb el referit informe tècnic.
Atès que al Llibre Registre d‟Inventari de Bens, figura el referit solar amb el núm. 8,
classificat com a be de servei públic municipal com a zona esportiva, derivant la seva
afectació actual de l‟any 1.981, i en el Registre de la Propietat de Tarragona, tom
1.382, llibre 16 de Pallaresos, foli 65, finca núm. 1.204, inscripció 1, es necessari la
tramitació de la desafectació del bé demanial.

Aquest Ajuntament ha tramitat el preceptiu expedient per a procedir a la desafectació
del bé demanial a zona esportiva, al objecte de la seva posterior utilització o destinació
com a bé patrimonial.
L‟oportunitat i la legalitat de l‟alteració de la qualificació jurídica del bé han estat
acreditades mitjançant sengles informes del Tècnic municipal i de la Secretariaintervenció d‟aquesta corporació, ambdós de data 12 de juliol de 2011.
L‟expedient ha estat sotmès a informació pública pel termini de vint dies al B.O.P.
núm. 166, de data 20 de juliol de 2011, i al tauler d‟anuncis, sense que s‟hagi formulat
cap al·legació.
D‟acord amb el que disposa l‟article 204.5 LMRLC, correspon al Ple municipal la
competència per aprovar l‟alteració de la qualificació jurídica dels béns municipals,
essent necessari el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres
de la corporació, pel fet de tractar-se de la desafectació d‟un bé demanial, tal com
disposen els articles 47.2.n) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del
règim local, i 114.3.m) LMRLC.
Per tot això, es proposa al Ple municipal, l‟adopció dels següents acords:
PRIMER. Acordar DESAFECTAR el bé demanial consistent en una porció del solar
per a la instal·lació del subministrament bàsic de connexió elèctrica de l‟Institut, que
es troba fora del solar cedit al seu dia, que segons informe del tècnic municipal de
data 12 de juliol de 2011, haurà de tenir unes dimensions de 1,5 metres d‟amplada per
9 metres de llargada, ubicat a l‟Av. Catalunya, que actualment es troba adscrit al
servei públic municipal com a bé demanial destinat a zona esportiva, a l‟objecte de la
seva posterior utilització o destinació com a bé patrimonial.
SEGON. DISPOSAR la pertinent modificació de l‟Inventari de Béns, així com que es
faci constar al Registre de la Propietat la modificació de la qualificació jurídica del bé,
que passa a ser patrimonial, i susceptible per tant d‟utilització o destinació amb aquest
caràcter.
TERCER. Cedir gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya, el domini de la
finca inscrita a l‟Inventari de Béns del Municipi com a bé patrimonial, lliure de
càrregues i servituds, per destinar-la a la connexió elèctrica del col·legi d‟educació
infantil i primària.
QUART. Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5
anys o deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el be objecte de
cessió revertirà automàtica de ple dret a favor de l‟Ajuntament cedent, en els termes
que resulten de l‟article 50 del Decret 336/1988, de 17 d‟octubre pel qual s‟aprova el
Reglament de Patrimoni de les Entitats Locals de Catalunya.

CINQUÈ. Es faculta al Sr. Alcalde-president de l‟Ajuntament dels Pallaresos
per a la signatura de la documentació que sigui necessària per a l‟efectivitat del que es
disposa en el present acord.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

12 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT
FUNCIONAMENT INTERN DEL BUTLLETÍ D’INFORMACIÓ MUNICIPAL.

DE

La Llei reguladora de les Bases del Règim Local, norma en la qual es contenen les
determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, i el 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, han donat contingut precís al dret a l‟autonomia que l‟article 137 de la
Constitució reconeix als Municipis, pel que fa a l‟àmbit de les nostres competències, en
fixar i en reconèixer als Municipis la potestat d‟autoorganització, com a potestat
reglamentària específica.
Atès que el ple de l‟ajuntament va aprovar en sessió de data 8 de novembre de 2007,
el Reglament Intern del Butlletí d‟Informació Municipal, publicant-ne la seva aprovació
definitiva juntament amb el text íntegre del mateix al BOP de Tarragona número 84 de
data 10 d‟abril de 2008 i al DOGC núm. 5107 de 9 d‟abril de 2008
Atès que per acord plenari de data 15 de gener de 2009, es va aprovar inicialment
l‟annex I de l‟esmentat reglament, fent-se publicitat del mateix al BOP de Tarragona
número 42 de 20 de febrer de 2009 i al DOGC número 5324 de 23 de febrer de
2009,sense que s‟haguessin presentat reclamacions i entenent-se aprovat
definitivament.
Atès que s‟ha cregut oportú la necessitat de realitzar modificacions al text en vigor, i
incorporar l‟annex I al redactat del reglament.
Vista la proposta de l‟Alcaldia i regidor de comunicacions de la modificació del nou
Reglament de funcionament intern del butlletí municipal.
Per la qual cosa, es proposa al ple de la corporació l‟adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la modificació del reglament de funcionament intern del
butlletí d‟informació municipal

Segon. Sotmetre l‟aprovació de l‟esmentada modificació del reglament a informació
pública per un termini de trenta dies, a l‟efecte de reclamacions i suggeriments,

mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat, i en el tauler d‟anuncis d‟aquesta Corporació,
transcorregut el qual sense haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment,
s‟entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer. Aprovada definitivament l‟esmentada modificació es publicarà integrament el
seu text en el Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un cop transcorreguts
quinze dies a partir de la total publicació.
Així mateix, es publicarà en el tauler d‟anuncis de la Corporació i s‟inserirà el
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d‟Informació
Municipal, anunciant la referència del Butlletí en el qual s‟hagi publicat íntegrament el
text.
Debat:
Sra. Ramos: Abans de la votació el Grup Municipal de Convergència i Unió voldríem
saber qui formarà part del Consell de Redacció? Si estaran tots els Grups Municipals
representants.
Sr. Alcalde: Li respon a la Sra. Ramos que s‟han fer unes modificacions, com és
incorporar els regidors no adscrits, que el butlletí es pugui fer en català o en castellà, i
treure els pseudònims.
Que en el seu moment quan la Sra. Ramos era la presidenta del BIM ell va demanar
que estiguessin totes les forces polítiques representades, però que entén que això
seria polititzar el BIM, que totes les forces polítiques tindran el seu espai. Informa que
en el Consell de redacció estarà l‟Alcalde com a polític, i tot el personal col·laborador o
el personal del consell de redacció seran externs, periodistes que vulguin col·laborar
de forma altruista i funcionaris, no hi haurà cap polític més, i el que s‟intenta amb això
és difondre informació municipal no un butlletí que s‟utilitzi per fer campanya política
dels diferents grups municipals.
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Vidal Guiamet, Domènech i Vidal Álvarez, un (1) en
contra, el del Sr. Marcos i quatre (4) abstencions la del senyor/res Ramos, Tenorio,
Asensio i Sánchez, el Ple de l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors
acords.

Explicació de vot:
Sr. Marcos: Explicació de vot: El nostre vot ha estat negatiu perquè considerem ara
igual que fa tres o quatre anys, pensem el mateix que pensaven alguns dels regidors
que estan avui dia formant part de l‟equip de govern i ara els tornen la pilota als que
estaven abans. Això no és just! Això és enganyar al poble! I si nosaltres llavors varem
demanar integrar al consell de redacció del BIM i que aquest consell ha d‟estar format

per totes les forces politiques que formen el Consistori dels Pallaresos i ara, era el
moment de refer totalment aquest reglament i integrar a aquestes forces. Refer aquest
reglament tal i com ho varem sol·licitar, entre d‟altres, vostè mateix Sr. Domínguez i jo
en diferents ocasions, i per desgràcia no està en les meves mans fer-ho, però si en les
seves i vostè , un cop més no fa el que tant havia promès al ciutadans del nostre
poble.
Sr. Domínguez, es recorda vostè d‟aquestes paraules : “ELS VENEDORS DE FUM –
Publicades el 14 de desembre de 2009 al seu bloc, on el Grup Municipal d‟ ADMC vol
incidir en el fet que les promeses electorals, pitos, flautes, pam, pam....”
Es recorda d‟això? Que us va arribar a tots a casa? On parla de la transparència, la
pluralitat, etc, etc...?
Una altra vegada no apareix. Gràcies.
Sr. Ramos: El grup de Convergència i Unió s‟afegeix a l‟ explicació que ha dit el Sr.
Marcos en el sentit de que ara hi havia l‟oportunitat de modificar el punt, i també
s‟abstenen per que tampoc estan d‟acord en el canvi proposat per l‟equip de govern en
quan a l‟ idioma de la redacció del butlletí per que creuen que s‟ha de respectar la
cooficialitat de les llengües.
Fa la puntualització que el grup de Convergència i Unió està actualment format per les
tres persones que estan assegudes a la Sala de Plens, que en la passada legislatura
eren unes altres persones, era la passada legislatura, i les decisions actualment les
pren l‟actual grup municipal.
Sr. Alcalde: Li respon a la Sra. Ramos que el reglament fora de tres puntualitzacions
està igual que l‟anterior equip de govern va aprovar, que han tingut temps de canviarho durant aquest quatre anys atès a les reclamacions efectuades per ell mateix.
Al Sr. Marcos li respon, que hi havia un criteri, que hi havia dues forces polítiques
representades en aquell consell de redacció , i el que pretén en aquest butlletí, i que
no permetrà que es posi en qüestió quan encara no ha sortir ni la primera revista, la
pluralitat, objectivitat, i la idea que hi ha de que sigui una eina de difondre informació
municipal, que no permetrà que les forces polítiques facin campanya amb els diners de
l‟Ajuntament.
Li fa la recomanació al Sr. Marcos que faci la seva explicació de vot en comptes de dir
el que el Sr. Domínguez va votar en l‟anterior legislatura, que la gent ja sap el que va
votar en l‟anterior legislatura, li demana un canvi de tònica per no convertir el Ple en el
que no és, i que faci les seves pròpies argumentacions.
Sr. Marcos: Per al·lusions li respon que el problema que hi hagi tant de material és
que el Sr. Domínguez va parlar tant, i que va fer tantes promeses...i que ara resulta
que no està fent el que va dir, com a prova el butlletí que feia però que ara ja ha retirat,
que la documentació escrita està i que la gent la te. Li diu que ha arribat al govern del

municipi amb promeses incomplertes i enganyant a la gent que els ha votat, creu que
això algú els ha de dir.
Sr. Alcalde: Li diu al Sr. Marcos que no fa ni tres mesos que estan al govern i que està
fent una política “de escaparate”, que quan fa una explicació de vot diu el que ell va
votar fa quatre anys i presenta les mocions que el Sr. Domínguez va presentar, li
demana temps i que els deixi treballar amb el seu propi pressupost, li demana que no
busqui brega i li recrimina que s‟està fent un circ del Ple.

13 APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’UTILITZACIÓ
DEPENDÈNCIES, LOCALS I SALES DE PROPIETAT MUNICIPAL

DE

LES

Atesa la necessitat de regular l‟ús de les dependències, locals i sales de propietat
municipal, destinades a encabir aquelles iniciatives de tipus cultural i/o activitats
recreatives, així com a potenciar i fomentar la participació ciutadana.
L‟Ajuntament dels Pallaresos per al compliment dels seus fins, disposa d‟uns espais
que es posen a disposició d‟entitats, associacions, agrupacions polítiques i particulars,
i creu convenient que el regim de concessió d‟autoritzacions estigui regulat, ordenantse el seu ús i establint un funcionament igualitari per a totes les entitats, associacions,
agrupacions i ciutadans que així ho sol·licitin.
Vista la proposta de l‟Alcaldia del Reglament d‟utilització de les dependències, locals i
sales de propietat municipal
Per la qual cosa es proposa al ple l‟adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Reglament d‟utilització de les dependències, locals i
sales de propietat municipal
Segon. Sotmetre l‟aprovació del reglament a informació pública per un termini de
trenta dies, a l‟efecte de reclamacions i suggeriments, mitjançant la inserció del
corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el Diari Oficial de la
Generalitat, i en el tauler d‟anuncis d‟aquesta Corporació, transcorregut el qual sense
haver-ne presentat cap reclamació ni suggeriment, s‟entendrà aprovat definitivament
sense necessitat de nou acord.

Tercer. Aprovat definitivament es publicarà integrament el seu text en el Butlletí Oficial
de la Província, entrant en vigència un cop transcorreguts quinze dies a partir de la
total publicació.
Així mateix, es publicarà en el tauler d‟anuncis de la Corporació i s‟inserirà el
corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat i en el Butlletí d‟Informació
Municipal, anunciant la referència del Butlletí en el qual s‟hagi publicat íntegrament el
text.

Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Vidal Guiamet, Domènech i Vidal Álvarez, un (1) en
contra, el del Sr. Marcos i quatre (4) abstencions la del senyor/res Ramos, Tenorio,
Asensio i Sánchez, el Ple de l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors
acords.
Explicació de vot:
Sr. Marcos: El nostre vot es negatiu, no pas per no voler un reglament que reguli la
utilització d‟aquest espais, si no per que tal i com esta redactat es totalment inviable
per nosaltres. Alguns dels motius pels quals diem no son els següents:
1.- A l‟Art. 1, no s‟especifica qui tindrà prioritat a l‟hora de ocupar aquests espais
davant de la possibilitat de que siguin demanats en temps i lloc per dos col·lectius,
grups, o el que sigui, sent un d‟ells de fora del municipi.
2.- A l‟Art. 5, en el que fa referència a “activitats habituals”, es reclamen 30 dies per
avançat per demanar qualsevol dels espais en qüestió, i creiem que son masses dies
sent mes que suficient entre 15 i 20 dies. Així mateix, en el mateix article, quan fa
referència a “activitats esporàdiques” es demana una antelació mínima de 10 dies,
cosa que al nostre criteri és excessiu sent mes que suficient , entre 4 i 5 dies. I el que
es pitjor també fa referència a que “Aquest termini podrà reduir-se per raons
d‟urgència” i més endavant al l‟article 6 diu que l‟Alcaldia serà en tots el casos qui
atorgarà l‟autorització” (cosa que ja es correcte, en principi) però el termini “urgència”
queda fosc. Qui determina la urgència?, evidentment es el sol·licitant, i no sembla molt
correcte que l‟autorització d‟aquesta sol·licitud d‟urgència quedi obligada o supeditada
a l‟opinió que pugui fer-ne el Sr. Alcalde sobre aquesta urgència.
3.- En l‟article 7 es parla de una fiança que tindran que dipositar els sol·licitants però
en cap lloc apareixen les quantitats d‟aquestes fiances, i no nomes això si no que a
demès el mateix article en el apartat e) diu: “l‟import i forma d‟aquesta fiança la
determinarà l‟òrgan que atorgui l‟autorització, ponderant la naturalesa i circumstàncies
concurrents en l‟activitat a desenvolupar pel peticionari en els locals i sales
municipals”.

4.- Això si que no ho puc entendre, si no he llegit malament (que tot podria ser, jo
també m‟equivoco de tant en tant), aquest reglament tal i com diu al seu Art. 1, fa
referència única i exclusivament a:
- sala de reunions del Centre Jujol, situat al carrer Alt nº 23
- sala d‟exposicions del Centre Jujol, situat al carrer Alt nº 23
- sala polivalent del Casal Municipal, situada al carrer Major nº 17.

Dons be, si tenim això en compte, i tot llegint l‟article numero 4 que diu:
Art. 4.- Es consideren activitats esporàdiques:
a) els actes o activitats d‟entitats i associacions culturals, esportives i recreatives,
així com agrupacions politiques i similars, que tot i essent de caràcter intern no
puguin ser incloses dins les activitats habituals pel seu caràcter puntual.
b) els actes destinats a l‟assistència de públic.
(tot això em sona a un copiar i pegar mal fet)
I tot fent un cop d‟ull al Art. 8 apartat f) que hi diu:
f) per al desenvolupament de les activitats previstes a l‟article 4, lletra b) s‟haurà de
disposar d‟un servei de seguretat adient amb l‟activitat de que es tracti, a fi que pugui
ser concedida l‟autorització. Etc etc etc.
Escoltin, que s‟han mirat com son aquets espais?, que es pensen que si pot fer en
aquets espais ... “un macroconcert de heavy metal”, o quan el Sr. Elies Torres i la seva
gent Gran fan les seves festes i hi canten havaneres, volen dir que cal servei de
seguretat?,
O quant vostè mateix, Sr. Dominguez i el partit al que vostè ara representa, fa un
míting o acte polític amb l‟assistència de públic, creu que fa falta servei de seguretat?,
jo encara que no comparteixo les seves idees politiques, crec que , vostès son prou
assenyats per no necessitar cap servei de seguretat.
Aquests són alguns del motius pels quals em dit que NO a aquest reglament.
Sr. Alcalde: Li respon al Sr. Marcos que és del tot necessari regular l‟ús de les
instal·lacions municipals. Li comenta que en la reunió del dijous passat els regidors
van tenir l‟oportunitat de fer aportacions a aquest reglament, i que és tracta d‟una
aprovació inicial que amb les vacances d‟estiu no s‟ha pogut consensuar amb prou
temps, i que la intenció de l‟equip de govern és la de comptar amb l‟oposició.
L‟emplaça a presentar les esmenes que creguin convenients i que es tindran en
compte.

14 ACORD D’AUTORITZACIÓ SUSPENSIÓ SUBMINISTRAMENT SERVEI D’AIGUA
A L’EMPRESA E.M.A.T.S.A.

Es dóna compte de l‟escrit de data 22 de març de 2011, acompanyant la relació de 24
abonats impagats (el primer, Gaspar Fernandez, Melchor i l‟últim Castro Barbosa,
Jesús, i de l‟escrit de data 8 de juny de 2011, acompanyant la relació de 40 abonats
impagats (el primer, Solé Germans i l‟últim Muñoz Fernández, Isabel Maria, trameses
per l‟empresa EMATSA d‟abonats pendents de pagament i comunicant que
complimentant el que disposa l‟article 49 del Reglament del Servei d‟Abastament
d‟Aigua Potable, publicat en el BOP de data 7 de juny de 1996, es procedirà a la
suspensió del subministrament si l‟Ajuntament no s‟oposa expressament.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
acorda no oposar-se a la suspensió del servei, sempre i quan estiguin legalment
notificats.

15 ACORD D’APROVACIÓ PROPOSTA FESTES LOCALS ANY 2012
Es dóna compte de l‟escrit del Departament d‟Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya, de data 30 de maig de 2011, núm. 0282S/8618/2011, sol·licitant la fixació
de les festes locals per l‟any 2012.
Atès que tradicionalment les festes locals són els dies 20 de gener i 6 d‟agost
coincidint amb el patró del municipi.
Es proposa al Ple de l‟Ajuntament acordar establir com a festes locals els dies 20 de
gener i 6 d‟agost de 2011.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

16 APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM. 11, NN SS, PER
ERRADA MATERIAL A LA FINCA CADASTRE NÚM. 4882202CF5548S0001YK, AL
QUEDAR FORA DEL PLANEJAMENT DERIVAT PREVIST, AL MUNICIPI DELS
PALLARESOS.
1 Atesa la Modificació puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries del Planejament
Municipal, per esmena de l‟errada material relativa a la finca amb Ref. Cadastral núm.
4882202CF5548S0001YK al quedar fora del Planejament municipal, justificant-se la
conveniència en transformar la classificació d‟una part de la finca de no urbanitzable a
urbanitzable.
2 Atès l‟informe del tècnic Sr. Saül Garreta Puig de data 30 de juny de 2011,
s‟informa la proposta de modificació.

que

3 Atès allò que disposa l‟article 83 de DL 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s‟aprova el
Text refós de la Llei d‟urbanisme.

Es proposa al Ple de corporació l‟adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment la Modificació puntual núm. 11 de les Normes Subsidiàries
del Planejament Municipal, per esmena de l‟errada material relativa a la finca amb Ref.
Cadastral núm. 4882202CF5548S0001YK al quedar fora del Planejament municipal,
justificant-se la conveniència en transformar la classificació d‟una part de la finca de no
urbanitzable a urbanitzable, promoguda per l‟Ajuntament dels Pallaresos, a petició del
Srs. Antonio Delgado González i Purificación Romero Benitez.
Segon. Obrir un període d'informació pública per un termini d‟un mes mitjançant anunci
en el BOP, en el DOGC i dos diaris dels de major difusió de la província als efectes de
possibles al·legacions o observacions que es considerin oportunes.
Tercer. Concedir audiència per un termini d‟un mes a tots els Ajuntaments limítrofs per
tal que puguin examinar l‟expedient i tinguin també la possibilitat de presentar
al·legacions que considerin convenients.
Quart. Simultàniament al tràmit d‟informació pública, sol·licitar, en tot cas,
els
informes preceptius a les entitats i als organismes afectats per raó de llurs
competències sectorials, els quals l‟han d‟emetre en el termini d‟un mes, llevat que una
disposició n‟autoritzi un de mes llarg.
Cinquè. Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d‟informació pública
en els procediments de planejament i dels acords d‟aprovació que s‟adoptin en llur
tramitació, els quals podran consultar-se a la web oficial de l‟Ajuntament dels
Pallaresos.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

17 ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DEL NOM DEL CARRER JUJOL.

Pel Regidor d‟urbanisme es proposta el canvi de nom del carrer anomenat JUJOL,
fomentada en completar de manera mes fefaent el nom, en tractar-se de l‟arquitecte
Sr. Josep Maria Jujol i Gibert, i que el nom més correcte seria el de “ARQUITECTE
JUJOL”.
FONAMENTS DE DRET
La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari
referit a les vies públiques, segons assenyala l‟article 108 del Decret 336/1988, de 17
d‟octubre, pel qual s‟aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals i 75 del
Reglament estatal de població i demarcació s‟ha de mantenir actualitzada la
nomenclatura i retolació de vies públiques i la numeració dels edificis.

PROPOSTA D‟ACORDS:
Per tal de adequar el nom del carrer, es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels
següents acords:
Primer. Aprovar inicialment, atesa la proposta de la Regidoria d‟urbanisme, d‟un
canvi de nom del carrer anomenat JUJOL, fomentada en completar de manera mes
fefaent el nom, en tractar-se de l‟arquitecte Sr. Josep Maria Jujol i Gibert, i que el nom
més correcte seria el de “ARQUITECTE JUJOL”.
Segon. Sotmetre-ho a un termini d‟informació pública de vint dies mitjançant edicte al
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d‟edictes municipal, a l‟efecte que qualsevol
persona interessada pugui presentar les observacions o els suggeriments que
consideri convenients, fent-se constar que si transcorregut aquest període de temps no
s‟ha formulat cap observació o suggeriment, aquest acord inicial quedarà aprovat
definitivament, sense necessitat de nova aprovació en forma expressa.
Tercer. Facultar al Sr. alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a l‟efectivitat del precedent acord.
Quart. Comunicar l‟acord als veïns interessats, entitats, agrupacions locals i
institucions interessades.
Davant algun dubte de possibles afectacions, aquest punt núm. 17 de l‟ordre del dia,
per un millor estudi i per assentiment i unanimitat de tots els membres assistents, es
deixa damunt la taula per una propera sessió.

18 APROVACIÓ DE LA CREACIÓ DEL CONSELL ASSESSOR D’URBANISME I
POLÍTICA TERRITORIAL DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS
Atès que avui dia la gestió de l‟urbanisme és una de les principals competències dels
nostres ajuntaments.
Atès que avui la gestió urbanística al segle XXI ja no es pot guiar només pel criteri
fonamental de planificar racionalment el territori, sinó que ha de contemplar l‟equitat i
la cohesió social. Un urbanisme que ha de tenir una visió molt més àmplia que l‟actual,
més complexa, i que prengui com a base les múltiples situacions que conflueixen en
l‟espai públic com l‟espai on s‟articula i desenvolupa la convivència ciutadana.
Atès que per fer realitat aquest nou urbanisme del segle XXI és obvi que la participació
ciutadana en tots els seus processos de planificació i d‟execució ha de ser fonamental
i avui; ja son molts els aspectes de la vida municipal on s‟articulen processos de
participació ciutadana i la gestió urbanística no pot seguir sent una excepció.

Atès que per una altra banda de gestió urbanística esta avui a l‟estat espanyol sota
sospita degut als presumptes, alguns i d‟altres ja provats, casos de corrupció que han
tingut com a rerefons la gestió municipal.
Atès que la protecció del territori i la defensa de l‟urbanisme generen una activitat
pública decisòria sobre la qualificació o l‟ús del sòl, que constitueix una indubtable font
de poder de grans efectes econòmics.
Atenent a les recomanacions de la Llei d‟Urbanisme de Catalunya i seguint les
indicacions que es deriven de la Convenció de NNUU contra la corrupció aprovada el
31 d‟octubre de 2003 i ratificada per l‟Estat Espanyol.
Atenent a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat per tal
d‟impulsar un urbanisme harmoniós i sostenible i garantir el dret al medi ambient en
benefici de les majories que segueixi sent transformador al nostre municipi; i per
garantir al màxim la transparència en les decisions de planejament urbanístic i seguir
implicant a la ciutadania en la política municipal, assegurant així que l‟interés general
sigui l‟eix rector de la planificació i execució urbanística.
És per tots els motius exposats que l‟equip de govern municipal proposa al ple
l‟adopció dels següents acords:
PRIMER. El ple municipal acorda la creació d‟una comissió de treball per tal de
redactar una proposta de Consell Assessor d‟Urbanisme i Política Territorial del
municipi. Aquesta comissió de treball estarà formada per l‟alcalde, el regidor
d‟urbanisme i el secretari de la corporació.
SEGON. El ple municipal recomana als membres de la comissió tenir present per la
composició del Consell Assessor d‟Urbanisme i Política Territorial del municipi els
criteris de representativitat, transparència i procediments oberts per als nomenaments i
que tingui en compte la representativitat político-administrativa, la socioeconòmica, la
cívica i la professional.
TERCER. El ple municipal insta a l‟alcalde a convocar i presidir aquesta comissió de
forma immediata, per tal de garantir que el ple municipal de novembre 2011 pugui
aprovar la creació de l‟esmentat Consell
QUART. Trametre el següent acord a totes les entitats del municipi, inscrites com a
tals al registre municipal d‟entitats, per elaborar la proposta de Consell Assessor
d‟Uranisme i Política Territorial del municipi.
Debat:
Sr. Alcalde: Abans de la votació i per que no quedi cap dubte explica que s‟està creant
la figura del Consell assessor d‟urbanisme, no s‟està aprovant ni un reglament ni quins
membres han de formar aquest consell. Continua dient que el Secretari, l‟alcalde com

a president de la corporació i el regidor d‟urbanisme, establiran una reunió amb les
diferents forces polítiques per a que en el proper Ple de novembre es pugui crear
l‟organigrama dels membres que formaran aquesta comissió, que seran ells els
encarregat de redactar el reglament del Consell.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

19 MANIFEST PRESENTAT PER ELS GRUPS MUNICPALS DE ICV-EUIA-E, IP-FIC
AMB L‘INCORPORACIÓ I ADHESIÓ DE UNIM-PSC-PM, PP, GP, EV-GVE-ACPLS
UQE EN REPRESENTACIÓ A L‘AJUNTAMENTEN CONTRA DEL TANCAMENT
DEL CAP SANT SALVADOR, CAP MURALLES I CAP BONA VISTA

Davant la injustificable decisió de tancar els diferents serveis d'emergències de la
ciutat de Tarragona, CAP Sant Salvador, CAP Muralles i Cap Bonavista
Manifestem:
1. La crisi no l'hem provocat nosaltres, per tant no l'hem d'assumir..
2 Ens ha costat molts esforços, lluites i mobilitzacions aconseguir aquest nivell de
benestar, no estem disposats a perdre'l.
3 Que el govern de la Generalitat, actua irresponsablement amb la ciutadania usuària
dels serveis públics al retallar els serveis bàsics, com a ara l'assistència sanitària.
4 Que davant d'una situació de crisis, aquest Govern ha actuat sense tenir en compte
l'opinió dels treballadors/ies i experts de la sanitat i als ciutadans /nes per trobar una
sortida que no suposes una retallada en els serveis
5. Estem convençuts, i així ho diuen els experts independents, que son possibles
altres actuacions per reduir la despesa sanitària sense necessitat de reduir l'atenció a
les persones.( reestructuració, reordenació, millor gestió de compres, despesa
farmacèutica)
6 Que el tancament dels serveis d'emergències col·lapsarà els servei d'urgències de
Joan XXII en perjudici, com sempre, de treballadors i usuaris de la sanitat
7 Que estem segurs que això generará un sobrecost iguals o superiors al que es vol
estalviar amb el tancament d'aquest serveis d'urgències.

8 Que estem disposats a mobilitzar-nos de forma permanent per tal de mantenir la
tensió en la reivindicació dels nostres drets ciutadans, com ara la sanitat entre altres.
9. El nostre més enèrgic rebuig a aquesta injusta decisió
10 Ni un pas enrere en els drets ciutadans/nes.
Sotmès a votació, amb el resultat de vuit (8) vots a favor, els dels senyors/res
Domínguez, Cañete, Coronado, Sánchez, Vidal Guiamet, Domènech, Vidal Álvarez i
Marcos, cap (0) en contra, i tres (3) abstencions la del senyor/res Ramos, Tenorio i
Asensio, el Ple de l‟Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

Explicació de vot:
Sra. Ramos: El Grup Municipal de Convergència i Unió s‟absté d‟aquest Manifest
perquè creiem en les dades que ens dona el Departament de Salut, confiem en ells i si
que s‟ha consultat al personal, afirmant que aquesta mesura no provocarà col·lapses
en els serveis d‟urgència de l‟hospital Joan XXIII, de l‟hospital de Santa Tecla i del Cap
La Granja-Torreforta, atès que en els CAP‟s, que tancaran només i exclusivament de
nit, atenien a molt pocs pacients i estaven infrautilitzats. En canvi aquesta mesura
comportarà un estalvi de 450.000€ al Govern de la Generalitat.
Així mateix creiem que s‟han de prendre mesures, de vegades molt impopulars, per a
intentar treure al país de la situació critica actual a la que ens ha portat la crisis i la
mala gestió de l‟anterior Govern de la Generalitat.
Sr. Cañete- Explica la problemes que pot ocasionar per als Pallaresos el tancament
nocturn del CAP Sant Salvador.
Sr. Asensio- Pregunta que si les explicacions del Sr. Cañete calien.

20 MOCIÓN
PROPOSICION PARA LA ADOPCIÓN DE UN ACUERDO MUNICIPAL DE
SOLIDARIDAD, APOYO, COLABORACIÓN E IMPULSO A FAVOR DE LA
"GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA"
Esta moción se presenta en el Ayuntamiento, a propuesta de la Unión Estatal de
Federaciones y Asociaciones por la Custodia Compartida (UEFACC).
EXPOSICION DE MOTIVOS:

La igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida es
una constante en los países democráticos y un objetivo primordial en la construcción
de una sociedad más justa e igualitaria
Igualmente, la Convención sobre los Derechos del Niño, proclamada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas el 20 de Noviembre de 1989, y ratificada por el Reino
de España el 30 de Noviembre de 1990, obliga a los Estados a respetar el derecho de
los niños a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos progenitores
de modo regular.
En la actualidad miles de ciudadanos españoles, incluidos también miles de niños y
niñas, se ven afectados por graves problemas tras la separación o divorcio de la
pareja, Según el Instituto de Política Familiar hoy se celebran en España dos divorcios
por cada tres matrimonios y se estima que casi la mitad de los matrimonios que se
contraen acaban, antes o después, en divorcio. Esto quiere decir que la masa de
población afectada es enorme. Sin embargo, las leyes que regulan las rupturas
matrimoniales están anticuadas y es necesario reformarlas, pues producen graves
perjuicios sobre todo en los menores, a los que no se les garantiza su derecho más
elemental de continuar conviviendo con sus dos padres de forma igualitaria y alterna,
convirtiéndoles a menudo en instrumento de arma arrojadiza o en moneda de cambio
para obtener considerables beneficios materiales en el proceso de divorcio

Estas leyes son normas de un pasado ya lejano, que no tienen en cuenta la
transformación de la sociedad española, en la que la mujer ha logrado incorporarse
con fuerza al mercado laboral y por tanto está en condiciones de mantener su
autonomía Por su parte los varones han adoptado un papel activo en la crianza de los
hijos, se implican en sus cuidados desde el nacimiento y se preocupan por su
educación, su bienestar y su futuro En contra de esa evolución social, las normas
relacionadas con el divorcio imponen a la mujer la especialización en la crianza de los
hijos y en consecuencia son normas que entran en contradicción con las políticas de
igualdad y progreso que pretenden fomentar y consolidar el desarrollo profesional de
la mujer.
En la actualidad el índice de contenciosidad en la resolución de las disoluciones
matrimoniales se sitúa en el 41% Además, el actual modelo de divorcio impone, en el
92% de los casos, que los hijos queden a cargo de un solo progenitor, mientras el otro
pasa a tener, a menudo de modo impuesto, un papel secundario y sin relevancia
alguna, lo que con el tiempo, en la mayoría de los casos, trae consigo la desaparición
de ese referente en la vida del menor

La pérdida injustificada de uno de los padres supone un drama para cualquier niño,
drama que acaba produciendo desequilibrios emocionales que arrastrará en su
adolescencia y en la vida adulta
Las consecuencias de este sistema adversarial de ganadores y perdedores, lejos de
garantizar el ejercicio de los derechos y deberes, incentiva el conflicto en el seno de
la familia, provocando la desaparición brutal de un progenitor en la vida de sus hijos y
dificultando enormemente la posibilidad de que el divorcio pueda significar una
oportunidad real para rehacer la vida de los adultos y al mismo tiempo normalizar y
armonizar la vida de los menores con sus dos padres.
Atendiendo a criterios de derechos de los niños, así como de igualdad y
corresponsabilidad de los progenitores, son numerosos los países que han
introducido la "Guarda y Custodia Compartida o responsabilidad parental compartida"
en su legislación Tal es el ejemplo de Alemania, Austria, Australia, Bélgica, Canadá,
Dinamarca, EEUU. Francia, Inglaterra y Gales, Italia, Portugal, República Checa,
Suecia, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, Puerto Rico, etc

Por otra parte y como demuestran las encuestas de opinión publicadas recientemente
así como las iniciativas legislativas aprobadas en diversos ayuntamientos, parlamentos
autonómicos, diputaciones, juntas generales y Senado, la sociedad actual acepta y se
posiciona mayoritaria y claramente a favor de la "Guarda y Custodia Compartida", aún
a falta de acuerdo entre los padres
ACUERDO:

Esta Corporación Municipal, siempre en su obligación de velar por el mejor interés de
los menores y por reivindicar y defender los derechos civiles de los ciudadanos adultos
y niños, donde son vulnerados, acuerda;

1. Considerar la figura jurídica de la "Guarda v Custodia Compartida" de
los hijos, como el mayor garante del interés superior de los mismos, el
cual es por encima de cualquier otro, el continuar compartiendo sus vidas
en igualdad temporal, espacial y legal, con sus dos progenitores

2. Considerar que la Guarda v Custodia Compartida constituye un
derecho fundamental de los menores, así como el recurso jurídico y
familiar que de modo general asegura la igualdad de las partes en estos
procesos, impidiendo que uno de los progenitores se eleve con el
monopolio exclusivo de los menores, con el riesgo de utilización y
manipulación de los mismos
3. Instar al legislador a que modifique el Código Civil para que éste recoja el
ejercicio de la Guarda y Custodia Compartida desde el mismo momento en
que se presenta ante el juzgado una demanda de separación o divorcio,
salvo los casos excepcionales que puedan producirse El poder judicial
deberá velar por este derecho básico de los menores
4. Desde el ámbito de responsabilidad municipal, esta corporación se
compromete a transmitir los valores de igualdad y de corresponsabilidad
parental que comportan la Guarda y Custodia Compartida, a todos sus
órganos y muy especialmente en el área de familia, igualdad y en la de
servicios sociales
5. Instar a las Cortes Generales para que de modo urgente aborde las
modificaciones legales pertinentes en el Código Civil de manera que figure
la Guarda v Custodia Compartida como un derecho del menor que se
ha de otorgar de modo general aún en defecto de acuerdo de las
partes, considerando igualmente las interacciones negativas que se
producen con la Ley de Violencia de Género
Elévese está Moción a los siguientes órganos institucionales solicitando la
aprobación de la misma:
•

Congreso de los Diputados
Mesa del Congreso
Grupos parlamentarios
Comisión de Justicia
Comisión de Igualdad

•

Senado
Mesa del Senado
Grupos parlamentarios
Comisión de Justicia
Comisión de Igualdad

• Defensor del Pueblo de España y de cada CC
AA
• Consejo General del Poder Judicial
• Tribunal Constitucional

•
•

Fiscalía General del Estado
Cortes y Parlamentos de todas las Comunidades Autónomas

Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
21 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'IP PER LA CREACIÓ D'UN TELÈFON
GRATUIT DE SUPORT A LA MILLORA I MANTENIMENT DE VIES I PARCS PÚBLICS.
Atès que durant aquest estiu veïns/es del municipi ens han fet arribar diferents
queixes derivades de la precarietat en que es troben diferents zones del nostre
municipi principalment parcs i voreres, on en tres mesos no han vist cap
operari fent manteniment ni cap tipus de reparació.
Atès que seria d'interès que els veïns poguessin comunicar a l'Ajuntament
d'una forma ràpida i sense cost els diferents desperfectes o problemes que
afectin a la via pública i de que això augmentaria la celeritat en la solució dels
problemes existents.
Atès que la instal·lació i creació d'un telèfon gratuït de suport i millora del
manteniment de la via pública amb un número senzill de recordar facilitaria
que els veïns col·laboressin més amb l'Ajuntament en el manteniment de la via
pública.
Atès que aquest telèfon hauria de ser gestionat per persones i no a través d'un
contestador automàtic, de forma que el veí/veïna constati que la seva
col·laboració arribi a un destí físic.
El grup Municipal d'IP proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció del
següent:
ACORD
- La creació d'un telèfon gratuït on els veïns puguin adreçar -se per
informar dels desperfectes que trobin a efectes que es puguin recollir les
observacions i les queixes dels Pallaresencs pel que fa a la via pública.
- Que sigui un telèfon d'atenció personal i no a través de contestador
automàtic.
- Que aquest número de telèfon, es faci difusió continua en tots el mitjans
de comunicació de l'Ajuntament (butlletí municipal, pàgina web, etc).

El Sr. Marcos. Desprès de lleixi la moció manifesta, que vol deixar molt clar que
aquesta moció va ser presentada en el Ple del 5 de març de 2009 pel grup d‟AMDC, i
que ells hi van votar a favor. Com veu una moció que és interessant han volgut
presentar-la, recalca que és la presentada en el seu dia i que desitja que es pugui dur
a terme.
Sotmès a votació, amb el resultat de un (1) vots a favor, el del senyor Marcos, deu (10)
vots en contra, dels senyors/res, Domínguez, Cañete, Coronado, Ramos, Tenorio,
Coronado, Sánchez, Vidal Guiamet, Domènech i Vidal Álvarez, i cap (0) abstencions,
atès el resultat, el Ple de l‟Ajuntament no aprova la moció.
Sra. Ramos: El Grup Municipal de Convergència i Unió ha votat en contra d‟aquesta
moció perquè entre altres coses creiem que la creació d‟un telèfon gratuït de suport a
la millora i manteniment de vies i parcs públics suposaria una despesa addicional per
l‟Ajuntament.
Creiem que aquesta feina es la responsabilitat dels regidors de cada Departament
adient: El Sr. Joan Pere Vidal en Medi Ambient i el Sr. Claudi Domènech en Serveis.
Sra. Sánchez: Manifesta que han votat en contra igualment com ho van fer l‟any 2009,
per que tot i ser una idea molt bona, és una despesa que en l‟actualitat l‟Ajuntament no
podria suportar.
Sr. Vidal Álvarez: Manifesta que ha votat en contra per que creu que amb els mitjans
actuals que disposa l‟Ajuntament, com el servei de telèfon, el registre d‟entrada, el mail
i l‟atenció dels funcionaris, és suficient i no cal carregar més les arques municipals en
despeses innecessàries.
Sr. Alcalde: Es dirigeix al Sr. Marcos per dir-li que també ha votat en contra. Li demana
que abans de fer afirmacions es miri al registre d‟entrada per saber com està el tema
de queixes, davant la falsedat que durant tres mesos no s‟han vist operaris fent
tasques en jardins i voreres, atès que s‟han fet actuacions en aquests àmbits.
Manifesta que en comparació a altres anys les incidències són pràcticament
inexistents.
Li pregunta on vol arribar al presentar aquestes mocions que el Sr. Domínguez va
presentar en l‟anterior legislatura, i li torna a demanar temps.
Li manifesta que està d‟acord amb el contingut de la moció però que no és el moment,
atès que no hi ha dotació pressupostària entre d‟altres coses.
Recorda que en l‟actualitat a la web municipal hi ha el telèfon dels vigilants municipals
per a qualsevol incidència que pugui sorgir i poder actuar ràpidament.
Recorda la limitació de les inversions pel Pla de Sanejament en que està immers de
l‟Ajuntament, i la limitació de les partides pressupostàries.

Es compromet a fer-ho, però quan ho considerin oportú.
22 MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D'IP PER LA CREACIÓ D'UNA
CAMPANYA PER FOMENTAR EL COMPOSTATGE DOMÈSTIC
La matèria orgànica és la base de la vida. Per això qualsevol resta orgànica no
es pot considerar com un rebuig sinó com un recurs valuós per continuar
garantint la fertilitat de la terra. Amb el procés de compostatge la matèria
orgànica es converteix en un recurs valuós per frenar la desertització i evitar la
contaminació dels residus domèstics.
El compostatge és un procés que imita la natura, on la matèria orgànica (en el
nostre cas restes orgàniques de cuina i jardineria) es transforma de forma
natural fins a obtenir compost, un producte de gran qualitat com adob orgànic.
El compostatge domèstic és una pràctica establerta arreu d'Europa que poc a
poc es va introduint a casa nostra. Es pot practicar tant al pati de casa com en
espais oberts, escoles, jardins comunitaris i parcs públics. D'aquesta manera
tothom pot experimentar al seu entorn immediat el cicle natural de la matèria.
El compost millora l‟estructura del sòl i conté tots els nutrients necessaris per
un creixement saludable de les plantes. El compost substitueix el fertilitzant o
adob artificial, reduint per tant el consum d'aquest productes i els efectes
contaminants associats a la seva producció i ús. El compost es pot emprar
com a substitut de la torba, amb la qual cosa es contribueix a la preservació
dels aiguamolls i les torberes.
Una aplicació correcta del compost evita el creixement de les males herbes i
per tant millora les condicions en la jardineria. El compostatge domèstic ,
col·lectiu o individual, representa la manera més important de reduir el volum
d'escombraries, amb la reducció conseqüent de les necessitats de recollida i
tractament i de les emissions associades.
El grup Municipal d'IP proposa el Ple de l'Ajuntament l'adopció del següent:
ACORD
-Aprovar que els veïns dels Pallaresos que s'adhereixin a aquesta campanya
tinguin de manera gratuïta un compostador domèstic a través de l'Ajuntament.
Només caldrà dipositar una fiança que fixarà l'Ajuntament i que serà torna da
als 2 anys.
-L'Ajuntament farà un taller gratuït per aprendre a fer compostatge casolà,i
posarà a disposició dels veïns un tècnic municipal per resoldre totes les
dubtes que poguessin tenir en relació al compostatge domèstic.

Sr. Marcos: Llegeix la moció i es dirigeix al Sr. Alcalde per dir-li que aquesta moció
també va ser presentada pel grup municipal d‟ADMC amb el seu suport i aprovació, el
5 de març de 2009.
Afegeix que potser ara no és el moment però que la situació econòmica no està pitjor
que al 2009. Vol donar a entendre que el seu grup creu en això, que és factible i que
per això ho presenten.
Li diu al Sr. Alcalde que aquesta moció va néixer del seu grup i que una vegada més
no ha complert el que va prometre, i que sembla que el que abans valia ara ja no val.
Sr. Vidal Álvarez: Intervé per a convidar obertament al Sr. Marcos a tractar aquest
tema tot retirant la moció. Li explica que el que queda a la partida de Medi ambient
està reservat pel tema de la fira i actuacions mediambientals que s‟han de fer amb
màxima urgència, que estudiarà aquest tema quan es faci el pressupost nou de cara a
l‟any vinent, però que abans d‟estudiar-ho vol realitzar una consulta pública d‟adhesió
a la realització del compostatge a les cases particulars, si s‟hi ha força gent implicada
es tirarà endavant. Convida al Sr. Marcos a retirar aquesta moció i seure a taula quan
tingui el pressupost per l‟any vinent i parlar d‟aquest projecte que ja te damunt la taula,
però que ara per ara no es pot executar.
Sr. Marcos: Agraeix les paraules del Sr. Joan Pere, i retira la moció amb el compromís
de mantenir aquesta reunió quan estiguin els propers pressupostos.
Per assentiment i unanimitat de tots els membres assistents, es deixa damunt la taula
per una propera sessió.

23 DONAR COMPTE DELS DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.
Es dóna compte al Ple de l‟Ajuntament dels decrets, resolucions i informes
corresponents als mesos de març, abril, maig, juny, juliol i agost de 2011.
Informes:
S‟informa del desenvolupament del Padró d‟Habitants:
Mes de juliol 4.338, Altes: 36, baixes 4, habitants: 4.370.
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.

Es dona compte de l‟escrit rebut del Consell Comarcal del Tarragonès, número 3117,
de data 27 de juliol de 2011, comunicant l‟acord del Consell de data 26 de juliol de
2011, mitjançant el qual s‟aprova la modificació del sistema de cobrament dels serveis
ambientals que presta el referit Consell Comarcal, deixant sense efecte l‟acord del

Plenari de data 3 de març de 2009 i tornant a la situació inicial, és a dir liquidar els
serveis per factura i mes vençut a partir de l‟1 de gener de 2011.
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.

Relació de decrets:
Decret 94/11, de data 1 de març de 2011, rescindint contracte d‟explotació del bar dels
vestidors piscina municipal, aprovant inventari i valoració realitzada pel tècnic, i
ordenant la devolució de les fiances dipositades
Decret 95/11, de data 16 de febrer de 2011, aprovant el pagament de les factures
presentades fins 31 de desembre de 2010, incloses al fons social per cobrir despeses
manteniment centres educació primària, per import de 18.984,66€
Decret 96/11, de data 1 de març de 2011, aprovant el deute que el sr. Rafael
Sebastián Balfegó manté amb l‟Ajuntament per import de 2.474,34€, anul·lar la
llicència d‟obres exp. 84/2008 i ordenant la regularització de les quantitats
Decret 97/11, de data 28 de febrer de 2011, establint horari de visitis del cementiri
municipal, el primer diumenge de cada mes de 10 a 20 hores
Decret 98/11, de data 28 de febrer de 2011, aprovant la certificació final corresponent
a les obres d‟adequació, arranjament i enjardinament de l‟edifici de l‟antic Ajuntament,
obra inclosa al Fons d‟Ocupació i Sostenibilitat Local 2010, per import de 12.003,49€, i
el seu pagament a l‟empresa Salvat Jové, SL
Decret 99/11, de data 2 de març de 2011, concedint llicència d‟obres exp. 11/2011, per
a la construcció de piscina a la finca President Macià, 19A, propietat del sr. Eduard
Pérez Escribano
Decret 100/11, de data 2 de març de 2011, demanant anul·lació deute sr. Rafael
Sebastián Balfegó
Decret 101/11, de data 15 de febrer de 2011, providència de l‟Alcaldia, comunicant a la
secretaria que emeti informe del béns propietat de l‟Ajuntament, segons article 223.1,
Decret Legislatiu 2/2008, de 28 d‟abril
Decret 102/11, de data 2 de març de 2011, concedint llicència d‟activitat exp. 02/2008,
destinada a oficina per a compra-venda de vehicles de segona mà, al sr. Jorge
Martínez Martínez, en representació de CS MOTORS JEHRESWAGEN, S.L., al carrer
Roger de Lluria, 1A,
Decret 103/11, de data 2 de març de 2011, concedint llicència per a la instal·lació de
gual a l‟avinguda Bofarull, 75, a nom del sr. Pere Gavarra Girones, exp. gual 15/2010

Decret 104/11, de data 2 de març de 2011, concedint llicència d‟obres a la Sra. Teresa
Fernández-Anchuela, per a fer reformes a l‟interior de la vivenda del carrer Nou, 29,
segons exp. obres 05/2011
Decret 105/11, de data 2 de març de 2011, concedint llicència d‟obres a l‟empresa
SALVAT JOVE, S.L. en representació del sr. Francisco Fortuny Alegret, per a fer
reformes al garatge de la vivenda del carrer Alt, 12, segons exp. obres 3/2011
Decret 106/11, de data 2 de març de 2011, concedint llicència d‟obres a la Sra. Carla
García-Cernuda Rosidi, per a les obres d‟enderroc d‟envà a la vivenda del carrer
Major, 25, segons exp. obres 10/2011
Decret 107/11, de data 2 de març de 2011, concedint llicència d‟obres a la Sra. José
Ferran Tomas, per a fer reparacions façana de la vivenda del camí Dels Plans, 17,
segons exp. obres 6/2011
Decret 108/11, de data 8 de març de 2011, aixecant la paralització de les obres de
construcció de l‟habitatge situat al carrer Clotas, núm. 4, exp. obres 4/2007 i 52/2010
Decret 109/11, de data 7 de març de 2011, aprovant la factura presentada per
SERVITUR SALVAMENT, S.L. per import 1119,35€ socorrisme aquàtic mes setembre
2010
Decret 110/11, de data 10 de març de 2011, aprovant la certificació núm. 4, de
l‟empresa GULINVES, S.L., per import 88.924,69€, escola bressol municipal

Decret 111/11, de data 10 de març de 2011, concedint autorització a dos parades per
a la seva instal·lació al mercat municipal del dia 3 i 10 de març de 2011
Decret 112/11, de data 11 de març de 2011, concedint llicència al sr. Alexandre Daniel
Diez, per connexió de la finca de la ctra. Santes Creus, 37, a la xarxa de clavegueram
general, exp. obres 4/2011
Decret 113/11, de data 11 de març de 2011, aprovant llicència de segregació a nom de
la Sra. Ma Teresa Farré Alegret, finca amb part urbana i rústega, partida “Argila” i
“Castellot”
Decret 114/11, de data 11 de març de 2011, autoritzant a l‟empresa VILELLA INMO
XXI, SAU a ocupar el carrer Lleida, amb contenidor per a la neteja dels restes d‟obra,
exp. obres 35/07
Decret 115/11, de data 11 de març de 2011, concedint llicència de PO, al sr. José
Sánchez Ruiz, habitatge unifamiliar, del carrer Garrigues, 7, exp. PO 1/2011, obres
122/04

Decret 116/11, de data 11 de març de 2011, atorgant llicència al sr. Antonio Ruiz Ruiz,
per a la obertura d‟activitat exposició banys i cuines a la prolongació Camí dels Plans,
17, local 5, exp. act. 09/2007
Decret 117/11, de data 11 de març de 2011, concedint llicència al sr. José Luis Ibarra
Molero, per a la construcció de barbacoa a la finca ctra. Stes. Creus, 27, exp. obres
12/2011
Decret 118/11, de data 11 de març de 2011, concedint al sr. Josep Ma Palau Estil·les,
llicència per a la reparació de la canal i sanejament de la façana, de la nau, ctra. Stes.
Creus, s/n, exp. obres 23/2011
Decret 119/11, de data 11 de març de 2011, concedint llicència al sr. Inocencio Blanco
Martínez, per a la reconstrucció de la tanca exterior, de la finca, Victòria, 4B, exp.
obres 13/2011
Decret 120/11, de data 7 de març de 2011, aprovant el canvi de tarifació al rebut
d‟escombraries del local comercial, del camí dels Plans, 4F, a local sense activitat,
efectes 2011
Decret 121/11, de data 22 de febrer de 2011, aprovant la regularització de les
liquidacions emeses a IMMOFIT, de les finques, Rosa dels Vents, Tramuntana i
Ponent
Decret 122/11, de data 2 de març de 2011, donant trasllat de la documentació relativa
als rètols publicitaris, al departament d‟urbanisme per tal tècnic municipal elabori el
corresponent informe
Decret 123/11, de data 11 de març de 2011, obrint convocatòria per a la concessió de
subvencions a les associacions de veïns i entitats locals any 2011
Decret 124/11, de data 11 de març de 2011, incoant l‟expedient per procedir a la
rectificació de l‟inventari general , reflexant les incidències dels béns, durant l‟any 2010
Decret 125/11, de data 21 de gener de 2011, ordenant transferència participació al
Fons de Cooperació Local de Catalunya, any 2010, per import 9.624,73
Decret 126/11, de data 16 de març de 2011, aprovant inicialment la memòria valorada
per la instal·lació de pèrgola exterior de fusta, al pati de l‟antic ajuntament
Decret 127/11, de data 3 de març de 2011, ordenant l‟inscripció de la sol·licitud num.
37, al Registre municipal de parelles de fet, dels srs. Pacheco Patiño i Mancilla
Rodríguez
Decret 128/11, de data 15 de març de 2011, aprovant els pressupostos presentats pels
industrials SENRA I JAVIER JEREZ ARCOCHA, reparació danys inundació local
social Jardins Imperi, coberts per l‟assegurança MAPFRE

Decret 129/11, de data 14 de març de 2011, ordenant l‟aplicació de la bonificació per
l‟any 2011 a l‟habitatge Lleida, 4, dels rebuts de les taxes d‟escombraries, per no tenir
subministraments
Decret 130/11, de data 14 de març de 2011, ordenant aplicar la bonificació pels anys
2010 i 2011, als habitatges que acrediten no tenir subministraments d‟aigua i llum, als
rebuts d‟escombraries, Jaume d‟Urgell i Prats de Motllo
Decret 131/11, de data 14 de març de 2011, ordenant aplicar la bonificació pels anys
2010 i 2011, als habitatges que acrediten no tenir subministraments d‟aigua i llum, als
rebuts d‟escombraries, Bofarull i Santes Creus
Decret 132/11, de data 16 de març de 2011, autoritzant al sr. Albert Fernández Torné,
en representació de l‟empresa Gilabert Miró, permís per tallar els carrers sol·licitats,
abonant la corresponent taxa, segons obres, canalització gas natural, Xarxa Els
Pallaresos, El Catllar, centre penitenciari
Decret 133/11, de data 17 de març de 2011, aprovant les certificacions 1 i 2, signades
pel tècnic Saül Garreta i Puig, corresponent al programa d‟inversions “Millores de vies
públiques”, PEIM 2010, per import de 9610,30 i 5562,96€
Decret 134/11, de data 17 de març de 2011, concedint autorització a dos parades per
a la seva instal·lació al mercat municipal del dia 17 de març de 2011
Decret 135/11, de data 18 de març de 2011, aixecant la paralització de les obres de
construcció edifici plurifamiliar, del carrer Clotas, 4, exp. obres 4/2007 i 52/2010
Decret 136/11, de data 18 de març de 2011, acceptant la responsabilitat patrimonial
vers els danys soferts el 9 d‟abril de 2010, al vehicle T-6290-AT, propietat del sr. Pedro
Pérez Soriano
Decret 137/11, de data 21 de març de 2011, concedint a la sra. Dolors Alonso Obiol,
llicència per a l‟acondicionament interior del garatge, de l‟habitatge President Macià.
8B, exp. obres 15/2011
Decret 138/11, de data 21 de març de 2011, concedint llicència al sr. Vicente Arévalo
Domènech, per a la construcció de piscina, a la finca Gregal, 33, exp. obres. 25/2011
Decret 139/11, de data 21 de març de 2011, aprovant l‟expedient d‟adjudicació de
l‟explotació en règim de concessió demanial, del bar de la piscina municipal dels
Pallaresos
Decret 140/11, de data 18 de març de 2011, autoritzant el pagament de l‟ajut, “Ulleres”
segons conveni, al treballador José Arjona Velasco, per la necessitat per a
desenvolupar la feina

Decret 141/11, de data 18 de març de 2011, aplicant plus de reten als srs. Arjona
Velasco, Coso González, Larios Delgado, Petit Piñol i Reales Amposta, corresponent
al mes de març 2011
Decret 142/11, de data 18 de març de 2011, autoritzant i atorgant la compensació
d‟hores extres realitzades el mes de març 2011, de varis treballadors de l‟ajuntament
Decret 143/11, de data 21 de març de 2011, aplicant dos plusos d‟enterrament, al sr.
Carles Brunet Bofarull, tasques realitzades, el mes de febrer i març
Decret 144/11, de data 21 de març de 2011, ordenant la regularització dels rebuts de
l‟IBI, de la finca AR SAU-4, segons petició REDWATER
Decret 145/11, de data 23 de març de 2011, aprovant la baixa d‟ofici de l‟activitat
comerç al menor productes d‟alimentació a nom del sr. Enrique Jiménez Gómez, a
prolongació Camí dels Plans, 6, locals A,B i C, segons exp. activitat 5/99,
Decret 146/11, de data 23 de març de 2011, aprovant la baixa d‟ofici de l‟activitat
immobiliària, a nom de BARRETEON, S.L., a Ribera, d‟Ebre, 16, segons exp. activitat
2/2007,
Decret 147/11, de data 23 de març de 2011, aprovant la baixa d‟ofici de l‟activitat
comerç al detall de productes de regal, a nom de Nerea Miras Del Pozo, a Prolongació
Camí dels Plans, 4B, segons exp. activitat 7/2002
Decret 148/11, de data 23 de març de 2011, ordenant baixa al padró d‟escombraries
any 2012, finca Garrotxa, 8, i anul·lant les liquidacions d‟endarreriment
Decret 149/11, de data 24 de març de 2011, aprovant les factures corresponents als
serveis professionals (951.26) i tècnics (1582.20) del mes de febrer 2011,
Decret 150/11, de data 28 de març de 2011, aprovant les factures presentades pel
CET i TENO ATAULA, corresponent a la Setmana Blanca, per import de 3226,64€
Decret 151/11, de data 21 de març de 2011, concedint llicència a la sra. Carla GarcíaCernuda Rosidi, per a l‟adecentament de l‟interior de la vivenda del carrer Major, 25,
exp. obres 17/2011

Decret 152/11, de data 30 de març de 2011, convocant sessió extraordinària del Ple
de l‟Ajuntament, per dia 5 d‟abril de 2011
Decret 153/11, de data 29 de març de 2011, adjudicant el contracte menor per les
obres de reparació de vorers de la urbanització Els Plans, a l‟empresa GULINVES,
S.L., aprovant la despesa de 5562,96€

Decret 154/11, de data 1 d‟abril de 2011, adjudicant el contracte menor per les obres
d‟arranjament del parc de la Font de la Mina i del parc del carrer Nou, a l‟empresa
CONSTRUCCIONS SALVAT-JOVÉ, S.L., aprovant la despesa de 4722,08 i 18958,77€
Decret 155/11, de data 5 d‟abril de 2011, autoritzant instal·lació de gual al passatge
Roger de Lluria, 6B, sr. Huan M. Chafino García
Decret 156/11, de data 7 d‟abril de 2011, concedint autorització a dos parades per a la
seva instal·lació al mercat municipal dels dies 31 de març i 7 d‟abril de 2011
Decret 157/11, de data 12 d‟abril de 2011, concedint llicència d‟obres al sr. Josep Ma
Tasias Pons, en representació de l‟empresa CONCEFILLS, S.L., per l‟ampliació de
l‟edifici destinat a apartament turístics al carrer Alt, 8, exp. obres 86/2007
Decret 158/11, de data 12 d‟abril de 2011, concedint al sr. Joan Carles Petit Piñol,
autorització per la divisió horitzontal de la finca Baix Ebre, 4, exp. obres 19/2011
Decret 159/11, de data 12 d‟abril de 2011, ordenant la devolució de les fiances a la
sra. Sandra Obiol Palau, obres construcció edifici plurifamiliar entremitgeres, exp.
obres 104/2001
Decret 160/11, de data 12 d‟abril de 2011, concedint llicència sra. Ma Pilar Gimeno
García connexió clavegueram municipal finca Mas del Frare, 28,exp. obres 100/2010
Decret 161/11, de data 29 de març de 2011, ordenant a base la regularització dels
rebuts anys 2009-2011, immoble Tarragonès, 3, sr. Alcarraz Boquera, Francisco
Decret 162/11, de data 29 de març de 2011, aprovant la baixa de l‟únic rebut generat
dels guals 46 i 47, comunitat de propietaris Bofarull, 23-53, generant dos rebuts
independents
Decret 163/11, de data 13 d‟abril de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades, exp. 25/2010, tancament alumini, finca Països Catalans, 6B, sr. Jaume
Vallverdú Vallverdú
Decret 164/11, de data 13 d‟abril de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades, exp. 67/2010, reforma interior nau, finca Montsià, 7D, sr. Manel Sanromà
Codinach
Decret 165/11, de data 13 d‟abril de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades, exp. 68/2010, obertura porta vianants tanca exterior, finca Lliris, 24, sr.
Rafael García Pizarro
Decret 166/11, de data 13 d‟abril de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades, exp. 86/2010, construcció de mur exterior a la finca President Tarradellas
17B, sr. Daniel Poblet Sobrino

Decret 167/11, de data 14 d‟abril de 2011, aprovant la certificació núm. 5, presentada
per l‟empresa Gulinves, SL, construcció escola bressol municipal
Decret 168/11, de data 14 d‟abril de 2011, concedint autorització a dos parades per a
la seva instal·lació al mercat municipal del dia 14 d‟abril de 2011
Decret 169/11, de data 13 d‟abril de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades, exp. 09/2010, construcció piscina a la finca Pau Claris, 6B, sr. Silvia
Lozano Borrell
Decret 170/11, de data 13 d‟abril de 2011, concedint llicència sr. Enrique Santos Fort
per obrir finestra en planta baixa a l‟habitatge Prats de Motllo, 11D,exp. obres 24/2011
Decret 171/11, de data 14 d‟abril de 2011, concedint llicència a la Sra. Andrea
Caparrós de la Cruz (comunitat de propietaris del carrer Segadors) per reparació de
mur a la finca del carrer Segadors,exp. obres 18/2011
Decret 172/11, de data 14 d‟abril de 2011, concedint llicència al sr. Ricardo Puyuelo
Lacambra per a les obres de tancament de porxo i altres a l‟habitatge Onze de
Setembre, 35A, exp. obres 08/2011
Decret 173/11, de data 14 d‟abril de 2011, aprovant la documentació final i factura de
les obres d‟adequació de l‟enllumenat públic exterior de la urbanització Els Hostalets,
presentada per l‟empresa SECE, inclosa al Fons d‟Ocupació i Sostenibilitat Local
2010, per import de 101.959,55€
Decret 174/11, anul.lat per error
Decret 175/11, de data 6 d‟abril de 2011, ampliant l‟horari d‟obertura de les
instal·lacions del, cementiri municipal
Decret 176/11, de data 15 d‟abril de 2011, aplicant un plus de reten, als senyors Arjona
Velasco, Coso González, Larios Delgado i Reales Amposta, mes abril 2011
Decret 177/11, de data 15 d‟abril de 2011, autoritzar i atorgar gratificació extraordinària
a diferents treballadors, per actuació neteja urgent taca oli a la via pública

Decret 178/11, de data 15 d‟abril de 2011, autoritzar i atorgar la compensació d‟hores
extres, mes març, diferents treballadors de l‟Ajuntament
Decret 179/11, de data 1 d‟abril de 2011, ordenar a base la regularització dels rebuts
2010 abonats en excés, per l‟empresa Vilella Inmo XXI
Decret 180/11, de data 5 d‟abril de 2011, ordenar a base la regularització dels rebuts
2010 abonats en excés, habitatges, Bofarull i Stes. Creus

Decret 181/11, de data 18 d‟abril de 2011, aprovar les factures corresponents als
serveis professionals, mes març 2011, per import de 951,26€ i tècnics, 3452,50€
Decret 182/11, de data 29 d‟abril de 2011, aprovant el traspàs de fons des del compte
principal de l‟ajuntament -Caixa Tarragona-, al compte obert pagament certificacions
d‟obra construcció escola bressol municipal, per import de 11.022,48€
Decret 183/11, de data 18 d‟abril de 2011, resolent no convocar la sessió del dia 5 de
maig, al Ple municipal, per manca d‟assumptes
Decret 184/11, de data 28 d‟abril de 2011, concedint llicència per a l‟entroncament al
clavegueram de l‟empresa Concefills, SL, exp. Obres 28/2011
Decret 185/11, de data 28 d‟abril de 2011, concedint llicència al sr. Francesc Boada
Queralt, per a l‟ocupació de via pública de 5 taules i cadires, davant el Bar BQ Boada,
durant els mesos d‟estiu
Decret 186/11, de data 28 d‟abril de 2011, concedint autorització a dos parades per a
la seva instal·lació al mercat municipal del dia 28 d‟abril de 2011
Decret 187/11, de data 3 de maig de 2011, concedint llicència de primera ocupació, a
l‟emrpesa Construcciones González Segovia, SL, construcció dos habitatges
aparellats, a Gironès, 7A, exp. PO 4/2011
Decret 188/11, de data 3 de maig de 2011, concedint llicència per la finalització de
l‟habitatge Clotas, 4, al sr. Josep Ma Fernández Fortuny, exp. Obres 14/2011
Decret 189/11, de data 3 de maig de 2011, concedint llicència a l‟empresa
Construcciones González Segovia, SL, per a la construcció de piscina, a Gironés, 7b,
exp. Obres 35/2011
Decret 190/11, de data 3 de maig de 2011, concedint llicència al sr. Josep Ma Saura
Díaz, per a la construcció de piscina, a Generalitat, 12D, exp. obres 33/2011
Decret 191/11, de data 2 de maig de 2011, traslladant a Assessoria jurídica de Base,
la documentació en referència a la titularitat de les finques OB-REM, per a que emetin
informe
Decret 192/11, de data 29 d‟abril de 2011, ordenant a BASE regularització dels rebuts
finca Bofarull, 13, 2n2a, de l‟empres Vilella inmo XXI, SA
Decret 193/11, de data 27 d‟abril de 2011, ordenant a BASE regularització dels rebuts
finca Rosa dels Vents, 20 i 28, de l‟empres Redwater i Cisa Cartera de inmuebles
Decret 194/11, de data 11 d‟abril de 2011, ordenant la baixa del padró de guals , els
números 93 i 94, a nom Salvat Jové, SL, de les naus ctra. Stes. Creus, s/n

Decret 195/11, de data 3 de maig de 2011, aprovant les factures presentades per les
empreses Ecojet i Sirhsa, serveis i manteniment estacions de bombament del municipi,
per import de 2.297,43€
Decret 196/11, de data 5 de maig de 2011, concedint llicència d‟obres renovació de
cuina al sr. Nicolas Talavera Duran, vivenda Prats de Motllo, 1, exp. Obres 32/2011
Decret 197/11, de data 5 de maig de 2011, concedint llicència a Telefónica España,
SAU, per a l‟obertura de cala en vorera, a l‟avinguda Catalunya, 23, per reparació i
desobstrucció dels conductes, exp. Obres 31/2011
Decret 198/11, de data 3 de maig de 2011, adjudicant el contracte menor a l‟empresa
Gulinves, SL, per a l‟adquisició del mobiliari d‟hostaleria i càtering, de l‟escola bressol
municipal, per import de 9.989,57€
Decret 199/11, de data 9 de maig de 2011, concedint llicència per a l‟entroncament a
la xarxa de clavegueram municipal, a l‟edifici plurifamiliar del carrer Clotas, 4, sol·licitat
pel sr. Ramon Nicolas Sánchez Fernández, exp. Obres 38/2011
Decret 200/11, de data 9 de maig de 2011, concedint llicència per a l‟entroncament a
la xarxa de clavegueram municipal, a la vivenda unifamiliar del carrer Clotas, 4,
sol·licitat pel sr. José Luís Fernández Soto, exp. Obres 39/2011
Decret 201/11, de data 19 de maig de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades per l‟empres ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, SLU, per a les obres
d‟estesa de cable a Ribera d‟Ebre, per import de 120,00€, segons exp. obres 120/2007
Decret 202/11, de data 9 de maig de 2011, autorització instal·lació de gual a la
comunitat de propietaris del carrer Eixerit, 5,7 i 9
Decret 203/11, de data 10 de maig de 2011, aprovant les factures corresponents als
serveis professionals, per import de 951,26€ i serveis tècnics, per import de 1.735,80€,
mes abril 2011
Decret 204/11, de data 10 de maig de 2011, aprovant definitivament el plec de
clàusules que ha regir l‟adjudicació de l‟explotació en règim de concessió demanial, del
bar de la piscina municipal
Decret 205/11, de data 10 de maig de 2011, aprovant la factura presentada pel sr.
Javier Jerez Arcocha , corresponent als treballs de reparació fusteria del local social
Jardins Imperi, per import de 1.605,70€
Decret 206/11, de data 11 de maig de 2011, aprovant la factura presentada per
l‟empresa Culinàrium Hosteleria, SL, corresponent als dinars del casal d‟estiu 2011,
per import de 529,20€

Decret 207/11, de data 2 de maig de 2011, ordenant a BASE la regularització dels
rebuts d‟escombraries a nom del sr. Roberto Bianchi, de l‟adreça Jujol, 5, 1r 2a, per
ser local sense activitat
Decret 208/11, de data 2 de maig de 2011, ordenant a BASE la regularització dels
titulars dels rebuts d‟escombraries del local Ribera d‟Ebre, 15, any 2010, i deixant com
actual propietari Taller RR mecànic, CB
Decret 209/11, de data 12 de maig de 2011, concedint llicència d‟obres exp. 27/2011,
a la sra. Purificación Izquierdo López, per construcció de piscina a la finca Av.
Catalunya, 91
Decret 210/11, de data 12 de maig de 2011, concedint llicència d‟obres exp. 29/2011,
a la sr. Isidoro Minaya González, per construcció de piscina a la finca Gregal, 37
Decret 211/11, de data 12 de maig de 2011, concessió llicència paradistes mercat
setmanal, 2 parades.

Decret 212/11, de data 12 de maig de 2011, aprovant pressupost presentat per
l‟empresa Music‟s & Classics, adquisició material de l‟equip de so, per import de
148,39€
Decret 213/11, de data 13 de maig de 2011, atorgant llicència al sr. Rafael Carrillo
Menjíbar, per l‟ampliació de l‟activitat bar Nou, a prolongació camí dels Plans, 6g, exp.
Act. 5/2009
Decret 214/11, de data 13 de maig de 2011, autoritzant al sr. Juan Manuel Trotteyn,
per a l‟ instal·lació d‟una pizzeria ambulat, amb dues taules i sis cadires, a l‟avinguda
Catalunya, 8-10, els dies 14 i 15 de maig de 2011,
Decret 215/11, de data 17 de maig de 2011, aprovant la factura presentada per
SIRSHA, per import de 747,44€, serveis de reparació de l‟estació de bombeig Els
Hostalets.
Decret 216/11, de data 13 de maig de 2011, ordenant la devolució de fiances
dipositada pel sr. Josep Ma Palau Estil·les, exp. Obres 23/2011
Decret 217/11, de data 13 de maig de 2011, atorgant llicència a la sra. Isabel Ramos
Gil, per substitució claraboia, a Mestre Rosari, 2, exp. Obres 37/2011
Decret 218/11, de data 16 de maig de 2011, modificant la liquidació de l‟impost de la
llicència d‟obres exp. 15/2011 de la sra. Dolors Alonso Obiol, por modificació de
pressupost
Decret 219/11, de data 17 de maig de 2011, accedint a la inscripció al registre general
d‟entitats num. 13 a l‟Associació de Pubillatge dels Pallaresos

Decret 220/11, de data 18 de maig de 2011, ordenant devolució dels avals dipositats
per Endesa Distribucion Electrica, SLU, diverses actuacions al municipi
Decret 221/11, anul.lat per error de numeració
Decret 222/11, de data 19 de maig de 2011, aprovant la factura de l‟empresa
FUNDACIO EN XARXA, per import de 450,85€, autobús monitoratge esquiada jove 18
al 20/02/11
Decret 223/11, de data 19 de maig de 2011, aprovant la factura de l‟empres
TAMEDIAXA, S,A, per import de 1534€, publicació diari Mes Tarragona
Decret 224/11, de data 19 de maig de 2011, aprovant la factura de l‟empresa FIC
SUMINISTROS, per import 117€, adquisició màquina esmoladora
Decret 225/11, de data 19 de maig de 2011, aprovant la factura de l‟empresa
INFOCAM, SCP, per import 878,35€, adquisició equip informàtic pel secretari
Decret 226/11, de data 19 de maig de 2011, aprovant la certificació núm. 6,
presentada per l‟empresa GULINVES, S.L., per import 115.792,74€, construcció
escola bressol municipal
Decret 227/11, de data 19 de maig de 2011, concessió llicència paradistes mercat
setmanal, 2 parades.
Decret 228/11, de data 23 de maig de 2011, aprovant la certificació tercer trimestre
despeses d‟explotació, servei de neteja i manteniment sistema de sanejament per
import 3.562,53€
Decret 229/11, de data 24 de maig de 2011, ordenant la devolució dels avals dipositats
per la sra. Araceli Perelló Navarro, obres habitatge Priorat, 10, exp. obre 65/2009
Decret 230/11, de data 16 de maig de 2011, ordenant a base la regularització dels
rebuts d‟escombraries a nos d ela sra. Dolors Mañé Sanromà, vivenda Plaça Esglèsia
5
Decret 231/11, de data 24 de maig de 2011, concedint llicència de PO exp. 2/2011, al
sr. Marc Rovira Balañà, ampliació habitatge i piscina, a la vivenda Pins, 54
Decret 232/11, de data 24 de maig de 2011, ordenant la devolució de fiances
dipositades pel sr., Marc Rovira Balañà, per import de 2.551,52€, construcció piscina a
Pins, 54
Decret 233/11, de data 24 de maig de 2011, concedint llicència d‟obres exp. 89/2010,
sr. José C. Murillo Fernández, construcció piscina a Gironés, 2

Decret 234/11, de data 25 de maig de 2011, denegant la sol·licitud de legalització
d‟obres exp. 116/2008, sr. Daniel Cortes Ayen, legalització de porxo, a Prat de la Riba,
10a
Decret 235/11, de data 25 de maig de 2011, concedint llicència d‟obres a la sra. Marta
Franqueza Linares, exp. 40/2011, entroncament al clavegueram públic, finca Nou, 46,
façana lateral
Decret 236/11, de data 25 de maig de 2011, concedint llicència per la reconstrucció de
la tanca exterior de la finca Corts Catalanes, 4A, sr. Adolfo García Lafuente, exp.
Obres 46/2011
Decret 237/11, de data 25 de maig de 2011, concedint llicència per millores a l‟interior
del temple, de la plaça de l‟Esglèsia, titular Esglèsia parroquial dels Pallaresos, exp.
Obres 45/2011
Decret 238/11, de data 25 de maig de 2011, concedint llicència favorable a l‟exp.
Obres 135/2006, legalització tancament terrassa i prolongació de porxo, habitatge Prat
de la Riba, 12b, i denegar la llicència de l‟exp. 117/2008, legalització porxo existent, sr.
Magí Espinosa González
Decret 239/11, de data 18 de maig de 2011, autoritzar i compensar hores extres
realitzades per diferents treballadors de l‟ajuntament mes de maig 2011-08-09
Decret 240/11, de data 18 de maig de 2011, aplicant plus de reten, al srs. José Arjona
Velasco, Manuel Coso, Joan C. Petit i josep Ma Reales, mes maig 2011
Decret 241/11, de data 24 de maig de 2011, autoritzant plus treballadors per les
tasques 8ena. Trobada gegantera i Sant Isidre 2011, per import de 2.246,69
Decret 242/11, de data 9 de maig de 2011, autoritzant l‟instal·lació d‟un gual a la finca
Alt 16, sra. Ma Carme Salvat Jové
Decret 243/11, de data 26 de maig de 2011, autoritzant paradistes mercat setmanal
municipal
Decret 244/11, de data 16 de març de 2011, aprovant el pagament de les factures de
l‟1 al 15 de gener 2011, per import de 13.883,63€
Decret 245/11, de data 16 de març de 2011, aprovant el pagament de les factures de
union Fenosa, per import de 1.998,17€
Decret 246/11, de data 16 de març de 2011, aprovant el pagament de les factures del
16 al 31 de gener de 2011, per import de 42.550,86€
Decret 247/11, de data 16 de març de 2011, aprovant el pagament de les factures del
16 al 31 de gener de 2011, per import de 235,82€

Decret 248/11, de data 8 d‟abril de 2011, aprovant el pagament de les factures de l‟1 al
15 de febrer de 2011, per import de 14.240,86€
Decret 249/11, de data 14 d‟abril de 2011, aprovant el pagament de les factures del 16
al 28 de febrer de 2011, per import de 16.195,50€
Decret 250/11, de data 25 de maig de 2011, aprovant el pagament de les factures de
l‟1 al 15 de març de 2011, per import de 9.401,55€
Decret 251/11, de data 25 de maig de 2011, aprovant el pagament de les factures del
16 al 31 de març de 2011, per import de 25.089,03€
Decret 252/11, de data 25 de maig de 2011, aprovant el pagament de la factura de
l‟empresa Artyplan, per import de 326,41€
Decret 253/11, de data 25 de maig de 2011, aprovant el pagament de la factura de
l‟empresa Fecsa, per import de 3.878,01€
Decret 254/11, de data 25 de maig de 2011, aprovant el pagament de la factura del sr.
Juan allue Segura, per import de 1.604,81€
Decret 255/11, de data 30 de maig de 2011, aprovant les factures per import de
3.196,52€
Decret 256/11, i 257/11 anul.lats pendents de revisió d‟expedient.
Decret 258/11, de data 25 de maig de 2011,ordre regularització rebuts sr. Salvat Jové,
Francisco, local Fragadis, SL
Decret 259/11, de data 26 de maig de 2011,ordre regularització rebuts TOUS
MARQUEZ, SL, per bonificació
Decret 260/11, de data 25 de maig de 2011, aprovant la factura LA VIOLETA
CATERING & EVENTS, pel berenar de Sant Josep, per import de 1.080,00€
Decret 261/11, de data 25 de maig de 2011, aprovant la factura FIC SUMINISTROS,
per import de 177€
Decret 262/11, de data 31 de maig de 2011, inscripció sol·licitud 38, al registre
municipal de parelles de fet, dels srs. Corchero Ruiz i Caloto Mourin.
Decret 263/11, de data 31 de maig de 2011, inscripció sol·licitud 39, al registre
municipal de parelles de fet, dels srs. Rustarazo Glez. I Martínez Álvarez
Decret 264/11, de data 24 de maig de 2011,ordre regularització rebuts vivenda Prats
de Motllo 28 i 30, Jaume d‟Urgell, 11

Decret 265/11, de data 31 de maig de 2011, concedint llicència d‟obres construcció
habitatge Garrotxa, sra. Sandra Amezcua Chacón., exp. Obres 21/2011
Decret 266/11, de data 31 de maig de 2011, aprovant el trasllat de la documentació
presentada per GULINVES, S.L., als SSTT, per informar
Decret 267/11, de data 1 de juny de 2011, concedint llicència primera ocupació exp.
PO 5/2011, GRUP SERENAVALL GESTIONS INMOBILIARIA, SL, a Gregal, 29
Decret 268/11, de data 1 de juny de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades per garantir les obres reforma habitatge a Països Catalans, 6b exp.
51/2010, sr. Jaume Vallverdú Vallverdú
Decret 269/11, de data 2 de juny de 2011, concedint autorització a dos parades per a
la seva instal·lació al mercat municipal del dia 2 de juny de 2011
Decret 270/11, de data 6 de juny de 2011, aprovant la factura presentada pel sr. Julio
Cadena Gutiérrez, corresponent a la direcció de l‟obra projecte adequació enllumenat
públic, Els Hostalets, 1a fase, per import de 5.323,94€
Decret 271/11, de data 6 de juny de 2011, aprovant la factura presentada per
SOLANELL TALLER D‟ARQUITECTURA, SLPU, corresponent a la direcció de l‟obra
projecte adequació antic ajuntament, per import de 6.960,01€
Decret 272/11, de data 6 de juny de 2011, aprovant el traspàs de fons del compte de
LA CAIXA, , a l‟entitat específic, pel PLAN E, per import de 2.409,70€
Decret 273/11, de data 2 de juny de 2011, ordenant el pagament dels imports
corresponents a les entitats benèfiques que cada regidor ha triat lliurement
Decret 274/11, de data 3 de juny de 2011, ordenant el pagament de la franquícia
estipulada de la companyia REALE, segons pòlissa contractada amb Mapfre, per
import de 900,00€
Decret 275/11, de data 7 de juny de 2011, recepcionant les obres d‟urbanització
complementàries per a la construcció d‟un edifici plurifamiliar al carrer del Sol, s/n
Decret 276/11, de data 3 de juny de 2011, aixecant la suspensió de la tramitació de
l‟exp. Llicència PO, exp. Obres 119/2006, empresa FENIX GESTION Y CONSULTING,
SL, edifici plurifamiliar carrer del Sol, s/n
Decret 277/11, de data 7 de juny de 2011, aprovant les bases mínimes de la licitació
de l‟explotació del bar de la piscina municipal

Decret 278/11, de data 20 de maig de 2011, aprovant el pressupost presentat per
l‟enginyer Alejandro García Muñoz, per la redacció de l‟estudi d‟inundabilitat del solar
Catalunya, destinat al nou institut dels Pallaresos, per import de 3.068€
Decret 279/11, de data 8 de juny de 2011, aprovant les factures manteniment
instal·lacions vestidors Hostalets, i Ceip Sant Sebastià
Decret 280/11, de data 8 de juny de 2011, aprovant les factures certificació núm. 1,
obres arranjament Font de la mina, per import de 18.958,77€ i 4.722,08€,
CONSTRUCCIONS SALVAT JOVE, SL.
Decret 281/11, de data 7 de juny de 2011, concedint llicència de PO exp. 7/2011, sr.
Jorge de Haro Obón, ampliació habitatge Alzines, 8b
Decret 282/11, de data 7 de juny de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades per garantir les obres d‟ampliació habitage Alzines, 8b, sr. Jorge de Haro
Obon.
Decret 283/11, de data 9 de juny de 2011, concedint llicència exp. Obres 48/2011,
pavimentació garatge i arranjar jardí, finca Catalunya 93, sr. Fco. Jose Muñoz
Rodríguez
Decret 284/11, de data 9 de juny de 2011, concedint llicència exp. Obres 41/2011,
arranjament coberta garatge, vivenda De les Torres, 2, sr. Antonio Aparicio Aparicio
Decret 285/11, de data 9 de juny de 2011, concedint llicència exp. Obres 47/2011,
reconstrucció tanca exterior, finca Corts Catalanes, 10a, sr. Anotnio Burgos Padilla
Decret 286/11, de data 10 de juny de 2011, accedint a la concessió de targeta
d‟aparcament num. 26, individual per a persones amb disminució al sr. Angel Manuel
Moscoso Porras
Decret 287/11, de data 16 de juny de 2011, aprovant la factura presentada per
l‟empresa TEMAR, reparació porta entrada piscina municipal, per import de 886,06€
Decret 288/11, de data 21 de juny de 2011, concedint llicència de PO exp. 14/2008, sr.
Juan C Murillo Fernández, habitatge Gironès, 2
Decret 289/11, de data 15 de juny de 2011, aplicant plus de reten a diferents
treballadors de l‟ajuntament mes juny 2011
Decret 290/11, de data 15 de juny de 2011, autoritzant compensació hores
extraordinàries realitzades durant el mes de juny 2011 a diferents treballadors de
l‟ajuntament mes juny 2011

Decret 291/11, de data 17 de juny de 2011, aprovant la composició de la mesa de
constitució que fixava el plec de clàusules econòmico-administratives que han de regir
la concessió del bar de la piscina municipal
Decret 292/11, de data 16 de juny de 2011, concedint autorització a tres parades per a
la seva instal·lació al mercat municipal del dia 16 de juny de 2011
Decret 293/11, de data 23 de juny de 2011, declarant la urgent necessitat d‟adjudicar
el contracte menor administratiu, de l‟explotació mercantil del bar de les piscines
municipals, temporada estiu 2011-08-18
Decret 294/11, de data 23 de juny de 2011, nomenant els tinents d‟alcalde d‟aquest
ajuntament, els srs. Nestor Cañete García, Claudi Domènech Bonachi, i Jaime J. Vidal
Guiamet
Decret 295/11, de data 23 de juny de 2011, convocant la sessió extraordinària per
l‟organització municipal, el dia 30 de juny de 2011, 20 hores
Decret 296/11, de data 23 de juny de 2011, autoritzant el CLUB ESPORTIU ESCOLA
DE FUTBOL PALLARESOS, utilització de l‟escut del municipi i del logo EP!, en
material publicitari, aprovant la exempció de la taxa.
Decret 297/11, de data 23 de juny de 2011, aprovant que el secretari emeti informe del
procediment a seguir per tramitar l‟exp. Sancionador contra l‟empresa GULINVES, S.L.
Decret 298/11, de data 13 de juny de 2011, concedint excepcionalment a la
treballadora, Celia M Villa Sánchez, la realització de l‟horari d‟estiu de 7 a 13:30h, fins
el 15/09/11
Decret 299/11, de data 13 de juny de 2011, concedint a la treballadora, Montserrat
Serrano Reche, la realització de l‟horari d‟estiu de 13:30 a 20h, fins el 15/09/11
Decret 300/11, de data 20 de juny de 2011, accedint a la concessió al registre
municipal d‟entitats amb el núm. 14, a Al Ras, grup de Teatre
Decret 301/11, de data 21 de juny de 2011, ampliant l‟horari d‟obertura del cementiri
municipal
Decret 302/11, de data 23 de juny de 2011, ordenant la contractació a través del
Consell Esportiu del Tarragonès, d‟un monitor de servei de guarderia, de dilluns a
divendres, de 8 a 9 h, i de 13 a 15h, per a l‟activitat escoles esportives d‟estiu 2011-0818
Decret 303/11, de data 28 de juny de 2011, adjudicant a l‟empresa MODEL HISPANIA,
SL, el contracte menor administratiu especial, de l‟explotació del bar de la piscina
municipal, temporada estiu 2011, per import de 3.100€

Decret 304/11, de data 28 de juny de 2011, aprovant la gravació dels plenaris a partir
del proper ple que se celebri.
Decret 305/11, de data 28 de juny de 2011, precedint a la contractació laboral temporal
pel procediment màxima urgència d‟un treballador en règim laboral temporal a jornada
35h, com a conserge suplència
Decret 306/11, de data 27 de juny de 2011, obsequiar com a gratificació extraordinària
a tots els treballadors amb passi gratuït d‟accés a la piscina municipal, modalitat
familiar durant la temporada estiu 2011
Decret 307/11, de data 28 de juny de 2011, contractar per a l‟any 2011, als
treballadors, Berzosa Medina, Bueno Degracia, Buitrago Minet, Chamizo de la Torre,
Martínez García i Pascual Jiménez, per a les tasques de neteja, manteniment i
conservació de boscos i periurbans
Decret 308/11, de data 30 de juny de 2011, concedint autorització a tres parades per
la seva instal·lació al mercat municipal del dia 30 de juny de 2011
Decret 309/11, de data 28 de juny de 2011, aprovant el pressupost aportat per
l‟empresa EMATSA, per a la realització d‟anàlisis al mes de juny i agost a la piscina
municipal, per import de 469,16€ més IVA
Decret 310/11, de data 20 de juny de 2011, aprovant la contractació de l‟empresa
BLUE ALFA SAFETY SL per les tasques de manteniment i socorrisme de la piscina
municipal durant els mesos d‟estiu
Decret 311/11, de data 5 de juliol de 2011, aprovant el pressupost aportat per
l‟empresa INFOCAM, SCP, per a l‟adquisició d‟un equip informàtic pel departament de
secretaria-intervenció, per import de 3.143,05€
Decret 312/11, de data 23 de juny de 2011, assumint la titularitat del domini
“pallaresos.cat”
Decret 313/11, de data 5 de juliol de 2011, aprovant les memòries així com la resta de
documentació aportada per la regidoria de Cultura a fi de concórrer a la convocatòria
de subvencions per a programacions culturals que incloguin activitats de caràcter
professional en l‟àmbit de la música.
Decret 314/11, de data 23 de juny de 2011, ordenant a BASE la regularització dels
rebuts taxes escombraries i clavegueram, anys 2008 fins 2011, finca Alt, 19, 1r 3a
Decret 315/11, de data 17 de juny de 2011, ordenant a BASE la regularització dels
rebuts taxes municipals, sra. Ma Dolors Mañé Sanromà
Decret 316/11, de data 17 de juny de 2011, ordenant a BASE la regularització dels
rebuts taxes municipals, sr. Manuel Valero Cano, finca Geranis, 2

Decret 317/11, de data 17 de juny de 2011, ordenant a BASE la regularització dels
rebuts taxes municipals, sr. Juan Jose Romero Silva, finca camí dels Plans, 14
Decret 318/11, de data 8 de juliol de 2011, concedint al sr. Josep Ma Palau Estil·les,
llicència per la construcció de tancat exterior de la finca rústica situada al polígon 5,
parcel·la 46, exp. Obres 63/2011
Decret 319/11, de data 8 de juliol de 2011, concedint al sr. Francisco Vidal Bultó,
llicència per la construcció de tancat exterior de la finca rústica situada al polígon 5,
parcel·la 45, exp. Obres 59/2011
Decret 320/11, de data 10 de juliol de 2011, aprovant les bases mínimes de la licitació
del contracte menor administratiu especial, explotació mercantil del bar de la festa
major d‟estiu 2011
Decret 321/11, de data 8 de juliol de 2011, concedint a la sra. Mercedes Novés
Moreno, llicència per la divisió del local Jujol, 5
Decret 322/11, de data 8 de juliol de 2011, concedint al sr. Manuel Garré Rodríguez,
llicència per la construcció de piscina a la finca situada al carrer Gregal, 11, exp. Obres
53/2011
Decret 323/11, de data 8 de juliol de 2011, concedint al sra. Ma Pilar Carrasco Naves,
llicència per la construcció de piscina a la finca situada al carrer President Macià,
12A,exp. Obres 42/2011
Decret 324/11, de data 8 de juliol de 2011, concedint al sra. Ma Dolors Mañé Sanromà,
llicència per la legalització i reforma interior habitatge situat a la plaça de l‟Esglèsia 5,
2n pis,exp. Obres 52/2011
Decret 325/11, de data 12 de juliol de 2011, ordenant la devolució de les fiances
dipositades per VILELLA INMO XXI SAU, per garantir les obres de construcció edifici
plurifamiliar a ctra. Stes. Creus, 14-16, exp. Obres 105/2006
Decret 326/11, de data 4 de juliol de 2011, incoant expedient per a la desafectació com
a bé demanial zona esportiva de 14m2, per tal de realitzar la connexió elèctrica al solar
de l‟IES, a l‟av. Catalunya
Decret 327/11, de data 12 de juliol de 2011, sotmetent a informació pública durant vint
dies hàbils l‟expedient per a la desafectació com a bé demanial zona esportiva de
14m2, per tal de realitzar la connexió elèctrica al solar de l‟IES, a l‟av. Catalunya
Decret 328/11, de data 12 de juliol de 2011, aprovant les factures corresponents als
serveis tècnics i professionals, del mes de maig, per import de 2.287,30€ i 951,26€,
respectivament

Decret 329/11, de data 19 de juliol de 2011, aprovant la llista provisional d‟admesos i
exclosos, presentats al procés selectiu per contractar una plaça de conserge pel CEIP
Pallaresos
Decret 330/11, de data 12 de juliol de 2011, fixant les dues dates de les festes locals
per l‟any 2012, el 20 de gener i 6 d‟agost de 2012
Decret 331/11, de data 25 de juliol de 2011, aprovant la composició i convocatòria de
la mesa de contractació per l‟adjudicació del contracte menor administratiu especial,
de l‟explotació mercantil del bar de la festa major estiu 2011
Decret 332/11, de data 26 de juliol de 2011, adjudicant al sr. Julio Andrés López
Ibáñez, el contracte menor administratiu especial, de l‟explotació mercantil del bar de
la festa major estiu 2011, amb oferta de 4.000€
Decret 333/11, de data 20 de juliol de 2011, aplicant un plus de reten a diferents
treballadors de l‟ajuntament corresponents al mes de juliol 2011, i plus d‟enterrament
al sr. Carles Brunet Bofarull, pel dia 2 de juliol de 2011
Decret 334/11, de data 20 de juliol de 2011, autoritzant una gratificació extraordinària a
diferents treballadors de l‟ajuntament, tasques i control obertura d‟urgència de la
piscina municipal
Decret 335/11, de data 21 de juliol de 2011, acceptant la responsabilitat patrimonial
vers el danys soferts el dia 12 de juliol de 2011, pel vehicle 7806-CXR, propietat del sr.
Daniel Plana Serrano, rebentada neumàtic posterior, pel mal estat del voral, per import
de 123,39€
Decret 336/11, de data 21 de juliol de 2011, concedint autorització a una parada per la
seva instal·lació al mercat municipal dels dies 7,14 i 21 de juliol de 2011
Decret 337/11, de data 27 de juliol de 2011, atorgant avançament subvenció destinada
a l‟associació de veïns i entitats locals any 2011, a l‟ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE
PALLARESOS PARK, per import de 1.800€
Decret 338/11, de data 20 de juliol de 2011, autoritzant la compensació d‟hores extres
realitzades al mes de juny i juliol 2011, per diferents treballadors de l‟ajuntament
Decret 339/11, de data 27 de juliol de 2011, declarant la caducitat i baixa al padró de
les inscripcions padronals de les persones no comunitàries no renovades
Decret 340/11, de data 27 de juliol de 2011, autoritzant la inscripció núm. 41 al registre
municipal de parelles de fet, srs. Hermosilla Barceló i Letran Enamorado
Decret 341/11, de data 27 de juliol de 2011, autoritzant la inscripció núm. 40 al registre
municipal de parelles de fet, srs. Pazos Sol i Gómez Rioja

Decret 342/11, de data 28 de juliol de 2011, aprovant les factures presentades per
l‟empresa FIC SUMINISTROS, per import de 405,53€ i 444,98€
Decret 343/11, de data 29 de juliol de 2011, incoant l‟exp. Administratiu per determinar
si la demora en el compliment del contracte de les obres projecte construcció escola
bressol municipal, es imputable al contractista GULINVES, S.L.
Decret 344/11, de data 18 de juliol de 2011, concedint a la treballadora Antonia García
Luque, el canvi d‟horari d‟estiu de 14 a 21 hores
Decret 345/11, de data 18 de juliol de 2011, concedint a la treballadora Mónica
Romero Moreno, el canvi d‟horari d‟estiu de 14 a 21 hores
Decret 346/11, de data 1 d‟agost de 2011, delegant les funcions d‟Alcaldia a sr. Claudi
Domènech Bonachi, segon tinent d‟alcalde des del dia 8 fins el 15 d‟agost de 2011
Decret 347/11, de data 1 d‟agost de 2011, obrint convocatòria per l‟atorgament d‟ajuts
per l‟adquisició de llibres de text pels escolar del municipi
Decret 348/11, de data 1 de juliol de 2011, autoritzant la concessió a la sra. Maria
Santos López, el nínxol del cementiri municipal Nou, núm. 3-1r
Decret 349/11, de data 1 de juliol de 2011, autoritzant la concessió del dret funerari
sobre el nínxol 3-baix del cementiri Nou, al sr. Ramon Velasco Guillén
Decret 350/11, de data 3 d‟agost de 2011, aprovant la instal·lació de les parades i
atraccions al recinte destinat a fira durant els dies de celebració de la festa major.
Decret 351/11, de data 4 d‟agost de 2011, aprovant el pressupost presentat per
l‟empresa TOT CONFORT per l‟adquisició d‟una càmera de vídeo per l‟enregistrament
dels plens municipals.
Decret 352/11, de data 1 d‟agost de 2011, aprovant les contractacions de les
actuacions de la festa major any 2011.
Decret 353/11, de data 5 d‟agost de 2011, donant en dipòsit al licitador del bar de les
festes, les samarretes EP! que no s‟han venut a les dependències municipals a fi que
siguin venudes al recinte de les festes.
Decret 354/11, de data 22 d‟agost de 2011, aprovant l‟obertura d‟un expedient per a la
modificació de nom del carrer Jujol
Decret 355/11, de data 24 d‟agost de 2011, reconeixent al senyor Josep Ma Palau
Estil.les el tretzè trienni així com els drets econòmics corresponents.
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.

24 PRECS I PREGUNTES.
Preguntes de la Sra. Ramos:
Li volem comentar al Sr. Alcalde si fos possible avançar les Comissions Informatives
perquè tant l‟oposició com l‟Equip de Govern tinguéssim més temps per a estudiar i
matisar els punts de l‟ordre del dia del Ple.
Sr. Alcalde: Li respon que amb l‟estiu pel mig, que és la primera comissió que s‟ha
realitzat d‟aquest tipus i que s‟ha fet en 10 dies i no en 48 hores com era lo habitual.
Es compromet a convocar les comissions amb més temps però demana la implicació
dels membres de l‟oposició a l‟hora de tractar el temes.
Pregunta:
Li volem preguntar al Sr. Alcalde sobre l‟article publicat ahir dimecres 29 d‟agost de
2011 al Diari de Tarragona amb el títol “L‟Ajuntament convoca la població a un acte de
rebuig pel tancament dels CAP”. En el citat article surt el següent paràgraf: “Tots els
regidors, a excepció dels representants de Convergència i Unió, votaran a favor d‟un
manifest en què es demanarà que es mantingui el servei actual”. Era textual.
El Grup Municipal de Convergència i Unió voldria saber que ha formulat la redacció
d‟aquest article per a poder afirmar el resultat de una votació abans de que aquesta
s'hagi produït.
He d‟afegir també que jo m‟ha posat en contacte amb el periodista que signa l‟article i
ell assegura que ha estat una nota de premsa que li ha arribat i que ha estat
textualment escrita. Llavors no s‟entén que ha passat.

Sr. Alcalde: Li respon que la nota de premsa el que diu és que tots els grups a
excepció del Grup Municipal de Convergència i Unió, “secunden” el manifest, i que la
redacció de l‟article és del periodista. Afegeix que és evident que si no es fa la votació
no se sap el que es votarà, i que també és evident que qui secunda el manifest votarà
a favor, i llavors aquest fet pot haver donat peu a que el periodista hagi fet una
interpretació.
Sr. Ramos: Li respon que llavors el que està mentint és el periodista, i que el seu grup
ja considerarà les accions que hagin de dur a terme.
Sr. Alcalde: Fa una invitació a la senyora Ramos per passar l‟endemà per les
dependències municipals i fer-li arribar una còpia de la nota de premsa, i si aquesta
nota diu que tots hi votaran a favor serà el primer en enviar una nota demanant
disculpes al grup municipal de CiU, per que el que havia de posar que es secundaven.

Pregunta:
Donat l‟allau de comentaris i critiques que ens han fet arribar referent a la festa que es
va celebrar a la Plaça de l‟Hera, aquest passat 23 de juliol de 2011, el Grup Municipal
de Convergència i Unió voldria formular les següents preguntes:
- Ha col·laborat l‟establiment proper a aquesta plaça en aquesta festa?
- Quina va ser la col·laboració d‟aquest establiment?
- Segons se‟ns van comunicar, es pensen repetir aquestes festes en diferents
establiments del Municipi? Serà així?
Convergència i Unió vol deixar constància, abans que em contesti Sr. Alcalde de que
està totalment a favor de la realització d‟aquests actes en diferents llocs del Municipi,
sempre i quan, representi un cos “0” o mínim per l‟Ajuntament. Creiem que es tasca
dels regidors de cultura i festes buscar patrocinadors per aquests actes i no tocar les
arques Municipals.
Sr. Vidal Álvarez: Li respon a la Sra. Ramos respecte al tema del cost “0”, emplaça al
Sr. Cañete per a que li expliqui la reducció que s‟ha fet dels diners de les festes, per
que tot i fer aquestes coses han fet un estalvi molt important.
Creu que s‟ha de potenciar l‟activitat econòmica dels comerços, i que el seu
compromís és fer-ho en diversos llocs, i que la festa major s‟allarga tot l‟any i no sigui
cosa d‟una setmana, per que es pot fer amb menys diners i més imaginació.
Sr. Ramos: Li aclareix que no li han fet aquesta pregunta.

Sr. Alcalde: Li respon que l‟Ajuntament s‟ha fet càrrec del ball, i que l‟establiment ha
cedit el lloc, i s‟ha fet càrrec de la neteja, posant la barra a preus populars...Que la
festa va costar 500€, i això s‟hagués duplicat o triplicat si l‟Ajuntament hagués hagut
de contractar Polyklin, etc, etc... Que la intenció no és de centralitzar-ho en un únic
comerç, i que s‟anirà fent als diversos comerços del municipi, amb la intenció de donar
més activitat cultural, lúdica i festiva a tot el municipi, i a totes les zones del municipi.
Li pregunta a la Sra. Ramos que és el que li sembla malament.
Sr. Ramos: Li explica al Sr. Domínguez que es va parlar que aquest establiment
posava la barra a preus popular, però que considera que una llauna de refresc a 2,50€
no es pot considerar un preu popular, que la canya de cervesa tenia un preu inferior
però que no tothom pren cervesa, que hi ha gent que normalment no pren alcohol i si
pren refrescos. Li sembla excessiu el preu dels refrescs.

Sr. Alcalde: Li respon que es la seva opinió.

Pregunta:
Si s‟ha fet alguna cosa més en el tema dels contenidors nous que s‟han ubicat al
carrer Mas del Frare (suposo que estarà informat de que va haver un canvi de
contenidors), van posar els contenidors del model nou a la banda de Tarragona, són
molt més voluminosos que els que hi havia abans, que a més estaven posats a una
zona verda, no ocupaven carrer. Ja s‟havia fet la gestió de parlar amb Tarragona dientli que estaven perillosos per que ocultaven la visibilitat dels cotxes que venien de la
zona d‟Hostalets. Tarragona va contestar que no sobresortien més del vial que els
nostres contenidors soterrats, cosa que nosaltres varem discrepar atès al volum,
l‟espai que ocupen a l‟alçada no és el mateix que els nostres contenidors soterrats.
Van venir les eleccions, les coses van quedar així, considerem que continua, i els
veïns ens ho han fet saber que són molt perillosos aquests contenidors i que algun dia
passarà alguna desgràcia per que la visibilitat és molt deficient per culpa d‟aquests
contenidors. Voldríem saber si s‟ha fet alguna cosa més.
Sr. Alcalde: Li respon que necessita argumentar la resposta amb una explicació ben
amplia que en aquest moment no te, i que els farà arribar en els propers dies.

Preguntes de la Sra. Sánchez:
Des d‟Iniciativa Catalunya Verds volem preguntar quin criteri s‟ha seguit a l‟hora
d‟elaborar les bases per a la contractació del conserge suplent, per què entenem que
eren injustes, ja que no tots els interessats concursaven en les mateixes condicions,
per què hi ha molta gent que no ha treballat en l‟administració pública i de ben segur
estan capacitats per desenvolupar aquesta feina.
Tampoc s‟ha tingut en compte aquelles persones que en aquests moments estan
patint dificultats com pares de famílies, aturats de llarga durada o els joves que no
troben feina.
També voldríem saber per què de 49 sol·licituds només es van presentar 11 persones
a l‟entrevista, i quins mitjans per comunicar als interessats es van fer servir.

Sr. Alcalde: Li respon que suposa que coneix les bases per que són les mateixes que
van fer ells l‟any anterior amb una petita variació. S‟establia l‟experiència laboral en un
lloc similar de 0‟50 que ella tenia per mes a 0,25 punts. Que les bases les van fer els
serveis jurídics de Diputació, i que en el Tribunal estava el Secretari, els secretaris de
dos municipis i els serveis jurídics de la Diputació, que no hi havia cap polític.
Que no sap per que es van presentar 11 de 49, es va penjar el Decret a la web i es va
exposar al públic al taulell d‟anuncis com diu la llei.
Que es va penjar amb 15 dies d‟antelació, que es va publicar al taulell d‟anuncis, a la
web de l‟ajuntament i als diversos facebook dels membres de la corporació, donant
màxima transparència, molt diferent que en l‟anterior mandat que va estar 24 hores en
el taulell d‟anuncis.
Li torna a repetir que en el procés de selecció no hi havia cap polític, i que malament
anem si dubte del Secretari i dels serveis jurídics de la Diputació.
Sra. Sánchez: Li contesta que no dubta ni del Secretari, ni dels Serveis jurídics de
Diputació, diu que en aquesta situació de crisi econòmica es podria haver tingut en
compte pares de família, aturats de llarga durada, que hi ha en el nostre municipi.
Sr. Alcalde: Li diu que es podria tenir en compte, però que en la majoria de feines es
demana experiència, i que en l‟any anterior també hi havia molts parats.
Sra. Sánchez: Li contesta que la urgència no va ser la mateixa i que ell ho sap.
Sr. Alcalde: Li respon que l‟exposició pública tampoc.
Sra. Sánchez- Li demana que podria haver modificat les bases abans de publicar-les.
Sra. Alcalde: Repeteix que el procés ha tingut total transparència.
Sra. Sánchez: Li demana quins criteris s‟han seguit, no la transparència.
Sr. Alcalde: Li respon que es va parlar amb els Serveis jurídics de Diputació que es
necessitava crear la plaça, i pel temps i les formes s‟havia de fer en aquest procés, i
que si s‟hagués pogut crear la plaça s‟hagués creat.
Pregunta:
També voldria que el Sr. Alcalde hem fes un aclariment, ja que alguns veïns m‟han
comentat que es justifica la compra dels nous ordinadors tot dient, i això si que són
paraules textuals que m‟han dit: “QUE ES VAM HAVER DE CANVIAR PERQUE ELS
HEM ENTREGAT CREMATS PER TAL DE NO PODER TREURE INFORMACIÓ
D‟ELLS”.
Jo tinc molt clar que els ordinadors es van entregar estaven en perfecte estat, prova
d‟això és que quan em vaig assabentar que els havien malvenut per 127€, em vaig

posar en contacte amb l‟informàtic per tal de comprar-lo i em va dir que ja els tenia tots
venuts.
Està clar que tots hem estat confiats per què de saber això segur que hagués
demanat un informe a l‟informàtic a l‟hora de tornar-los.
Per això li demanaria que vostè desmenteixi això de que s‟han entregat cremats.
Sr. Alcalde: Li respon que ell també quan va pel municipi sent moltes coses que diuen
que ella ha dit, però que ella no ha escoltat que ella hagi dit això.
Sra. Sánchez: Li demana que desmenteixi que ells han tornat els ordinadors cremats,
que digui si o no. Li recalca que la pregunta és molt senzilleta.
Sr. Alcalde: Li respondrà però que ella ha fet una afirmació donant a entendre que que
ell ho ha dit.
Sra. Sánchez: Li respon que No, que ella ha dit paraules textuals que li ha dit la gent, i
que per això li pregunta.
Sr. Alcalde: Paraules textuals que ha dit vostè.
Sra. Sánchez: Li respon que NO, que són paraules textuals que alguns veïns li han dit,
que evidentment no ha sortit d‟ella per que ella no anirà dient que ha entregat
l‟ordinador cremat.
Sr. Alcalde: Li respon que ningú ha dit que els ordinadors estiguessin cremats.
Sra. Sánchez: Manifesta que això és el que ella volia sentir en el Ple, que els
ordinadors es van entregar en perfectes condicions.
Sr. Alcalde: Desconeix si estaven en perfectes condicions.
Sra. Sánchez: Demana un informe de l‟informàtic de com estaven les ordinadors.
Sr. Alcalde: Li diu que si vol l‟informe l‟haurà de pagar ella, atès a la situació
econòmica de l‟Ajuntament.
Sra. Sánchez: Li respon que ja li demanarà ella a l‟informàtic que li faci i que li facturi a
ella, que no hi ha cap problema.
Sr. Alcalde: Li diu que els ordinadors no estaven formatejats, i en el cas del de la Sra.
Ramos demanava la contrasenya i no l‟ha te. A la pregunta de si estan cremats els
ordinadors respon que no, però tampoc sap si estaven en perfecte estat per que no
han pogut accedir per manca de la contrasenya.
Sra. Sánchez: Li respon que això es tant senzill com trucar a la Sra. Ramos i demanarli, i que aquesta resposta no li serveix.

Sr. Alcalde: Li reitera que a la pregunta de si els ordinadors s‟han entregat cremats la
resposta és que no.
Sra. Sánchez: Segons l‟article 56 de l‟ordenança: Els jardins i/o espais verds privats
s‟hauran de mantenir nets i amb bones condicions d‟higiene i salubritat, tant pel que fa
a herbes com a deixalles i a animals que puguin presentar un perill de plagues o per la
població.
Com vostès sabran porto tot l‟estiu presentant escrits per tal que es netegin les
parcel·les del carrer Tramuntana ja que estan plenes d‟herbes i això afavoreix la plaga
de mosquits que estem patint a la zona.
Sóc conscient que s‟han posat en contacte amb l‟empresa, que l‟empresa va demanar
una moratòria d‟un mes que va acabar el 21 d‟agost, la meva pregunta és quan temps
més hem d‟esperar els veïns per veure netes aquestes parcel·les.
Sr. Vidal Álvarez: Li respon a la Sra. Imma que ha estat repassant l‟historial dels
requeriments que han fet ells en aquests quatre anys i en espera de que el funcionari li
digui si hi ha algun més de moment ha trobat sis de neteja de parcel·les, i que l‟actual
equip de govern en dos mesos ja n‟ha fet cinc.
Li fa saber que les parcel·les del carrer Tramuntana i del carrer de dalt, Bancaja ja ha
netejat quatre parcel·les, la resta no es van netejar, i aquí està la segona notificació
que no s‟ha tardat una setmana en fer-lis.
Li explica que es molt més greu la neteja del col·lector d‟aigües pluvials situat al final
del Plans després del camp de futbol.
Sra. Sánchez: Li demana que li respongui la pregunta que li ha efectuat sobre quan
de temps tardaran en netejar les parcel·les.
Sr. Vidal Álvarez: Li contesta que el segon requeriment està fet, però que això porta el
seu temps, que s‟ha d‟executar subsidiàriament. Li fa saber que te tres pressupostos.
Li explica que el mosquit tigre prolifera on hi ha aigua estancada, no a l‟herva.
Li diu que la primera actuació serà la neteja del col·lector dels Plans, per treure el perill
als veïns del forat que hi ha i el canyar, així com les rates. Això ho faran amb els pocs
diners que queden a la partida per que aquesta actuació és prioritària, i si Bancaja no
fa cas al segon requeriment l‟ajuntament procedirà a la neteja d‟aquestes parcel·les de
forma subsidiària.
Sra. Sánchez: El passat 29 de juny vaig presentar un escrit on demanava que ja que
els regidors de l‟oposició hem de compartir un ordinador se‟ns facilités un usuari i
contrasenya per tal de poder treballar amb la privacitat que cadascú de nosaltres
necessitem. També vaig demanar al mateix escrit que aquest ordinador pogués

imprimir a la impressora de baix i encara espero resposta. No se si això es farà o no?, i
si es fa quan de temps hem d‟esperar?
Sr. Alcalde: Li respon que no ha d‟esperar res, atès que l‟ordinador ja imprimeix en
una impressora laser de l‟interior de les oficines i que per posar la contrasenya ja te
l‟opció a l‟ordinador, que ja ho pot fer ella mateixa, i que referent al tema de la
impressora miraran si s‟ha desconfigurat.
Preguntes del Sr. Marcos:
Sr. Alcalde, Srs. Regidors de l‟equip de govern, i senyors regidors de l‟oposició, des de
que va començar la campanya electoral , he tingut temps de llegir i re-llegir els
programes electorals d‟uns i d‟altres,i en gaire bé tots, vostès i els seus partits, parlen
de millores per les persones amb mobilitat reduïda o amb problemes de discapacitat
en general. Concretament i prenent-ne un com exemple (i en aquest cas amb tota la
serietat del mon, amb això els hi ben juro que no faig cap mena de broma ni joc
polític), repeteixo, prenen un dels programes “a bulto” llegeixo:
“ Millorarem les condicions d‟accessibilitat a tots els espais per les persones amb
mobilitat reduïda”.
Els prego,...... els suplico, que faixin un esforç, que no passi com la darrera legislatura,
que es va prometre però no es va complir.
Mirin, els Ajuntaments es gasten els diners dels contribuents de vegades en més
encert i d‟altres en menys encert, però... ! el que realment es cert!, es que les
persones discapacitades i la gent que els envolta també són contribuents i se‟ls fa
servir per propagandes politiques i quant arriba l‟hora de la veritat ningú es recorda
d‟ells, tot i al·legant que “no hi han calers” o que clar, “la repercussió inversió contribuent, no es rentable” etc etc.
Aquest regidor porta des d‟abans del 30.10 2007 (surt reflexat a l‟acte d‟aquell Ple),
demanant que s‟instal·li una grua per gent en mobilitat reduïda a la piscina municipal.
Se m‟ ha dit de tot, “pesat” , “ pensa tocar aquest tema en cada Ple Sr. Marcos?”, etc
etc, ( els hi ben juro que no m‟importa el qualificatiu), i jo he continuat demanat
aquesta eina molt necessària per aquestes persones, perquè no oblidin vostès Srs.
que també són persones com qualsevol de nosaltres, però amb la particularitat de que
nosaltres podem anar a la platja o a la piscina quan volem i ells no.
Es per això que m‟he permès demanar uns pressupostos, que els hi faig arribar ara
mateix. De ben segur que aquets pressupostos són millorables, millor per tots, però el
que vull que vegin són els imports d‟aquets aparells, parlem de menys de 5000 ó 7000
euros! , !i es una inversió que dura anys!, mirin, nomes la tarda del diumenge de festes
ja ens varem gastar 5000 euros en un espectacle que a uns va agradar més i a altres
menys, i no estic demanant responsabilitats sobre el que es va fer, no?. Amb un dia de
final de festa, que no li donem pràcticament tanta rellevància ja es varem gastar
5.000€ per un dia o per una tarda, no?

Sr. Alcalde: Li respon que l‟equip de govern te previst instal·lar la grua de la piscina
quan es realitzi el proper Pla de Mandat que quedarà establert en la propera confecció
dels pressupostos. Li fa saber que si pel proper any és factible s‟instal·larà i que si no
és així, que li faran saber, i que si no l‟instal·laran al següent.
Pregunta:
Sr. Alcalde vostè que tant ha parlat sobre el tema contenidors, tindria que saber que
darrerament això es un caos. Miri, els veïns del carrer Jaume I, per exemple, fins fa
poc tenien dos contenidors de plàstic verds, i un forat tapat amb plàstics que, en teoria,
tenia que albergar uns contenidors soterrats. Dons bé, de dos ha passat a un i amb les
rodes fetes malbé i els contenidors soterrats continuen sense aparèixer. Al carrer
Avinguda de la Generalitat tenen els contenidors soterrats i just al davant 5
contenidors verds i marrons més un de restes de poda, etc etc etc , això es un caos.
N‟hi ha que estan en estat bastant lamentable, mostro fotografies que estan a la seva
disposició, se que aquesta setmana ha aparegut una empresa que diu que és la que
s‟encarregarà de portar el manteniment, etc, etc... , i jo voldria saber quina empresa
és, en quines condicions de conveni s‟ha arribat amb aquesta empresa, si han hagut
altres empreses que han pogut intervenir en això, i que li ha atorgat a aquesta per
alguna raó en concret, etc, etc...
A banda d‟això i parlant de neteja dels contenidors, els contenidors estan darrerament
molt bruts, abans passava la màquina amb un líquid, etc, etc...però es que ara estan
realment bruts.
I a més a més un altre tema, els carrers justament on hi ha contenidors estan els terres
molt i molt bruts! Jardins Imperi, Hostalets, aquí mateix al carrer Eixerit, entrada del
carrer Major a Pallaresos Park, d‟acord?
Un altre tema, el tema d‟autocars Segarra o Hife que es diu ara. Sr. Alcalde, li demano
públicament que posi a la meva disposició (per poder llegir-lo) el contracte que te
aquest Ajuntament amb l‟empresa Autocars Segarra o Hife que es diu ara, i que em
digui quant li costa al Ajuntament cada bitllet/viatge, si es que te algun cost per
l‟Ajuntament.
Per altre costat, aquest estiu per festes es va donar un cas curiós, que ningú d‟aquest
Ajuntament, sembla ser, havia comunicat a l‟empressa en qüestió el tancament de
carrers durant la Festa Major i el pobre conductor del bus encara busca possibles
viatgers per les parades, per que havia de parar més lluny de la parada, etc, etc...
Un altre punt Sr. Dominguez, i aquest m‟agradaria si fos possible que me‟l contestés
avui, el proper dia 26 d‟aquest mes es jubila el Sr. Secretari d‟aquesta corporació des
de fa molts anys, i a dia d‟avui ningú ens ha comunicat res sobre el substitut/substituta
en la Secretaria d‟aquest Ajuntament.
Com esta aquest tema?

Han demanat vostès el parer sobre la possible substitució a l‟ actual Secretari Sr.
Palau? O es farà d‟una altra manera? Això m‟ho pot contestar, si us plau.
Sr. Alcalde: Li fa saber que en són conscients del tema dels contenidors, de la
brutícia, del manteniment, de la recollida, la freqüència i el manteniment dels
contenidors, tot això està a través del CCT amb l‟empresa FFC. Li diu que han
presentat infinitat d‟escrits reclamant més freqüència, més neteja, però que resulta
complicat quan del CCT et diuen que devem cent i pico mil euros que no els hem
pagat de l‟any 2010.
També fa saber que hi ha veïns que continuen amb accions incíviques, que ho va
patir l‟anterior govern i ara també ho estan patint. S‟està en una situació complicada
pel tema del impagament al CCT.
Li diu al Sr. Marcos que el tema del Segarra no és una pregunta de Ple, que només cal
que li faci la petició i se li farà arrivar.
I sobre el tema del Secretari diu que s‟ha parlat amb el Sr. Palau, i amb els Serveis
jurídics de Diputació, i que s‟està valorant diverses opcions i que evidentment quan es
jubili el Sr. Palau hi haurà un secretari que tindrà una acreditació.
Sr. Marcos: Considera que el tema és suficientment important, que és molt seriós
l‟ocupació de la Secretaria d‟un ajuntament per tots, creu que hi hauria d‟haver més
informació.
Sr. Alcalde: Li fa saber que pel cos de Secretaris-Interentors hi ha unes dates previstes
per ocupar les places, que li sembla que és un cop l‟any i que s‟ha de fer de forma
provisional.
Sr. Cañete: Aclareix que provisional el que s‟agafi, serà un personal amb habilitació
estatal, que hagi aprovat les oposicions corresponents per ser Secretari-Interventor.
Creu que al març és quan es fa la provisió i llavors la Direcció General corresponent
farà el concurs.
Entretant tindrem un secretari nomenat de forma provisional, però que sigui qui sigui,
serà un funcionari amb habilitació estatal.
Pregunta:
Sr. Joan Pere, si us plau, volia fer-li un prec, el Diari de Tarragona, diumenge 14
d‟agost de 2011, a la pàgina 9. Parlava de
“Quejas por la suciedad que dejan los arboles de la calle” i mes concretament a
l‟urbanització de Sant Ramon, que la tenim ven a prop. Dons mirin a nosaltres ens
passa el mateix. Els arbres que tenim just davant de l‟Ajuntament si no son els
mateixos dels de Sant Ramon, son cosins germans i caldria retirar-los. Com suposo

que retirar-los te un cost força elevat, el que els hi demano es buscar subvencions per
retirar-los amb una reducció de costos per l‟Ajuntament, i de moment, anar substituint
aquells arbres que es morin per altres d‟altres especies i intensificar la poda la propera
tardor/hivern, per poder regular la floració del 2012.
I per un altre tema, que és ben cert, i la persona que m‟ho ha dit està aquí present, i li
faré la pregunta al revés, això qui ho va pagar? O autoritzar? (pregunta el Sr. Marcos a
l‟Alcalde ensenyant-li un document)
Sr. Alcalde- Li respon que ho va pagar Gas Natural, i ho va autoritzar l‟ajuntament.
Sr. Marcos: Llavors aquesta persona em va comentar:
“Vull muntar una reunió de tuper-sex a Pallaresos, i voldria fer-ho a la Sala de Plens de
l‟Ajuntament. En aquesta reunió voldria que els veïns coneguin tot allò relacionat amb
aquets productes , el seu ús, distribució, comercialització i les seves diferents
aplicacions. Veniu i coneixeu totes les comoditats que pot suposar l‟entrada de tupersex a la vostra vida”.
És el mateix que posa en aquesta propaganda amb l‟escut de l‟Ajuntament però
substituint la paraula “gas” per “tuper-sex”
A demes, si es possible voldria que l‟Ajuntament afegís el seu escut a les targes i els
sobres que farem servir per promocionar i convidar als veïns del poble.
Ara ho afegeixo jo, els del butano també m‟ha demanat el mateix, i els dels gasoil
també, i els del propà també, i els de la energia solar també, i els de la energia
elèctrica també, i els de la clofolla també, i els de la llenya també. I crec que no em
deixo a ningú més.
Quina resposta li dono? Per que això sota el meu punt de vista sembla que pugui ser
afavorir a una empresa en concret, sembla que no dic que ho sigui, eh?
Sr. Alcalde: Interromp al Sr. Marcos dient que és l‟hora, i que ja li contestarà, i que
reitera que sembla que ve al Ple a riures de la gent.
Afegeix, que aprofitant que és l‟últim Ple que estarà entre nosaltres el Sr. Palau
seguidament se li fa un reconeixement a la seva tasca com a Secretari-Interventor de
l‟Ajuntament dels Pallaresos, i els diferents regidors li transmeten unes paraules i bons
desitjos en la seva jubilació.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les vint-iquatre hores de l‟u de setembre de dos mil onze, de la qual com a secretari, estenc
aquesta acta.

