
 

Ajuntament dels Pallaresos

 ACTA 

Expedient núm.: Òrgan col·legiat: 

PLE/2018/4 EL PLE 

 

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ 

Tipus de convocatòria Ordinària

Data 31 / de maig / 2018 

Durada Des de les 20:00 fins a les 21:08 hores 

Lloc SALA DE SESSIONS 

Presidida per Josep Ma. Nolla Cabellos 

Secretari Mariona Valls Cunillera 

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ 

DNI Nom i Cognoms Assisteix

39681932D Antonio Tenorio Recuero SÍ

39692642R Inmaculada Sanchez Fernandez SÍ

39662831K Jaime Joaquin Vidal Guiamet NO

39654943E Jaume Enseñat Fernández SÍ

39714801B Jordi Sans Ferrer SÍ

39882219N Josep Ma. Nolla Cabellos SÍ

48006378L Maria Grau Alasa SÍ

39697205X Maria Teresa Llonch Simo SÍ

39698308D María Jesús Coronado Fuentes SÍ

07506889B María Mercedes Ramos SÍ

39659939G Xavier Marcos Tuebols SÍ

Excuses d'assistència presentades:
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1. Jaime Joaquin Vidal Guiamet:
«qüestions familiars»

 

 

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

 

A) PART RESOLUTIVA 

 

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l'acta de la última sessió, per 
haver-se distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al 
respecte.
Sotmesa a votació s'aprova l'acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 5 / 4 
/ 2018 per unanimitat.

 

Expedient 3/2018. Procediment de Contractació. aprovació empreses 
classificades

Favorable Tipus de votació: 
Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, 
Abstencions: 4, Absents: 0

Expedient núm.: 3/2018
Proposta acord de Ple classificació empreses
Procediment: contractació obres 2a fase poliesportiu 
 

 
PROPOSTA ACORD DE PLE D'APROVACIÓ DE LA RELACIÓ CLASSIFICADA DE 
LES EMPRESES PRSENTADES EN EL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ DE 
LES OBRES INCLOSES EN EL PROJECTE “POLIESPORTIU DELS PALLARESOS 

2ª FASE (URBANITZACIÓ ENTORN, TANCAMENT PISTA I EDIFICI PER 
SERVEIS)"

 
Antecedents
Primer.- En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, de data 
22 de febrer de 2018, s’aprova l’expedient de contractació de les obres incloses dins 
el Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2a Fase (Urbanització Entorn, Tancament 
pista i Edifici per serveis)”, per import de 418.699,01 €, pressupost net, i 87.926,79 € 
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en concepte d’IVA i un termini d’execusió de 6 mesos.
 
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 48, de data 28 de febrer de 
2018 es publicà l'anunci de licitació.
 
En data 8 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la 
relació definitiva de candidats admesos/inadmesos i exclosos, que va ser la següent:
 
      Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini: Cap
 

    Relació de licitadors admesos: 
 

Nº LICITADOR

1 CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL

2 RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L.

 
    Relació de licitadors exclosos: Cap

 
La mesa de contractació es va reunir a continuació, en acte públic, per l'obertura del 
sobre 2 relatiu a l’oferta econòmica i resta de criteris avaluables de forma 
automàtica, donant lectura de les propostes dels licitadors en acte públic i es va 
procedir a la seva valoració i puntuació, amb el següent resultat:
 
 

LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2

CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL 100 PUNTS

RAVI  OBRES  TRANSPORTS  I  EXCAVACIONS, 
S.L.

79,55 PUNTS

 
La mesa proposa aixecar aquesta mateixa relació, amb les propostes classificades 
per ordre decreixent, a l'òrgan de contractació: 
 
Fonaments de Dret
La legislació aplicable és la següent: 
-  Directiva 2014/24/UE, del  Parlament Europeu i  del Consell,  de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
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contradigui a la LCSP
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern. 
 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició 
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, i vist l’informe de 
Secretaria Intervenció de data 26 de març de 2018, és el Ple de la Corporació
 
Per tot això, Proposo al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
 
Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l'expedient 
de contractació de les obres incloses en el Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2ª 
Fase (Urbanització Entorn, Tancament pista i Edifici per serveis)"
 

LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2

CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL 100 PUNTS

RAVI  OBRES  TRANSPORTS  I  EXCAVACIONS, 
S.L.

79,55 PUNTS

 
Segon. Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL perquè, en el 
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta 
requeriment, acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 
20.516,05 € (5% del preu d’adjudicació ofertat de 410.321,03 Euros), acrediti 
disposar de la capacitat suficient per contractar amb l'administració, aporti els 
certificats d’estar al corrent de la Seguretat Social i del compliment de les obligacions 
tributàries, o l’autorització a l’òrgan de contractació per a la seva obtenció directa, i 
aboni les despeses de publicitat quantificades en 369,60 euros. 
 
Fer advertiment exprés que, de no complimentar-se adequadament l’anterior 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, 
amb les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es 
procedirà a demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de 
classificació.
 
Tercer.- Publicar el present acord al Perfil del contractant. 
 
Quart.- Pel seu caràcter d’acte de tràmit no qualificat i de simple impuls de la 
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs.
 
 

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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Expedient 92/2018. jutge de pau titular

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 4, Abstencions: 0, 
Absents: 0

PROPOSTA ACORD DE PLE ORDINARI DE 31 DE MAIG DE 2018
 
Vist l’expedient relatiu a la convocatòria pública per a la proposta de Jutge de Pau 
TITULAR,  d’aquesta  localitat  dels  Pallaresos,  i  d’acord  amb l’escrit  presentat  pel 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons el qual se’ns requereix per que 
iniciem novament els tràmits corresponents per a la proposta al mateix Tribunal del 
nou JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR d’acord amb el que preveuen els articles 4, 5, 6 
i 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau. 
Vist  que la  citada convocatòria  ha estat  sotmesa a informació  pública mitjançant 
anunci al tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al BOPT núm. 34 de 16 de febrer de 
2018.
Vist  que durant  el  termini  establert  d’un mes des de la  publicació  de l’anunci  al 
Butlletí Oficial de la Província, s’ha presentat les següents persones:
- Sr. Francesc Fernández Fortuny
- Sr. Jesús Torres Prunera
- Sr. José Antonio Guzman Pineda
Atès  l’establert  a  la  Llei  Orgància  del  Poder  Judicial,  així  com en  el  Reglament 
3/1995, de 7 de juny, de nomenament dels Jutges de Pau. 
Atès que per acord de Ple de data 5 / 04 / 2018, es va acordar per unanimitat deixar 
l’assumpte sobre la taula per requeriment d’informe de secretaria aclarint si el Jutge 
de Pau ha d’estar empadronat o no al municipi on té la seu el propi jutjat. 
Vist l’informe de secretaria de data 22 / 05 / 2018 adjunt al present acord. 
Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.-  PROPOSAR com a Jutge de Pau TITULAR dels Pallaresos al  Sr.  Jesús 
Torres Prunera (DNI ---418Q), com a persona idonea per l’exercici del càrrec.
Segon.- Notificar el present acord, juntament amb el currículum vitae del candidat, a 
la Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 

 

Expedient 160/2018. Aprovació definitiva reglament regulador vigilants 
municipals dels Pallaresos

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentimen
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t

Expedient núm.: 160/2018
Proposta acord de Ple
Procediment: Aprovació definitiva Reglament regulador dels Vigilants Municipals dels 
Pallaresos

PROPOSTA ACORD DE PLE
 
En  relació  amb  l'expedient  relatiu  a  l'aprovació  del  REGLAMENT REGULADOR 
DELS  VIGILANTS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT  DELS  PALLARESOS,  es 
proposa el Ple l’adopció dels següents acords.
 
Antecedent de Fet
Primer. Amb data 23 / 02 / 2018, el Ple de la corporació va aprovar inicialment el 
REGLAMENT REGULADOR DELS VIGILANTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT 
DELS PALLARESOS.
Segon. Es va obrir període d'informació pública, per un termini mínim de trenta dies, 
mitjançant anunci publicat en:

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 07/03/2018 47
Un altre (tauler anuncis) 01/03/2018  
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 08/03/2018 7574

 
Durant el període d'informació pública es van presentar les següents al·legacions, 
suggeriments o observacions:

Registre d'Entrada 
Data i hora del 
registre 

Nom

2018-E-RC-1230 06/04/2018 08:31 DEPARTAMENT D'INTERIOR
 
Tercer. Amb data 16 / 05 / 2018, es van informar per Secretaria de les al·legacions 
presentades durant el període d'informació pública: acceptant totes les al·legacions i 
recomenacions fetes pel Departament d’Interior. 

 
Legislació Aplicable

 - Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim 
Loca de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

- Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, en virtut de l'article 49 
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de l'article 
178 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per 
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Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  el  que  subscriu  eleva  la  següent  proposta  de 
resolució:
Es proposa la Ple:
 
PRIMER.- Estimar  les  al·legacions presentades pel  DEPARTAMENT D’INTERIOR 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, quedant redactat el Reglament d’acord amb 
l’informe adjunt. 
 
SEGON.- Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text del 
REGLAMENT REGULADOR DELS VIGILANTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT 
DELS  PALLARESOS,  una  vegada  resoltes  les  reclamacions  presentades  i 
incorporades a aquesta les modificacions derivades de les al·legacions estimades, 
d’acord amb document adjunt.
 
TERCER.- Publicar  aquest  Acord  definitiu  amb  el  text  íntegre  del  REGLAMENT 
REGULADOR  DELS  VIGILANTS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT  DELS 
PALLARESOS en el Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes 
jurídics mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al 
de la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text Refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d'abril,  i  66.1  del  Reglament  d'Obres,  Activitats  i  Serveis  de  les  Entitats  Locals 
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest 
Ajuntament http://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/info.0
 
QUART.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  subscriure  i  signar  tota  classe  de 
documents i en general par tot el relacionat amb aquest assumpte.

 

Expedient 231/2018. Símbols i Distincions Honorífiques. RATIFICACIÓ DECRET

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentiment

Expedient núm.: 231/2018
Proposta acord de ple
Procediment: Ratificació Decret alcaldia 81/2018
 

PROPOSTA ACORD DE PLE
 

D’acord amb el Decret d’Alcaldia, que trascrit literalment diu el següent:
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“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atesa la  convocatòria  del  Consell  Comarcal  del  Tarragonès,  per  la  concessió de  
“Distincions  de  mèrits  als  serveis  distingits”  amb  l’objectiu  d’honorar  persones  o  
entitats en mèrit de la labor realitzada o conducta seguida que hagin contribuït  a  
augmentar el prestigi d’un municipi del tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.
 
Vist  que  amb  data  2  /  de  març  /  2018  l’equip  de  govern  d’aquest  Ajuntament,  
concretament  la  Regidoria  de  Cultura,  va  considerar  idoni  proposar  al  Consell  
Comarcal  del  Tarragonès  la  menció  especial  de  l’entitat  "Casa  Bofarull",  per  les  
tasques desenvolupades al  municipi,  la  labor cultural  i  social  que han fet  que el  
nostre municipi tingui una menció especial entre els municipis de la comarca.
 
Atès que ara per ara, l’entitat encara continua sent-hi un referent al poble per la seva  
predisposició a col·laborar amb tothom.
Per la qual cosa
 
RESOLC:
PRIMER.- Proposar el Consell Comarcal del Tarragonès que concedeixi distinció de  
mèrits de serveis distingits per la labor cultural i social realitzada a l’entitat "Casa  
Bofarull".
SEGON.-  Notificar  el  contingut  d’aquesta  resolució  al  Consell  Comarcal  del  
Tarragonès,  així  com  la  tramesa  de  l’expedient,  per  tal  que  sigui  inclòs  a  la  
convocatòria de referència.
TERCER.-  Donar  compte del  present  decret  a la  propera sessió  del  Ple  que es  
celebri.
QUART.- Ratificar el present decret a la propera sessió del Ple que es celebri.”
 
Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 
Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 81/2018
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès
 

 

Expedient 255/2018. APROVACIÓ INICIAL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA 
DELS PALLARESOS

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assentim
ent

 
PROPOSTA ACORD DE PLE

 

 
Antecedents de fet
 
En data 16 / 6 / 2017, RE núm. 2460, la Direcció General de Qualitat Ambiental i 
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Canvi Climàtic ens tramet còpia de l’escrit rebut de l’equip Seprona de la Guàrdia 
Civil  de  Tarragona,  atès  que  Els  Pallaresos  no  disposa  de  Mapa  de  Capacitat 
Acústica.
 
 
 
En aquest sentit i als efectes oportuns, ens recorden l’obligació, segons l’establert 
per la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, de 
disposar de Mapa de Capacitat Acústica.
 
 
 
D’acord  amb  l’escrit,  a  petició  de  l’Ajuntament  dels  Pallaresos  i  amb 
l’assistència tècnica del  Servei  de Prevenció i  Control  de la  Contaminació 
Acústica  i  Lumínica,  del  Departament  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la 
Generalitat,  l’empresa  Axioma  Consultors  Acústics  com  a  empresa 
col·laboradora,  ha  confeccionat  el  plec  de  cartografia  acústica  del  terme 
municipal  corresponent  a  la  proposta  de Mapa de  Capacitat  Acústica  i  la 
memòria de treball.
 
 
 
El Mapa de Capacitat Acústica fixa els objectius de qualitat sonora i els valors 
límit d’immissió de soroll  del municipi  en ambient exterior, per període dia, 
vespre i nit. Mitjançant aquesta zonificació, es regula tant el soroll procedent 
de les activitats i el veïnatge, com el procedent d’infraestructures de transport,  
entre d’altres.
 
 
 
El  maig  de  2018  s’han  entregat  els  plànols  i  la  memòria  del  Mapa  de 
Capacitat  Acústica  dels  Pallaresos  per  tal  que  segueixi  el  procediment 
pertinent.  Aquests,  restaran publicats al  portal  de transparència així  com a 
disposició  dels  interessats  al  departament  de serveis  de  l’Ajuntament  dels 
Pallaresos. 
 
http://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-
f5be-4a01-8d7a-ec961d241172/ 
 

 
En data 22 / 5 / 2018 el tècnic municipal ha emès informe FAVORABLE
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Fonaments de Dret
 
La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.
 
El Decret 245/2005, de 8 de novembre, fixa els criteris per a l’elaboració dels 
mapes de capacitat acústica.
 
El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la 
Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se 
n’adapten els annexos.
 

 
Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
 

 
PRIMER.- Aprovar inicialment el Mapa de Capacitat Acústica dels Pallaresos, 
que degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.
 

SEGON.- Publicar l’acord al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis 
electrònic d’aquest Ajuntament, per tal que durant el termini de 30 dies hàbils, 
comptats a partir del dia següent al de publicació al BOP, els ciutadans puguin 
presentar les al·legacions que considerin oportunes.
 

TERCER.- Les al·legacions presentades seran informades per Oficina Tècnica 
Municipal,  que  elevarà  al  Ple  la  proposta  d’estimació  o  desestimació  que 
procedeixi i d’aprovació definitiva del projecte.

 

QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions ni suggeriments, s’entendrà 
aprovat definitivament el Mapa de Capacitat Acústica dels Pallaresos, per a la 
qual cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació.

 

 

Expedient 524/2018. Reconeixement Extrajudicial de Crèdits

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, 
Abstencions: 4, Absents: 0

Expedient núm.: 524/2018
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Informe-proposta de Secretaria
Procediment: Reconeixement Extrajudicial de Crèdits (Ple)
 

INFORME PROPOSTA DE SECRETARIA
 
En  relació  amb  l'expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  (Ple)  i  de 
conformitat amb l’article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  pel  Reial  decret  2568/1986,  de  28  de 
novembre, emeto el següent informe-proposta, amb base als següents,

 
Antecedents de fet
Primer.- Que mitjançant provisió d'alcaldia de 23 / 05 / 2018 es va veure la necessitat 
de tramitar un reconeixement extrajudicial de crèdits.
Aquest prové del premi de BASE per la liquidació de Padrons de 2017. Aquest, es va 
liquidar a final  d’exercici  i  atès que ja no es disposava de crèdit  pressupostari  ni 
vinculació jurídica, es va fer efectiu el pagament extrapressupostàriament. 
Segon.- Que amb data 23 / 05 / 2018 es va emetre per part de l'interventor Informe 
on s'indicava la necessitat de reconèixer el crèdit premi BASE liquidació de padrons 
2017 al pressupost 2018 a la partida 932.227.08
 
Legislació Aplicable
- Article 4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.
- Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre,  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  desenvolupat  per  Reial  decret 
500/1990, de 20 d'abril.
 
Per  això,  de  conformitat  amb  l'article  175  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per de el Reial decret 
2568/1986, de 28 de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta d'acord:
 
Proposta d’ACORD
Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits següents PREMI BASE LIQUIDACIÓ 
PADRONS 2017 corresponents a l’exercici 2017.
Segon.- Aplicar,  amb  càrrec  al  Pressupost  de  l'exercici  2018,  els  corresponents 
crèdits  PREMI  BASE LIQUIDACIÓ PADRONS 2017,  per  un import  de 43.791,58 
euros, amb càrrec a la partida 932.227.08 serveis de recaptació a favor de l’entitat. 
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Expedient 532/2018. Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora

Favorable Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 0, 
Abstencions: 4, Absents: 0

Expedient núm.: 532/2018
Informe-proposta de Secretaria
Procediment: Aprovació o Modificació d'Ordenança Fiscal Reguladora

 
INFORME-PROPOSTA DE SECRETARIA

 
 
En relació  amb l'expedient  relatiu  a  la  MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 18. 
ANNEX 1 activitats estiu,  nadal  i  setmana santa esportiva i  en compliment de la 
Provisió d'Alcaldia, emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat 
amb l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base 
als següents,
 

ANTECEDENTS DE FET
 
PRIMER. Aquest  Ajuntament  va  aprovar,  per  Acord  del  Ple  el  preu  públic  pela 
serveis  d’activitat d’estiu, nadal i setmana santa esportiva amb el següent redactat:
“ANNEX 1 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CURSOS, CASALS I  
DIFERENTS  ACTIVITATS  DERIVADES  D'ACTUACIONS  DE  PROMOCIÓ  
MUNICIPAL.
TARIFES.
Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran 
les següents:
 
SETMANA SANTA ESPORTIVA
Preu activitat 30€/nen
Preu acollida 15€/nen
 
ACTIVITATS D’ESTIU I NADAL
Servei d’acollida:  20€/setmana
Preu casal 50€/setmana 
Servei de menjador 40€/setmana
 
. En cas d’anul·lació, per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord amb els 
terminis següents:
• Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de l’inici de l’activitat, es 
retornarà el 100% de l’import abonat.
• Si l’anul·lació es produeix entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es 
retornarà el 50% de l’import abonat.
L’Ajuntament podrà aportar per les activitats de Casal d’Estiu i Parc de Nadal, tot 
depenent de les disponibilitat pressupostaria, d’una quantitat a la cuota de l’activitat 
no superior al 50% del seu cost.
• En qualsevol altre cas no hi ha dret a devolució de l’import abonat.”
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Vist la oferta presentada per l’empresa adjudicatària i per tal de regularitzar el preu 
de les ordenances amb el servei, es considera oportu i convenient procedir a la 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora en el seu annex 1 de les 
tarifes de preus públics per a tallers, cursos, casals i diferents activitats derivades 
d’actuacions de promoció municipal. Quedant redactat de la següent manera:
 
“ANNEX 1 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CURSOS, CASALS I  
DIFERENTS  ACTIVITATS  DERIVADES  D'ACTUACIONS  DE  PROMOCIÓ  
MUNICIPAL.
TARIFES.
Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran 
les següents:
 
 
ACTIVITATS D’ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA ESPORTIVA
 
- Acollida matí             (7:30h a 9h)                            12€/detmana  
                                   (8h a 9h)                                 8€/setmana
- Casal d’estiu            (9h a 13h)                               42€/setmana
- Menjador                  (13h a 15:15h)                        35€/setmana
 
. En cas d’anul·lació, per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord amb els 
terminis següents:
a) Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de l’inici de l’activitat, es 
retornarà el 100% de l’import abonat.
b) Si l’anul·lació es produeix entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es  
retornarà el 50% de l’import abonat.
c) En qualsevol altre cas no hi ha dret a devolució de l’import abonat.
L’Ajuntament podrà aportar per les activitats de Casal d’Estiu i Parc de Nadal, tot 
depenent de les disponibilitat pressupostaria, d’una quantitat a la quota de l’activitat 
no superior al 50% del seu cost.
BONIFICACIÓ
- l’Ajuntament ofereix un descompte del 10% en les incripcions dels germans en cas 
d’incriure més d’un fill a les activitats.
Quant es faci el pagament s’ha d’abonar la totalitat de la inscripció, i posteriorment, 
fins el dia 1 d’octubre de cada any, s’haurà de sol·licitar per instància, al Registre 
general d’Entrada de l’Ajuntament, la sol·licitud de bonificació de l’estada al casal, 
juntament amb els justificants de pagament de les setmanes sol·licitades. 
 
 
Fonaments de Dret
La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida en: 
- Els articles 41 a 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
- L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.
 
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en  la  Legislació  aplicable  procedint  la  seva  aprovació  inicial  pel  Ple  d'aquest 
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Ajuntament,  de conformitat amb el previst  en l'article 47 del Text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març.
 
Per  això,  de  conformitat  amb  l'article  175  del  Reglament  d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  pel  Reial  decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  el  que  subscriu  eleva  la  següent  proposta  de 
resolució:
 

INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
 
PRIMER.- Aprovar inicilament la MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 18. ANNEX 1 
activitats estiu,  nadal i  setmana santa esportiva,  quedant  redactat  l’article d’acord 
amb la part expositiva. 
 
SEGON.- De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel que s’aprova el text refós de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic durant el termini 
de trenta dies hàbils, perquè les persones interessades puguin examinar l’expedient i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes.
En el supòsit que no es presentin reclamacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un acord posterior.
 
TERCER. Publicar el present Acordo en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i en el 
Butlletí Oficial de la Província.

 

Aprovació padró municipal habitants

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Vist el padró municipal que s'ha entragat amb la convocatòria i que coneixen tots els 
regidors. s'aprova per unanimitat.

 

 

B) ACTIVITAT DE CONTROL 

 

Moció a favor de garantir el poder adquisitiu de les persones pensionistes 
presentada pel PdeCAT

___________

 

Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament dels 
Pallaresos per establir un sistema públic de pensions amb major capacitat de 

 



 

Ajuntament dels Pallaresos

redistribució i reducció de les desigualtats.

___________

 

 

C) PRECS I PREGUNTES 

 

No hi ha assumptes
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 4/2018
Data: 31 de maig de 2018
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen:

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

Excusen la seva assistència: Jaime J. Vidal Guiamet

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 
enregistrada íntegrament  en suport  digital  en  format  àudio  i,  en el  seu cas també 
vídeo,  mitjançant  càmera  digital  de  la  marca  PANASONIC  model:  HDC-  SD80  i 
número de sèrie E1TG00515, operada per l’empleat públic Sr. Joan Carles Petit Piñol, 
enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual 
enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i 
demés mitjans de publicitació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria de 
l’Ajuntament a efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu contingut i 
disponibilitat de poder-se constatar. 
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Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen 
en la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, 
sense  especial  transcendència  jurídica  (en  cas  contrari  constaran  transcrites 
literalment en text) conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen. 

Ordre del dia

1.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del Ple municipal, 
duta a terme el dia 5 d’abril de 2018.
2.- Aprovació de la relació classificada de les empreses presentades en el procediment 
de contractació de les obres incloses en el projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2a 
fase (urbanització entors, tancament pista i edifici per serveis)”. 
3.- Aprovació proposta Jutge de Pau Titular dels Pallaresos.
4.-  Aprovació  definitiva  del  Reglament  Regulador  dels  Vigilants  Municipals  de 
l’Ajuntament dels Pallaresos. 
5.- Ratificació del Decret d’Alcaldia 81/2018 de proposta distinció de mèrits als serveis 
distingits.
6.- Aprovació inicial del Mapa de Capacitat Acústica dels Pallaresos.
7.- Aprovació de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits.
8.-  Aprovació inicial  modificació OF núm. 18 Annex I  tarifes de preus públic  per  a 
tallers,  cursos,  casals  i  diferents  activitats  derivades  d’actuacions  de  promoció 
municipal
9.- Aprovació padró municipal d’habitants dels Pallaresos
10.-  Moció  a  favor  de  garantir  el  poder  adquisitiu  de  les  persones  pensionistes 
presentada pel PdeCAT
11.- Moció que presenta el Grup Municipal Socialista de l’Ajuntament dels Pallaresos 
per  establir  un  sistema  públic  de  pensions  amb major  capacitat  de  redistribució  i 
reducció de les desigualtats. 
12.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
13.- Donar compte dels informes desfavorables emesos per la secretaria-intervenció
14.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 5 D’ABRIL DE 2018

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

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 
5 d’abril per unanimitat dels deu (10) regidors. 
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2.-  APROVACIÓ  DE  LA  RELACIÓ  CLASSIFICADA  DE  LES  EMPRESES 
PRESENTADES  EN  EL  PROCEDIMENT  DE  CONTRACTACIÓ  DE  LES  OBRES 
INCLOSES EN EL PROJECTE “POLIESPORTIU DELS PALLARESOS 2A FASE 
(URBANITZACIÓ ENTORS, TANCAMENT PISTA I EDIFICI PER SERVEIS)”.

Antecedents
Primer.- En la sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, de data 22 
de febrer de 2018, s’aprova l’expedient de contractació de les obres incloses dins el 
Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2a Fase (Urbanització Entorn, Tancament pista i 
Edifici  per serveis)”,  per  import  de 418.699,01 €,  pressupost  net,  i  87.926,79 € en 
concepte d’IVA i un termini d’execució de 6 mesos.

 
En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona núm. 48, de data 28 de febrer de 
2018 es publicà l'anunci de licitació.

 
En data 8 de maig de 2018 es va reunir la Mesa de contractació, i es va establir la 
relació definitiva de candidats admesos/inadmesos i exclosos, que va ser la següent:

 
Propostes inadmeses per presentar-se fora de termini: Cap

 
Relació de licitadors admesos: 

 

Nº LICITADOR
1 CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL
2 RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L.
 

Relació de licitadors exclosos: Cap
 

La mesa de contractació es va reunir a continuació, en acte públic, per l'obertura del 
sobre 2 relatiu a l’oferta econòmica i resta de criteris avaluables de forma automàtica, 
donant lectura de les propostes dels licitadors en acte públic i es va procedir a la seva 
valoració i puntuació, amb el següent resultat:

 

LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2
CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL 100 PUNTS
RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L. 79,55 PUNTS

 
La mesa proposa aixecar aquesta mateixa relació, amb les propostes classificades per 
ordre decreixent, a l'òrgan de contractació: 
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Fonaments de Dret
La legislació aplicable és la següent: 
- Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, 
sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.
- Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).
- Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
contradigui a la LCSP
- Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i  
bon govern. 

 
L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord vista la Disposició 
Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el  Text  refós de la  Llei  de contractes del  sector  públic,  i  vist  l’informe de 
Secretaria Intervenció de data 26 de març de 2018, és el Ple de la Corporació

 

Per tot això, Proposo al Ple l'adopció dels següents ACORDS:

 

Primer.- Classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades en l'expedient 
de contractació de les obres incloses en el Projecte “Poliesportiu dels Pallaresos 2ª 
Fase (Urbanització Entorn, Tancament pista i Edifici per serveis)"

 

LICITADOR PUNTUACIÓ TOTAL SOBRE 2
CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL 100 PUNTS
RAVI OBRES TRANSPORTS I EXCAVACIONS, S.L. 79,55 PUNTS

 

Segon. Requerir a l’empresa CONSTRUCCIONES JAÉN VALLÉS SL perquè, en el 
termini màxim de deu dies hàbils, comptats des de la recepció d’aquesta requeriment, 
acrediti que ha constituït la garantia definitiva per un import de 20.516,05 € (5% del 
preu  d’adjudicació  ofertat  de  410.321,03  Euros),  acrediti  disposar  de  la  capacitat 
suficient per contractar amb l'administració, aporti els certificats d’estar al corrent de la 
Seguretat  Social  i  del  compliment  de  les  obligacions  tributàries,  o  l’autorització  a 
l’òrgan de contractació per a la seva obtenció directa, i aboni les despeses de publicitat 
quantificades en 369,60 euros. 
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Fer  advertiment  exprés  que,  de  no  complimentar-se  adequadament  l’anterior 
requeriment en el termini assenyalat, s’entendrà que el licitador ha retirat l’oferta, amb 
les conseqüències establertes a l’article 103.1 TRLCSP, i, en tal cas, es procedirà a 
demanar la mateixa documentació al següent licitador, per ordre de classificació.

 

Tercer.- Publicar el present acord al Perfil del contractant.  

Quart.- Pel  seu  caràcter  d’acte  de  tràmit  no  qualificat  i  de  simple  impuls  de  la 
tramitació, contra el present Acord no és procedent cap tipus de recurs.

Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per sis (6) 
vots a favor, dels Senyors/es Nolla, Tenorio, Marcos, Llonch, Grau i Sánchez; i 
quatre (4) abstencions dels Senyors/es Sans, Enseñat, Coronado i Ramos.

3.- APROVACIÓ PROPOSTA JUTGE DE PAU TITULAR DELS PALLARESOS

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

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

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

- Sr. Francesc Fernández Fortuny

- Sr. Jesús Torres Prunera

- Sr. José Antonio Guzman Pineda

Atès l’establert a la Llei Orgànica del Poder Judicial, així com en el Reglament 3/1995, 
de 7 de juny, de nomenament dels Jutges de Pau. 
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Atès que per acord de Ple de data 5 / 04 / 2018, es va acordar per unanimitat deixar 
l’assumpte sobre la taula per requeriment d’informe de secretaria aclarint si el Jutge de 
Pau ha d’estar empadronat o no al municipi on té la seu el propi jutjat. 

Vist l’informe de secretaria de data 22 / 05 / 2018 adjunt al present acord que conclou,

“Conclusió

Primer.-  La pròpia naturalesa dels jutjats de pau, ubicats als municipis on no hi ha  
jutjat de primera instància i instrucció i el fet que els correspon l'exercici per delegació  
de funcions pròpies d'aquests, fa necessari,  d’acord amb la regulació apuntada als  
fonaments de dret, mantenir el deure de residència dels jutges de pau a la població en  
què té la seu el jutjat.

No obstant això, se'ls sotmet al mateix règim que als jutges i magistrats, de manera  
que es permet que la sala de govern n'autoritzi la residència en una altra població si hi  
ha una causa justa i  sempre que sigui compatible amb el  compliment exacte dels  
deures propis del seu càrrec.

En aquest sentit, d’acord amb l’article 16 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de  
règim local, les dades del padró municipal constitueixen prova de la residència de la  
persona al municipi i del domicili habitual en el mateix.

Consultats els arxius del padró, estan empadronats als Pallaresos els senyors:

- Sr. Francesc Fernández Fortuny

- Sr. Jesús Torres Prunera

Segon.- . Per ser jutge de pau cal ser espanyol, major d'edat i no estar afectat per cap  
de les causes d'incapacitat que estableix l'article 303 de la Llei orgànica del poder  
judicial.

“Están incapacitados para  el  ingreso en la  Carrera  Judicial  los  impedidos física  o  
psíquicamente para la función judicial; los condenados por delito doloso mientras no  
hayan obtenido la  rehabilitación;  los procesados o inculpados por delito  doloso en  
tanto no sean absueltos o se dicte auto de sobreseimiento, y los que no estén en el  
pleno ejercicio de sus derechos civiles.”

Ambdós declaren que no estan incursos en causes d’incapacitat.”

Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

 Primer.-  PROPOSAR com a Jutge de Pau TITULAR dels  Pallaresos al  Sr.  Jesús 
Torres Prunera (DNI ---418Q), com a persona idònia per l’exercici del càrrec.

Segon.- Notificar el present acord, juntament amb el currículum vitae del candidat, a la 
Secretaria de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
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Abans  de  la  votació,  el  Sr.  Sans  insisteix  i  remarca  que  la  regulació  del  padró 
d’habitants  és  clara  “la  persona  s’ha  d’empadronar  al  municipi  on  resideixi 
habitualment,  si resideix en varis municipis,  s’ha d’empadronar on estigui més dies 
l’any”. En aquest sentit, exposa que si això s’ha tingut en compte es continua amb la 
votació, però deixa el dubte sobre la taula. 

Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per sis (6) 
vots a favor, dels Senyors/es Nolla, Tenorio, Marcos, Llonch, Grau i Sánchez; i 
quatre (4) vots en contra dels Senyors/es Sans, Enseñat, Coronado i Ramos.

Sra. Sánchez, ja vam dir a la Comissió que nosaltres, el ple, fa una proposta, al final  
és el TSJC qui nomena. 

4.-  APROVACIÓ DEFINITIVA DEL REGLAMENT REGULADOR DELS VIGILANTS 
MUNICIPALS DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS

 
En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació del REGLAMENT REGULADOR DELS 
VIGILANTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, es proposa el 
Ple l’adopció dels següents acords.
 
Antecedent de Fet

Primer. Amb data 23 / 02 / 2018, el Ple de la corporació va aprovar inicialment el 
REGLAMENT  REGULADOR  DELS  VIGILANTS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT 
DELS PALLARESOS.

Segon. Es va obrir període d'informació pública, per un termini mínim de trenta dies, 
mitjançant anunci publicat en:

Butlletí Oficial de la Província de Tarragona 07/03/2018 47

Un altre (tauler anuncis) 01/03/2018  

Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya 08/03/2018 7574

 
Durant  el  període  d'informació  pública  es  van  presentar  les  següents  al·legacions, 
suggeriments o observacions:

Registre d'Entrada 
Data  i  hora  del 
registre 

Nom

2018-E-RC-1230 06/04/2018 08:31 DEPARTAMENT D'INTERIOR

 
Tercer.  Amb data 16 / 05 / 2018, es van informar per Secretaria de les al·legacions 
presentades durant el període d'informació pública: acceptant totes les al·legacions i 
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recomanacions fetes pel Departament d’Interior. 
 
Legislació Aplicable
 - Els articles 6, 8, 52, 66, 178 i 237 del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Loca 
de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Els articles 58 i següents del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats 
Locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny.
- Els articles 4, 22.2.d), 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en la Legislació aplicable procedint la seva aprovació pel Ple, en virtut de l'article 49 de 
la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de l'article 178 
del Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, 
Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  Entitats  Locals,  aprovat  per  Reial  decret 
2568/1986,  de  28  de  novembre,  el  que  subscriu  eleva  la  següent  proposta  de 
resolució:

Es proposa la Ple:
 
PRIMER.- Estimar les al·legacions presentades pel DEPARTAMENT D’INTERIOR DE 
LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA,  quedant  redactat  el  Reglament  d’acord  amb 
l’informe adjunt. 
 
SEGON.- Aprovar expressament, amb caràcter definitiu, la redacció final del text del 
REGLAMENT  REGULADOR  DELS  VIGILANTS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT 
DELS  PALLARESOS,  una  vegada  resoltes  les  reclamacions  presentades  i 
incorporades a  aquesta  les  modificacions  derivades de les  al·legacions estimades, 
d’acord amb document adjunt.
 
TERCER.- Publicar  aquest  Acord  definitiu  amb  el  text  íntegre  del  REGLAMENT 
REGULADOR  DELS  VIGILANTS  MUNICIPALS  DE  L'AJUNTAMENT  DELS 
PALLARESOS en el  Butlletí Oficial de la Província, no produint l'Ordenança efectes 
jurídics mentre que no hagin transcorregut quinze dies comptats des de l'endemà al de 
la publicació; segons el previst en els articles 65 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,  
Reguladora de les Bases del Règim Local, 178.2 del Text Refós de la Llei Municipal i 
de Règim Local de Catalunya aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 66.1 
del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals aprovat per Decret 
179/1995, de 13 de juny.
Així  mateix,  estarà  a  la  disposició  dels  interessats  a  la  seu  electrònica  d'aquest 
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Ajuntament http://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/info.0
 
QUART.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde-President  per  subscriure  i  signar  tota  classe  de 
documents i en general par tot el relacionat amb aquest assumpte.

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova per unanimitat. 

5.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 81/2018 DE PROPOSTA DISTINCIÓ 
DE MÈRITS ALS SERVEIS DISTINGITS.

D’acord amb el Decret d’Alcaldia, que transcrit literalment diu el següent:

 “RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atesa  la  convocatòria  del  Consell  Comarcal  del  Tarragonès,  per  la  concessió  de  
“Distincions  de  mèrits  als  serveis  distingits”  amb  l’objectiu  d’honorar  persones  o  
entitats  en mèrit  de la  labor  realitzada  o  conducta seguida  que hagin  contribuït  a  
augmentar el prestigi d’un municipi del tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.

 Vist  que  amb  data  2  /  de  març  /  2018  l’equip  de  govern  d’aquest  Ajuntament,  
concretament  la  Regidoria  de  Cultura,  va  considerar  idoni  proposar  al  Consell  
Comarcal  del  Tarragonès  la  menció  especial  de  l’entitat  "Casa  Bofarull",  per  les  
tasques desenvolupades al municipi, la labor cultural i social que han fet que el nostre  
municipi tingui una menció especial entre els municipis de la comarca.

 Atès que ara per ara, l’entitat encara continua sent-hi un referent al poble per la seva  
predisposició a col·laborar amb tothom.

Per la qual cosa

 RESOLC:

PRIMER.-  Proposar el Consell Comarcal del Tarragonès que concedeixi distinció de 
mèrits de serveis distingits  per la  labor  cultural  i  social  realitzada a l’entitat  "Casa 
Bofarull".

SEGON.-  Notificar  el  contingut  d’aquesta  resolució  al  Consell  Comarcal  del  
Tarragonès,  així  com  la  tramesa  de  l’expedient,  per  tal  que  sigui  inclòs  a  la  
convocatòria de referència.

TERCER.- Donar compte del present decret a la propera sessió del Ple que es celebri.

QUART.- Ratificar el present decret a la propera sessió del Ple que es celebri.”

 Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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 Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 81/2018

Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès

Abans de la votació el Sr. Sans demana les tasques que ha desenvolupat al municipi 
la casa Bofarull per merèixer aquest reconeixement.

Sra. Grau, el fet que s’hagi atorgat a la casa Bofarull es perquè és evident la tasca 
cultural al poble. I el nom de Casa Bofarull i Jujol ha posat Els Pallaresos al mapa 
cultural de Catalunya. Aquest any se celebren, els 140 anys del Jujol. En aquest sentit, 
ens hem adscrit amb altres municipis per fer difusió cultural de l’autor. 

Sra. Nolla,  aquest juliol  es va estrenar un reportatge que es deia “Jujol Gaudí dos 
genis de l’arquitectura”. Val molt la pena. 

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova per unanimitat. 

6.-  APROVACIÓ  INICIAL  DEL  MAPA  DE  CAPACITAT  ACÚSTICA  DELS 
PALLARESOS

En data 16 / 6 / 2017, RE núm. 2460, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi 
Climàtic ens tramet còpia de l’escrit rebut de l’equip Seprona de la Guàrdia Civil de 
Tarragona, atès que Els Pallaresos no disposa de Mapa de Capacitat Acústica.

En aquest sentit i als efectes oportuns, ens recorden l’obligació, segons l’establert per 
la  Llei  16/2002,  de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la  contaminació  acústica,  de 
disposar de Mapa de Capacitat Acústica.

 D’acord  amb l’escrit,  a  petició  de l’Ajuntament  dels  Pallaresos  i  amb l’assistència 
tècnica del Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica, del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, l’empresa Axioma Consultors 
Acústics com a empresa col·laboradora, ha confeccionat el plec de cartografia acústica 
del terme municipal corresponent a la proposta de Mapa de Capacitat Acústica i la 
memòria de treball.

 El Mapa de Capacitat Acústica fixa els objectius de qualitat sonora i els valors límit 
d’immissió de soroll  del  municipi  en ambient  exterior,  per període dia,  vespre i  nit. 
Mitjançant aquesta zonificació, es regula tant el soroll procedent de les activitats i el 
veïnatge, com el procedent d’infraestructures de transport, entre d’altres.

 El  maig  de 2018  s’han  entregat  els  plànols  i  la  memòria  del  Mapa de  Capacitat 
Acústica  dels  Pallaresos  per  tal  que  segueixi  el  procediment  pertinent.  Aquests, 
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restaran publicats al portal de transparència així com a disposició dels interessats al 
departament de serveis de l’Ajuntament dels Pallaresos. 

 http://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-f5be-4a01-
8d7a-ec961d241172/ 

 En data 22 / 5 / 2018 el tècnic municipal ha emès informe FAVORABLE

 Fonaments de Dret

 La Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

 El Decret 245/2005, de 8 de novembre, fixa els criteris per a l’elaboració dels mapes 
de capacitat acústica.

 El Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten 
els annexos.

 Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.-  Aprovar  inicialment  el  Mapa de Capacitat  Acústica  dels  Pallaresos,  que 
degudament diligenciat obra a l’expedient administratiu.

 SEGON.-  Publicar  l’acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província  i  al  tauler  d’anuncis 
electrònic  d’aquest  Ajuntament,  per  tal  que  durant  el  termini  de  30  dies  hàbils, 
comptats  a  partir  del  dia  següent  al  de  publicació  al  BOP,  els  ciutadans  puguin 
presentar les al·legacions que considerin oportunes.

TERCER.-  Les  al·legacions  presentades  seran  informades  per  Oficina  Tècnica 
Municipal, que elevarà al Ple la proposta d’estimació o desestimació que procedeixi i 
d’aprovació definitiva del projecte.

 QUART.-  En  cas  de  no  presentar-se  reclamacions  ni  suggeriments,  s’entendrà 
aprovat definitivament el Mapa de Capacitat Acústica dels Pallaresos, per a la qual 
cosa l’Alcaldia ordenarà els tràmits necessaris per a la seva publicació.

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova per unanimitat. 

7-  .-  APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE 
CRÈDITS.

En  relació  amb  l'expedient  de  reconeixement  extrajudicial  de  crèdits  (Ple)  i  de 
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conformitat  amb l’article  175  del  Reglament  d'Organització,  Funcionament  i  Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
emeto el següent informe-proposta, amb base als següents,

Antecedents de fet

Primer.- Que mitjançant provisió d'alcaldia de 23 / 05 / 2018 es va veure la necessitat 
de tramitar un reconeixement extrajudicial de crèdits.

Aquest prové del premi de BASE per la liquidació de Padrons de 2017. Aquest, es va 
liquidar  a  final  d’exercici  i  atès  que ja  no es  disposava  de crèdit  pressupostari  ni 
vinculació jurídica, es va fer efectiu el pagament extrapressupostàriament.

Segon.- Que amb data 23 / 05 / 2018 es va emetre per part de l'interventor Informe on 
s'indicava la necessitat de reconèixer el crèdit premi BASE liquidació de padrons 2017 
al pressupost 2018 a la partida 932.227.08

Legislació Aplicable

- Article 4.1.a) del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional.

- Articles 163, 169.6, 173.5, 176 a 179 del Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

- Articles 25.1, 26.1, 60.2 del Capítol primer del Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de 
desembre,  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  desenvolupat  per  Reial  decret 
500/1990, de 20 d'abril.

Per això, de conformitat amb l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per de el Reial decret 2568/1986, de 28 
de novembre, el que subscriu eleva la següent proposta d'acord:

Proposta d’ACORD

Primer.- Aprovar el reconeixement dels crèdits següents PREMI BASE LIQUIDACIÓ 
PADRONS 2017 corresponents a l’exercici 2017.

Segon.- Aplicar, amb càrrec al Pressupost de l'exercici 2018, els corresponents crèdits 
PREMI BASE LIQUIDACIÓ PADRONS 2017, per un import de 43.791,58 euros, amb 
càrrec a la partida 932.227.08 serveis de recaptació a favor de l’entitat.

Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per sis (6) 
vots a favor, dels Senyors/es Nolla, Tenorio, Marcos, Llonch, Grau i Sánchez; i 
quatre (4) abstencions dels Senyors/es Sans, Enseñat, Coronado i Ramos.
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8.- APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ OF NÚM. 18 ANNEX I TARIFES DE PREUS 
PÚBLIC  PER  A  TALLERS,  CURSOS,  CASALS  I  DIFERENTS  ACTIVITATS 
DERIVADES D’ACTUACIONS DE PROMOCIÓ MUNICIPAL

 En  relació  amb  l'expedient  relatiu  a  la  MODIFICACIÓ  ORDENANÇA FISCAL 18. 
ANNEX  1  activitats  estiu,  nadal  i  setmana  santa  esportiva  i  en  compliment  de  la 
Provisió d'Alcaldia,  emeto el  següent  informe-proposta de resolució,  de conformitat 
amb l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base als 
següents,

 ANTECEDENTS DE FET

 PRIMER. Aquest Ajuntament va aprovar, per Acord del Ple el preu públic pela serveis  
d’activitat d’estiu, nadal i setmana santa esportiva amb el següent redactat:

“ANNEX 1 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CURSOS, CASALS I  
DIFERENTS  ACTIVITATS  DERIVADES  D'ACTUACIONS  DE  PROMOCIÓ 
MUNICIPAL.

TARIFES.

Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran les  
següents:

 SETMANA SANTA ESPORTIVA

Preu activitat 30€/nen

Preu acollida 15€/nen

 ACTIVITATS D’ESTIU I NADAL

Servei d’acollida:  20€/setmana

Preu casal 50€/setmana 

Servei de menjador 40€/setmana

 .  En cas d’anul·lació, per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord amb els  
terminis següents:
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•  Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de l’inici de l’activitat, es  
retornarà el 100% de l’import abonat.

• Si l’anul·lació es produeix entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es  
retornarà el 50% de l’import abonat.

L’Ajuntament  podrà aportar  per  les activitats  de Casal  d’Estiu  i  Parc de Nadal,  tot  
depenent de les disponibilitat pressupostaria, d’una quantitat a la cuota de l’activitat no  
superior al 50% del seu cost.

• En qualsevol altre cas no hi ha dret a devolució de l’import abonat.”

 Vist la oferta presentada per l’empresa adjudicatària i per tal de regularitzar el preu de 
les  ordenances  amb  el  servei,  es  considera  oportu  i  convenient  procedir  a  la 
modificació de l’Ordenança Fiscal núm. 18 reguladora en el seu annex 1 de les tarifes 
de  preus  públics  per  a  tallers,  cursos,  casals  i  diferents  activitats  derivades 
d’actuacions de promoció municipal. Quedant redactat de la següent manera:

 “ANNEX 1 TARIFES DE PREUS PÚBLICS PER A TALLERS, CURSOS, CASALS I  
DIFERENTS  ACTIVITATS  DERIVADES  D'ACTUACIONS  DE  PROMOCIÓ 
MUNICIPAL.

TARIFES.

Les tarifes a aplicar per a les esmentades actuacions de promoció municipal seran les  
següents:

 ACTIVITATS D’ESTIU, NADAL I SETMANA SANTA ESPORTIVA

 - Acollida matí             (7:30h a 9h)                            12€/detmana

                                   (8h a 9h)                                 8€/setmana

- Casal d’estiu            (9h a 13h)                               42€/setmana

- Menjador                  (13h a 15:15h)                        35€/setmana

 .  En cas d’anul·lació, per part de l’usuari, es retornaran els diners d’acord amb els  
terminis següents:

a) Si l’anul·lació es produeix 15 dies naturals o més, abans de l’inici de l’activitat, es  
retornarà el 100% de l’import abonat.
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b) Si l’anul·lació es produeix entre 7 i 14 dies naturals abans de l’inici de l’activitat, es  
retornarà el 50% de l’import abonat.

c) En qualsevol altre cas no hi ha dret a devolució de l’import abonat.

L’Ajuntament  podrà aportar  per  les activitats  de Casal  d’Estiu  i  Parc de Nadal,  tot  
depenent de les disponibilitat pressupostaria, d’una quantitat a la quota de l’activitat no  
superior al 50% del seu cost.

BONIFICACIÓ

- l’Ajuntament ofereix un descompte del 10% en les incripcions dels germans en cas  
d’incriure més d’un fill a les activitats.

Quant es faci el pagament s’ha d’abonar la totalitat de la inscripció, i posteriorment,  
fins el  dia 1 d’octubre de cada any,  s’haurà de sol·licitar  per instància,  al  Registre  
general  d’Entrada de l’Ajuntament,  la  sol·licitud  de bonificació  de l’estada al  casal,  
juntament amb els justificants de pagament de les setmanes sol·licitades. 

 Fonaments de Dret

La Legislació aplicable en aquesta matèria està recollida en: 

- Els articles 41 a 47 i 127 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

- L'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local.

 Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta 
en  la  Legislació  aplicable  procedint  la  seva  aprovació  inicial  pel  Ple  d'aquest 
Ajuntament,  de  conformitat  amb el  previst  en  l'article  47 del  Text  Refós  de la  Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals aprovat per Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març.

Per això, de conformitat amb l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament 
i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, el que subscriu eleva la següent proposta de resolució:

 INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
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 PRIMER.- Aprovar inicialment la MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 18. ANNEX 1 
activitats estiu, nadal i setmana santa esportiva, quedant redactat l’article d’acord amb 
la part expositiva.  

SEGON.-  De conformitat amb el que disposa l’article 17 del Real Decret Legislatiu 
2/2004 de 5 de març pel  que s’aprova el  text  refós de la  Llei  39/1988,  de 28 de 
desembre, Reguladora de les Hisendes Locals, s’exposa al públic durant el termini de 
trenta  dies  hàbils,  perquè les  persones interessades puguin  examinar  l’expedient  i 
presentar les reclamacions que estimin oportunes.

En el  supòsit  que no es presentin reclamacions,  l’acord inicial  esdevindrà definitiu, 
sense necessitat d’un acord posterior.

 TERCER. Publicar el present Acordo en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament i  en el 
Butlletí Oficial de la Província.

Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per sis (6) 
vots a favor, dels Senyors/es Nolla, Tenorio, Marcos, Llonch, Grau i Sánchez; i 
quatre (4) abstencions dels Senyors/es Sans, Enseñat, Coronado i Ramos.

9.- APROVACIÓ PADÓ MUNICIPAL D’HABITANTS

Atès que tots els regidors coneixen el padró d’habitants, per haver-se distribuït amb la 
convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 

Sotmesa a votació s’aprova el padró d’habitants dels Pallaresos per unanimitat 
dels deu (10) regidors. 

Es procedeix a la lectura de dues mocions que ja es van presentar al ple anterior, però 
en  aquest  sentit,  s’acorda  que  només s’introduiran  esmenes  a  les  mocions  si  les 
accepta el partit polític que presenta la moció.

10.- MOCIÓ A FAVOR DE GARANTIR EL PODER ADQUISITIU DE LES PERSONES 
PENSIONISTES PRESENTADA PEL PDECAT

D’acord amb el redactat de la moció adjunta a l’acta. 
La Sra. Grau presenta una esmena a la moció, vol incloure en els acords un punt que 
insti  als grups parlamentaris de les Corts Generals a la derogació de les reformes 
laborals del PP i del PSOE.

Sotmesa a votació la inclusió de l’esmena, s’aprova per sis (6) vots a favor dels 
Sr. Nolla, Tenorio, Grau, Marcos, Sánchez i Llonch i quatre (4) vots en contra dels 
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Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos. S’inclou l’esmena acceptada pel partit que 
proposa la moció, el PDECAT.

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

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

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

11.-  MOCIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP  MUNICIPAL  SOCIALISTA  DE 
L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS PER ESTABLIR UN SISTEMA PÚBLIC DE 
PENSIONS AMB MAJOR CAPACITAT DE REDISTRIBUCIÓ I REDUCCIÓ DE LES 
DESIGUALTATS.

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

Sotmès a votació s’aprova en tots els seus punts l’anterior moció, amb nou (9) 
vots a favor dels Sr.  Nolla, Tenorio, Marcos, Sánchez,  Llonch, Sans, Enseñat, 
Coronado i Ramos i una (1) abstenció de la Sra. Grau. 

Sra. Grau, les diferents polítiques del PP i PSOE no només s’han fet d’esquenes als 
treballadors  sinó  sense  condicions  que  reverteixin  sobre  els  treballadors,  estan 
privatitzant escenari pensionistes. Presentar la moció sense derogar les normatives 
que han aprovat, no s’entén. Estem a favor de regularitzar el sistema de pensions, 
però entenem que s’ha de derogar l’anterior regulació de les pensions. 

Sr. Marcos, jo demanaria una reflexió perquè estem jugant amb les pensions, el futur 
de la majoria dels que estem aquí. Em sobta que tant uns com els altres, per qüestions 
irrisòries, votem en contra de mocions que són calcades. Tinguem més coneixement, 
hauriem d’haver anar tots a una.

Sr. Sans, m’hauria agradat que una majoria votés a favor d’això. Tot aquest procés ve 
d’una repressió de l’últim ple. Estem tots a favor, però si introdueixin esmenes que no 
considerem oportunes no votarem a favor.

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

A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:
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Els  decrets  que passen sessió  van del  número 139/20108;  al  decret  272/2018 de 
convocatòria de la sessió ordinària del ple de data 31 de maig de 2018 i a la comissió 
informativa de data 29 de maig de 2018.

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

Atesa la modificació del TRLRHL per la LRSAL, realitzada sobre l'art. 218 TRLRHL, la 
qual  obliga  a  elevar  al  Ple  aquelles  resolucions  contràries  als  informes  de  la 
Secretaria-Intervenció  Municipal  en punt  separat  de  l'ordre  del  dia,  fent  constar  al 
mateix temps que les mateixes seran comunicades degudament a la Sindicatura de 
Comptes de la Generalitat de Catalunya, i a la Subdelegació de Govern.

 
 14.-PRECS I PREGUNTES.
 
Preguntes.
Sr. Sans: Les pinassa que hi ha a les reixes d’aigua de Pallaresos Park. 

El  col·lector  de les  aigües fecals,  s’hauria  de  mirar  la  seguretat.  Ha 
crescut les herbes i la valla es mou.
Sra. Inma com està la tema dels abocadors incontrolats del municipi. em 
sembla que en tenim tres i tenim constància que els agents rurals han 
fet la seva feina. 

Sra. Sánchez: efectivament, hi ha expedients oberts. El problema que tenim és la difícil 
identificació del propietari de la finca. I fins que no ens doni permís tampoc podem 
entrar a netejar, ho haurem de demanar judicialment. Un si que és de Diputació, però 
ens costa saber el propietari perquè està entre el camí i la finca privada. 

Sr. Marcos, Pallaresos Park no té xarxa de pluvials, doncs no era obligatori quan es va 
fer la urbanització. Hem estat mirant la zona, netejant... si es refereixen al carrer Lliris, 
hi ha un tram que, sino hi ha res en contra, cada dimarts la màquina escombradora 
neteja tot Pallaresos Park. El problema més seriós el tenim en una sèrie de parcel·les 
privades.  També és  cert,  que  alguns  d’ells  s’han  compromès  que  la  pinassa  que 
provoquen els seus pins la netegen ells mateixos. 
Respecte el col·lector de fecals, sembla a ser que aviat ho tindrem enllestit. Està a 
punt per iniciar la licitació de la contractació, obra finançada per l’ACA. 

Precs,
Sr. Sans: volem demanar que la gent sàpiga l’horari dels vigilants i un protocol per 
quan ells no hi són.

Sr. Nolla, qualsevol emergència i anomalia truqueu al 112. I el fet de publicar l’horari 
dels vigilants el publicarem a efectes administratius, però no de vigilància. A més a 
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més, en breus tindrem un altre vehicle en funcionament pels vigilants. També hi ha 
més presència de Mossos.

Sr.  Enseñat,  ja  se sap que es truca al  112,  però si  els  vigilants  venen,  tens més 
confiança i et sents més arropat. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 21:10 hores 
(les vint-i-una hores i deu minuts), del contingut de la qual s'aixeca la present acta que 
signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretària-interventora, que dono fe.

 
Els Pallaresos, 31 de maig de 2018

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