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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 3/2017 

Data:  4 de maig de 2017 

Horari:   20:30 hores 

Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial 

 

Convocatòria: Primera 

 

Hi assisteixen: 

 

Josep Maria Nolla Cabellos 

Antonio Tenorio Recuero 

Maite Llonch Simó 

Francesc Xavier Marcos Tuebols 

Inmaculada Sánchez Fernández 

Maria Grau i Alasà 

Jordi Sans Ferrer 

Maria Jesús Coronado Fuentes 

Jaume Enseñat Fernández 

María de las Mercedes Ramos Sánchez 

Jaime J. Vidal Guiamet 

 

Vicente Vayá Morte, Secretari-Interventor 

 

Als efectes de la constància fidel del desenvolupament de la sessió, aquesta ha estat 

enregistrada íntegrament en suport digital en format àudio i, en el seu cas també 

vídeo, mitjançant càmera digital de la marca PANASONIC model: HDC- SD80 i 

número de sèrie E1TG00515, operada per l’empleat públic Sr. Joan Carles Petit Piñol, 

enregistrament que queda gravat en suport targeta SD i minidisc, un exemplar del qual 

enregistrament, sense perjudici de la seva disponibilitat en la pàgina web municipal i 

demés mitjans de publicitació que es puguin adoptar, consta arxivat en la Secretaria 

de l’Ajuntament a efectes de la seva constància, acreditació i fe pública del seu 

contingut i disponibilitat de poder-se constatar.  

Les opinions dels membres de la Corporació en les seves intervencions consisteixen 

en la deliberació sobre aspectes directes o indirectes de l’assumpte de què es tracti, 

sense especial transcendència jurídica (en cas contrari constaran transcrites 

literalment en text) conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen.  
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ORDRE DEL DIA: 
 
 
1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA MARÍA GRAU I ALASÀ DEL GRUP MUNICIPAL 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES. 
2.- ACORD D’APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS DELS 
PALLARESOS QUE AFECTA A LES ILLES DE SISTEMES PÚBLICS DELIMITADES PELS 
CARRERS: AV. CATALUNYA, CARRER COMETA I JUJOL, AV. DE LA GENERALITAT I CTRA TP-
2031 DINTRE DEL CASC URBÀ. 
3.- ACORD D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT  DE CRÈDIT EXTRAORDINARI NÚMERO 1/2017 
4.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DEL 
MUNICIPI DELS PALLARESOS 
 
5.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE DOMINI 
PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE FUTBOL SITUADES ENTRE EL 
CARRER NOGUERA I EL CARRER DE LA CERDANYA DELS PALLARESOS. 
6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LAMODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER LA 
CREACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES PERSONALS DE L’AJUNTAMENT DELS 
PALLARESOS 
 
Vicente Vayá Morte 
 
 
Secretari Interventor  
Els Pallaresos, 28 d’abril de 2017. 
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1.- PRESA DE POSSESSIÓ DE LA REGIDORA MARÍA GRAU I ALASÀ DEL GRUP 
MUNICIPAL ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-MOVIMENT D’ESQUERRES. 
 
Presa de possessió de la regidora Sra. María Grau i Alasà del Grup Municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres, amb motiu de a renúncia del Sr. Miquel Antoni 
Granero i Zapata.  
 
ANTECEDENTS 
 

- Al darrer Ple Ordinari de l’Ajuntament dels Pallaresos de data 30 de març de 2017, es va donar 
compte de la  Renúncia al càrrec de Regidor del Sr. Miquel Granero Zapata del grup municipal 
ERC-MES-AM. 
 

- Posteriorment l’Ajuntament dels Pallaresos va sol·licitar a la Junta Electoral Central l’emissió de la 
corresponent credencial expressiva de la designació de regidor/a per estar inclòs/inclosa a la llista 
corresponent les darrer eleccions locals del darrer 24 de maig de l’any 2015. 

 

 
- En data 24 d’abril de 2017, va tindre entrada al registre general de l’Ajuntament, Credencial de la 

Regidora Sra. María Grau i Alasà, inclosa a la llista de candidats del Grup Municipal Esquerra 
Republicana de Catalunya-Moviment d’Esquerres 

FONAMENTS DE DRET 
 

- Article 9.4 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, que va aprovar el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals. 
 

- Articles 6, 7, 177, 178 i 182 de la Llei Orgànica núm. 5/1985, de 9 de juny, del règim electoral 
general, que estableixen les causes d’inelegibilitat i d’incompatibilitat per al càrrec de regidor 
municipal. 

ACTE DE JURAMENT O PROMESA 
 
El jurament o promesa es duu a terme utilitzant la fórmula prevista en el Reial decret 707/1979, de 
5 d’abril, regulador de la fórmula per a la presa de possessió de càrrecs o funcions públiques:  
 
Pren la paraula la Sra. María de las María Grau i Alasà, la qual s’expressa en els següents termes: 
“Prometo per imperatiu legal, complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de 
l’Ajuntament dels Pallaresos amb lleialtat al Rei, i complir i fer complir la Constitució com a norma 
fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia”. 

Restant assabentat el Ple de la corporació, i una vegada se li fa entrega de la insígnia municipal 

per part de l’Alcaldia, pren seient la regidora de l’Ajuntament dels Pallaresos, Sra. María Grau i 

Alasà,  per tal de participar a la votació de la resta de punts de la sessió. 
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2.- ACORD D’APROVACIÓ TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NNSS 
DELS PALLARESOS QUE AFECTA A LES ILLES DE SISTEMES PÚBLICS DELIMITADES 
PELS CARRERS: AV. CATALUNYA, CARRER COMETA I JUJOL, AV. DE LA GENERALITAT I 
CTRA TP-2031 DINTRE DEL CASC URBÀ. 
 
Una vegada instruït l’expedient de referència, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, 
en sessió celebrada el 7 de març de 2017, ha suspès la tramitació establerta en l’article 98 del 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, de la 
Modificació puntual de les NNSS municipals que afecta a les illes de sistemes públics delimitades 
pels carrers: Av. Catalunya, Carrers Cometa i Jujol, Av. De la Generalitat i Ctra TP-203 dintre del 
casc urbà, dels Pallaresos, amb l’objectiu de regularitzar la parcel·la destinada a equipaments i 
zona verda per ubicar-hi un poliesportiu, promoguda i tramesa per l’Ajuntament, fins a la 
presentació d’un text refós.  
 
Havent-se formulat el text refós, es proposa al ple l’adopció del següent  
 

ACORD 
 

Primer.- Aprovar la verificació del Text Refós de la Modificació puntual de les NNSS dels 
Pallaresos que afecta a les illes de sistemes públics delimitades pels carrers: Av. Catalunya, carrer 
Cometa i Jujol, Av. de la Generalitat i Ctra TP-2031 dintre del casc urbà, que incorpora les 
prescripcions requerides per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona de 7 de 
març de 2017. 
 
Segon.- Sol·licitar-ne a aquell organisme la seva conformitat per tal que ho sotmeti a la tramitació 
corresponent per a la seva aprovació definitiva.  
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, Tenorio 
Llonch, Grau, Marcos i Sánchez, i cinc (5) en contra, els dels senyors/es Sans, Coronado, Ramos, 
Ensenyat i Vidal, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
3.- ACORD D’APROVACIO DE L’EXPEDIENT  DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT 
DE CRÈDIT NÚMERO 1/2017 
 
ANTECEDENTS 
 
1. Per providència de l’Alcaldia de data 21 d’abril de 2017 s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit per tal d’atendre les 
despeses derivades de la Sentència nº826 del Tribunal Superior de Justícia, Sala Contenciosa 
Administrativa (Secció Primera) en relació amb el recurs ordinari 1219/2012 interposat per 
l’Ajuntament de La Secuita contra l’Ajuntament dels Pallaresos, així com de l’adjudicació de la 
primera fase de la pista poliesportiva municipal vinculada al PAM 2013 – 2016, o la necessitat de 
dotar de crèdit adequat i suficient les obres del quadre A de l’enllumenat públic exterior del 
municipi. 
 
2. La Regidoria d’Hisenda, en la mateixa, ha proposat les partides i els imports que s’han de 
modificar. 
 
3. El secretari i l'interventor han emès informes favorables. 
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FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i 
als articles 34 a 38 del RD 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar alguna despesa 
que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de la corporació no hi hagi 
crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha d'ordenar la incoació de l'expedient de 
concessió de crèdit extraordinari o de suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o majors 
ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i mitjançant anul·lacions o 
baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del pressupost vigent, les 
dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei. 

3. Segons l’article 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del règim 
local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del Ple de l’Ajuntament per 
majoria simple. 
4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació a l’article 3 i 11 de la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF) en quant a 
què l’elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i totes les actuacions que afectin a les 
despeses i ingressos de les Administracions Públiques i resta d’entitats que formen el sector 
públic, es sotmetrà al principi d’estabilitat pressupostària. 
 
Per tant, es proposa al Ple Municipal l’adopció dels següents 
 

ACORDS: 
 
1. Aprovar l’expedient  DE CRÈDIT EXTRAORDINARI I SUPLEMENT DE CRÈDIT número 
1/2017, per import de 829.593,22 €, que cal finançar  mitjançant  amb el Romanent de Tresoreria 
Lliure i Afectat provinent de la Liquidació del Pressupost 2016, d’acord amb el següent detall: 
 
Despeses que cal finançar: 
Crèdits extraordinaris: 

Aplicació Nom Proposta de consignació 

920 226.04 Jurídics Contenciosos 304.000,00 

342 622.00 Pista Poliesportiva 272.307,19 

 

Total altes crèdits Extraordinaris : 576.307,19 

 
Suplements de Crèdit 

Aplicació Nom Proposta de Suplement 

165 633.01  Quadre A Enllumenat Públic 253.286,03 

 

Total Suplements de Crèdit : 253.286,03 

 
TOTAL DE LA MODIFICACIÓ PROPOSADA  829.593,22 
 
Aquestes despeses es finançaran mitjançant els següents recursos: Romanent de Tresoreria per 
Despeses Generals provinent de la Liquidació del Pressupost 2016. 
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Finançament que es proposa: 
Romanent líquid de tresoreria: 

Romanent líquid de tresoreria afectat per aquesta despesa: 576.307,19 

Romanent líquid de tresoreria lliure per despeses generals 253.286,03 

 
TOTAL DE FINANÇAMENT A LA MODICIACIÓ PROPOSADA  829.593,22 
 
2. Posar de manifest que, en cas de no reconduir aquest incompliment a data 31 de desembre, 
caldrà elaborar i aprovar un pla econòmic financer, amb un horitzó temporal d’un any a partir de 
l’exercici en curs, en el termini màxim d’un mes des de què es constata l’incompliment del principi 
d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 23 de la LOEPSF.  
Posteriorment, d’acord al mateix precepte, si fos el cas, caldria trametre a la  Direcció General de 
Política Financera el corresponent pla econòmic financer que s’ha aprovat i procedir a la seva 
publicació al Butlletí Oficial de la Província. 
 
3. Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, 
mitjançant un edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. Si no es presenten 
reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat 
des de la finalització del període d’exposició pública, per resoldre-les.   
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, Tenorio 
Llonch, Grau, Marcos i Sánchez, i cinc (5) en contra, els dels senyors/es Sans, Coronado, Ramos, 
Ensenyat i Vidal, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
4.- ACORD D’APROVACIÓ DEL PLA D’ACCIÓ PER L’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) DEL 
MUNICIPI DELS PALLARESOS 
 
La Comissió Europea va posar en marxa, l’any 2008, el que ha denominat “Pacte 
d’Alcaldes/esses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la 
ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic i l’escalfament de la Terra. 

 
El Pacte compromet els municipis adherits a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de 
les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) en els seus territoris en més d’un 20% fins l'any 
2020, tot incrementant en un 20% l'eficiència energètica i aconseguint que un 20% del 
subministrament energètic procedeixi de fonts renovables. Així, els municipis adherits han 
d’elaborar el seu inventari de les emissions de referència (IRE) i el seu Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible (PAES), amb la definició de les accions a endegar per fer realitat aquests valors de 
reducció. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament dels Pallaresos també vol avançar cap a l’adaptació de la UE al canvi 
climàtic i millorar la preparació dels ens locals per respondre als efectes del canvi climàtic. Per 
aquest motiu, el PAES del municipi fa també esment als riscos i vulnerabilitats del municipi davant 
el canvi climàtic i a les accions d’adaptació. 
Les competències atribuïdes al Plenari de l’Ajuntament estan regulades per l’art. 52.2.b) del Text 
Refós de la Llei Municipal i de Règim Local aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
Per tot això, i en ús de les atribucions que m'ha estat conferides proposo al ple l'adopció dels 
següent acords: 
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Primer.- Aprovar el Pla d’acció per l’Energia Sostenible del municipi dels Pallaresos 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Tarragona. 
 
Sotmès a votació, amb la unanimitat dels onze (11) vots dels regidors de la corporació, 
composada pels senyors/res Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Marcos, Sánchez, Sans, Coronado, 
Ramos, Ensenyat i Vidal, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  

 
5.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LA CONCESSIÓ DE L’ÚS PRIVATIU DE 
DOMINI PÚBLIC DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES DEL CAMP DE FUTBOL SITUADES 
ENTRE EL CARRER NOGUERA I EL CARRER DE LA CERDANYA DELS PALLARESOS 
 
ANTECEDENTS:  
 
L'Ajuntament és propietari de l'immoble situat entre el Carrer Noguera i el Carrer Cerdanya 
destinat a instal·lacions esportives del camp de futbol municipal. 
 
Consta inscrit en l'inventari de béns de la Corporació com a bé de domini públic, per la qual cosa 
la destinació pròpia del mateix és la seva utilització per a l'ús general, tanmateix es pot limitar 
aquest ús mitjançant l'atorgament de la concessió. 
 
La mateixa ve motivada per tal de donar solució a la problemàtica sorgida els darrers anys sobre 
la seva ocupació/utilització de la manera més objectiva possible. 
 
Per part dels serveis tècnics municipals s'ha emès informe de tècnic de les instal·lacions i 
valoració d'aquest, incorporant-se en el Plec de clàusules el seu detall. 
 
Per part de Secretaria Intervenció s’ha emès informe jurídic sobre la legislació aplicable i el 
procediment a seguir, i s’han redactat el Plec de clàusules administratives i Tècniques particulars 
que regulen el procediment de selecció del concessionari i els drets i obligacions de les parts. 
 
FONAMENTS:  
 

- L’Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per la prestació del servei de piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal. 

- L’ordenança reguladora de l’ús de les instal·lacions esportives municipals dels pallaresos 
- Llei 33/2003, de 3 de novembre, del patrimoni de les administracions públiques (LPAP), 

en aquells articles declarats bàsics. 
- Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d'octubre, 

(RPEL). 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL) 
- Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 

2/2003, de 28 d'abril (TRLMRLC) 
- Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre (TRLCSP). 
- Reglament general de la Llei de contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel 

Reial decret 1098/2001, del 12 d’octubre (RGLCAP) 
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desplega parcialment la Llei 30/2007, 

de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.  
- El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 

reguladora de les Hisenda Local.  
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L’òrgan de contractació competent per l’adopció del present acord d’acord amb 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, és el Ple Municipal 
 
Per tot l’exposat, el Ple  adopta els següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l'expedient administratiu per la concessió de l’ús privatiu de domini públic de les 
instal·lacions esportives del camp de futbol situades entre el Carrer Noguera i el Carrer de la 
Cerdanya dels Pallaresos, mitjançant procediment obert amb diversos criteris d'adjudicació. 
 
SEGON. Aprovar el Plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de regir la 
concessió. 
 
TERCER. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil de contractant 
l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini per presentar 
proposicions en 26 dies naturals a comptar des del dia següent de publicació de l’anunci al Butlletí 
Oficial de la Província.  
 
QUART. Nomenar com a membres de la Mesa de contractació a:  
 
President: L’Alcalde de l’Ajuntament dels Pallaresos 
Vocal 1: El regidor d’Esports de l’Ajuntament dels Pallaresos 
Vocal 2: Un tècnic en matèria d’Esports de la Generalitat de Catalunya 
Vocal 3: Un tècnic en matèria d’Esports del Consell Esportiu del Tarragonès 
Actuarà com a secretari i vocal 4: el Secretari Interventor de l'Ajuntament.  
 
La composició de la mesa de contractació es publicarà al perfil del contractant i es comunicarà als 
membres. 
 
CINQUÉ. Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació. 
 
SISÈ.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició davant 
l’Ajuntament dels Pallaresos, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós administratiu davant el 
Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos des del dia següent al de 
la seva notificació o publicació, de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de 
procediment administratiu comú i la Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció 
contenciosa administrativa. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, Tenorio 
Llonch, Grau, Marcos i Sánchez, i cinc (5) en contra, els dels senyors/es Sans, Coronado, Ramos, 
Ensenyat i Vidal, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
 
6.- ACORD D’APROVACIÓ DE LAMODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER 
LA CREACIÓ DE FITXERS QUE CONTENEN DADES PERSONALS DE L’AJUNTAMENT 
DELS PALLARESOS 
 
En la sessió plenària  celebrada en data 29 de setembre de 2016, es va aprovar per 
unanimitat l’ Ordenança municipal per la creació de fitxers que contenen dades personals. 
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El passat 6 de març de 2017, va tenir entrada a l’Ajuntament dels Pallaresos una notificació 
de l’ APDCAT referent a la sol·licitud d’inscripció de creació dels fitxers de l’ Ajuntament, que 
indica certes consideracions referent a l’Ordenança Municipal publicada al BOPT numero 
203 de 25 d’ octubre de 2016. 
 
En resposta a les consideracions de l’ Autoritat Catalana, cal indicar que s’ han detectat uns 
errors de transcripció material en el text publicat en el seu dia de l’ Ordenança havent de 
constar el següent: 
 
En el fitxer de Propietaris d’ armes de 4ª categoria a l’apartat de estructura bàsica del fitxer 
ha de figurar també, les dades de certificat d’ antecedents penals i de l’informa de les 
aptituds psicofísiques. A l’apartat de nivell de seguretat ha de figurar nivell mitjà. 
 
En el fitxer de Patrimoni càrrecs electes i alts càrrecs a l’apartat de cessions de dades ha de 
figurar que es produeixen cessions per aplicació del principi de publicitat activa. 
 
En el fitxer Escoles de titularitat municipal a l’apartat de cessió de dades ha de figurar que es 
produeixen cessions a entitats bancàries i caixes.  
 
En el fitxer usuaris de la targeta d’ aparcament per a discapacitats a l’apartat estructura 
bàsica del fitxer ha de figurar dades de salut, grau de discapacitat. 
 
En el fitxer de Gestió de personal a l’ apartat de mesures de seguretat ha de figurar nivell 
mitjà. A l’apartat de les persones o col·lectius afectats ha de figurar els Candidats. A l’ 
apartat de cessions de dades ha de figurar que es produeixen cessions per aplicació del 
principi de  publicitat activa.  
 
En el fitxer Padró d’ habitants a l’ apartat de cessions ha de figurar les cessions a altres 
administracions públiques. 
En el fitxer usuaris de serveis municipals a l’ apartat de cessions  ha de figurar les cessions 
a entitats bancàries i caixes. 
 
En el fitxer Comptabilitat a l’ apartat de cessions  ha de figurar les cessions a entitats 
bancàries i caixes. 

 
Ateses les correccions proposades a la Relació de fitxers públics de l’Ajuntament dels 
Pallaresos, per tal del compliment de la LOPD, es proposa al Ple de l’Ajuntament dels 
Pallaresos l’Adopció dels següents  

 
 

ACORDS 
 
Primer: Modificar l’Ordenança Municipal per la creació de fitxers que contenen dades 
personals de l’Ajuntament dels Pallaresos amb les correccions anteriorment exposades dels 
fitxers de dades de caràcter personal de titularitat publica dels quals es responsable el 
Ajuntament, els quals s’adeqüen als termes previstos a l’article 54 del Reial Decret 
1720/2007, de 21 de desembre, pel que s’ aprova el Reglament de  desenvolupament de la 
Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
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Segon.- Sotmetre l’esmentada modificació 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 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 íntegrament el seu text en el Butlletí Oficial de 
la Província. 
 
Quart.-. Facultar al Sr. Alcalde per procedir a la signatura de les esmentades bases  i resta 
de gestions i tràmits administratius necessaris per l’execució del present acord. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de deu (10) vots a favor, els dels senyors/res Nolla, 
Tenorio Llonch, Grau, Marcos i Sánchez, Sans, Coronado, Ramos i Ensenyat, i un (1) en 
contra, el del senyor Vidal, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors 
acords.  
 
I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 22:08 hores (les vint 
i dos hores i vuit minuts), del contingut de la qual s'aixeca la present acta que signa el Sr. 
Alcalde i jo, la Secretari-interventor, que dono fe. 
 
 

       


