ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Número 6/2016
Data: 28 de juliol de 2016
Horari: 20 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
Miquel Antoni Granero Zapata
Jordi Sans Ferrer
Maria Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet
Absència justificada:
Jaume Domínguez Ruiz
Sandra Obiol Palau, secretari accidental
Francisco José Pueyo García, assessor del SAM
El desenvolupament de la sessió s‟enregistra 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, el qual es posarà a disposició de la secretària a efectes de custodia sota
condicions de autenticitat i integritat.

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 26 DE MAIG DE 2016.
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.
S‟aprova per unanimitat de tots els membres assistents.

2.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ
EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 30 DE MAIG
DE 2016.
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.
S‟aprova per unanimitat de tots els membres assistents.
3.- ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS ANY 2017
Es dóna compte de l‟escrit del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya, amb entrada a l‟Ajuntament dels Pallaresos en data 6 de
juliol de 2016 (registre d‟entrada nº 4310090004-1-2016-001757-1), sol·licitant la
fixació de les festes locals per l‟any 2017.
Atès que tradicionalment les festes locals són els dies 20 de gener i 6 d‟agost
coincidint amb el patró del municipi.
Atès que aquest any vinent el dia 20 de gener serà divendres, el 6 d‟agost diumenge, i
donat que un dels dies proposats escau per tant en diumenge i no coincideixen amb
cap dels dies festius que s‟indiquen a l‟ordre EMO/137/2016 de 30 de maig.
Atès que en compliment de l‟ anteriorment exposat, la proposta d‟Alcaldia és que es
mantinguin la data de 20 de gener de 2017 i proposar com a festa local corresponent
al dia 6 d‟agost que escau en diumenge la del dia 7 d‟agost de 2017 que és en dilluns.
Atès que l‟Article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de Juliol, que estableix que la
proposta de les festes locals del municipi s‟ha d‟adoptar mitjançant acord del Ple de
l‟Ajuntament.
I Atès que el termini de presentació de la proposta de les dues festes locals finalitza el
proper 31 de juliol de 2016, es proposa al Ple de l‟Ajuntament
Primer.- Establir com a festes locals per l‟any 2017 els dies 20 de Gener i 7 d‟agost
de 2017 pels motius anteriorment esmentats.
Segon.- Comunicar el contingut d‟aquest acord al Departament de Treball, Afers
Socials i Families de la Generalitat de Catalunya.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament aprova l‟acord amb 7 vots a favor i les
abstencions dels senyors, Jordi Sans Ferrer, Jaume Enseñat Fernández i la Sra. Maria
Jesús Coronado Fuentes.

4.- INFORMACIÓ ECONÒMICA I D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST SEGON
TRIMESTRE 2016.
El pressupost durant el Segon Trimestre de 2016 s‟ha executat:
Pressupost Inicial Despeses
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions reconegudes Netes
Pagaments realitzats

2.999.700,59 €
387.883,17 €
3.387.583,76 €
1.252.412,83 €
1.159.093,88 €

Pressupost Inicial Ingressos
Modificacions
Pressupost Definitiu Ingressos
Drets reconeguts Nets
Recaptació neta

2.999.700,59 €
387.883,17 €
3.387.583,76 €
1.154.210,78 €
1.154.210,78 €

Moviment de tresoreria
Existència inicial
Cobraments
Pagaments
Existència final

631.354,55 €
1.541.798,69 €
1.286.297,56 €
886.855,68 €

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

886.855,68 €
1.100.531,98 €
-9.423,63 €
379.763,37 €
-9.423,63 €
1.598.200,66 €
141.336,84 €
0€
1.456.863,83 €

S‟annexa:
L‟estat de situació de la gestió pressupostària d‟ingressos i despeses a data 30 de juny
de 2016.
Acta d‟arqueig a 30 de juny de 2016
Romanem de tresoreria
Per fer front als pagament diguem-ne obligatoris (pagaments derivats de les
operacions de crèdit concertades, el mensual del capítol 1 de personal i d„altres
despeses d‟exigència obligatòria (llum, escombraries, seguretat social, gasoil vehicles,
telèfon, assegurances, correus etc), es prioritzen les aportacions mensuals del la
Participació en la recaptació de Tributs de l‟Estat i les consensuades bestretes amb
BASE.
S‟adverteix de la necessitat de tenir una previsió mínima de tresoreria per tal de cobrir
aquests pagaments fixes, i que permetés el periòdic pagament de factures en el
termini legalment establert, per donar compliment al període mig de pagament que

s‟estableix en 30 dies des del reconeixement de l‟obligació, tenint aquest al mateix
temps per realitzar-se, un termini màxim de 30 dies de des l‟entrada de la factura al
registre municipal. De no ser així, hi hauria un clar augment de les obligacions
pendents, la qual cosa l‟impediria molt probablement assolir amb normalitat el període
mig de pagament establert a la legislació vigent. El període mig de pagament a 30 de
juny de 2016 de l‟Ajuntament es de 1,33 dies, s’annexa document de presentació
de l’obligació.
Cal destacar que de la tresoreria municipal existeixen 309.343,39€ que encara que
estan inclosos a la caixa de l‟ajuntament haurien de destinar-se a cobrir el préstec ICO
subscrit amb el BANC DE SABADELL.
És necessari informar al mateix temps que el compte 560 de fiances a curt termini,
amb un import de 199.803,83 € és exigible en tot moment.
Així mateix, és necessari tenir en compte, per tant que de 886.855,68 € que figura com
saldo final bancs, únicament es podrien disposar de 377.708,40 €
Cal ratificar la cura en el control i fiscalització prèvia de despeses domiciliades i de les
factures presentades per les vies legals existents, tenint en compte al mateix temps
que ja és efectiva l‟obligació de presentació de factura electrònica per aquelles entitats
i factures que preveu la Llei 25/2013 de 27 de desembre d‟Impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que ja
s‟està utilitzant en aquesta entitat.
En qualsevol cas si aquesta Secretaria-Intervenció tingués coneixement d‟actuació
alguna no sotmesa a aquest procediment previ, farà el corresponent advertiment, així
com de la falta de compliment de l‟ordre de prelació de pagaments legalment establert.
Referent a les obligacions pendent de pagament (Pressupost corrent, tancats i
operacions no pressupostàries), cal dir que se situen en 93.318,95€, totes
corresponents a l‟exercici corrent.
Aquesta situació és la que fa i comporta que el romanent de tresoreria per a Despeses
Generals, una vegada descomptats els saldos de dubtós cobrament xifrats en
141.336,84 €, sigui de 1.456.863,82 €, degut principalment a que els Drets Pendents
de Cobrament, tant de la present anualitat, com d‟anualitats anteriors, xifrats en
1.100.531,98 €, continuen sent molt superiors a les Obligacions Pendents de
Pagament ja citades. També informar que en els documenta que s‟extreuen de la
comptabilitat corresponents a l‟any 2016 no hi figura l‟excés de finançament afectat,
imports que es regularitza en el tancament comptable.
Per altra banda, advertir que l‟execució del Pressupost de Despeses a 30 de juny de
2016 és del 26.70%,
Per tot l‟anterior es recomana:
a) Continuar amb un estudi permanent de una periodicitat màxima mensual de
totes i cadascuna de les partides pressupostàries. I fer una projecció d‟aquelles
despeses compromeses fins a final d‟any per tal de poder reservar el crèdit
necessari per cobrir la seva despesa.

b) Ordenar sense demora el pagament d‟amortització anticipada del préstec ICO
del fons de pagament a proveïdors, per l‟import encara pendent de 309.343,39
€, per al qual ja existeix consignació pressupostària adequada i suficient, i ho
permet la liquiditat.
Per tot allò recentment exposat, resten assabentats la totalitat dels assistents a la
present Sessió Plenària de la situació econòmica de l‟Ajuntament per referència al
resultat de la comptabilitat pressupostària a data 30 de Juny de 2016.
5.APROVACIÓ
DELS
PADRONS
DELS
ARBITRIS
MUNICIPALS
CORRESPONENTS A L’EXERCICI DE 2016.
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 2016, i es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar els referits padrons en tot el seu contingut.
Segon.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel termini de vint dies a efectes de
possibles reclamacions.
Tercer.- 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 deu membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

6.- MOCIO QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPALl ERC-MES-AM DE RETIRADA
DEL TITOL D’ALCALDE HONORÍFIC I PERPETU.
Autoritzat per l‟alcaldia, el regidor del grup municipal ERC-MES-AM senyor Miquel
Antoni Granero va exposar la Moció de retirada del títol d‟alcalde Honorífic al Sr.
Francisco Franco, mort el 30 novembre 1975.
Es comenta si algun grup mes vol adherir-se indicant tots els grups municipals la seva
decisió d‟adherir-s‟hi

MOCIO
En sessió plenària extraordinària d'aquest ajuntament, de data 30 de març de 1964, es
va atorgar al dictador Francisco Franco Bahamonde el títol d'Alcalde honorari i perpetu
del poble dels Pallaresos.
Aquest nomenament va ser imposat per ordre del Governador Civil de la província de
Tarragona en commemoració dels 25è aniversari de la finalització de la Guerra Civil
espanyola.
A dia d'avui, no s'ha retirat aquesta distinció al que va ser un dels responsables del
cop d'estat sanguinari, contra el legítim i democràtic govern republicà, que va derivar
en la Guerra Civil espanyola de 1936, i caudillo del règim dictatorial i repressiu que va

liderar fins a la seva mort, l'any 1975.
38 anys després de l'aprovació de la CE és indigne d'un Estat, pretesament
democràtic, mantenir reconeixements i honors a responsables d'un règim feixista,
dictatorial, criminal i repressor de les llibertats cíviques, polítiques i democràtiques.
Aquest és el cas del dictador Francisco Franco Bahamonde.
És indigne que Els Pallaresos mantingui el títol d'Alcalde honorari i perpetu a qui va
ser el màxim exponent de la persecució i repressió de les institucions, drets, llibertats,
cultura, llengua, identitat del poble de Catalunya.
És el nostre compromís estar al costat dels drets humans, la democràcia, les llibertats
de tots els ciutadans i tots els pobles. I també ho és estar al costat de tots aquells que
es van plantar i lluitar, molts cops donant la seva vida, contra un cop d'estat sanguinari
i contra la llarga nit del franquisme.
Així mateix, cal donar compliment a la Llei 52/2007 sobre la Memòria Històrica, de 26
de desembre, la qual demana en el seu article 15 la retirada de les mencions
commemoratives d'exaltació, personal o col·lectiva, de la sublevació militar, de la
Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura.
Retirar-li el títol d'Alcalde honorari i perpetu al dictador Francisco Franco és un acte de
justícia i reparació per tots els pallaresencs i pallaresenques que van patir repressió,
humiliacions, presó i mort durant la dictadura franquista.
Per tot el que s'ha exposat, el Grup Municipal d'ERC-MES-AM proposa a aquest Ple
l'adopció dels següents

ACORDS:
PRIMER.- REVOCAR i ANUL·LAR l'acord del plenari extraordinari de l'Ajuntament dels
Pallaresos de data 30 de març de 1964.
SEGON.- Retirar el títol d'Alcalde honorari i perpetu dels Pallaresos al dictador
Francisco Franco Bahamonde.
TERCER.- Comunicar el present acord al govern de l'estat espanyol
Per la senyora secretaria s‟informa que era un títol extingit fa trenta-nou anys.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels deu membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
El Sr. Alcalde autoritza la intervenció del Sr. Vidal Guiamet, que actua com a portaveu
del grup PP per manifestar el seu acord a la proposta per raó de considerar que era un
títol incompatible amb el valors de la constitució de 1978.

7. APROVACIÓ ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB
L’ASSOCIACIÓ AURORA DE CONSERVACIÓ D’ECOSISTEMES NATURALS DEL
RIU FRANCOLI.
Atesa la documentació de proposta d‟acord presentada per part del Sr. Jaume Santos
Sevil, en nom i representació d‟Associació Aurora-Salut Mental,

Territori i Paisatge (en endavant Associació Aurora), i tota la documentació que
adjunta referent a dita empresa.
Atès que L'Ajuntament dels Pallaresos valora especialment els valors naturals i
culturals del riu Francolí pel seu potencial natural i cultural, i la conservació i
recuperació d‟aquest espai per part d‟un centre especial de treball que integra
col·lectius amb discapacitat amb dificultats especials.
Atès que L'Associació Aurora té com a objectius inclosos en els seus estatuts la
protecció, la conservació i la millora del medi natural, mitjançant acords de custòdia
del territori amb propietaris i administracions públiques, i la millora de la qualitat de
vida de les persones amb problemes de salut mental, integrant-les social i laboralment.
Atès que les parts estan d'acord en la necessitat vigent de fer compatible l‟ús del
territori amb la conservació dels seus elements naturals, paisatgístics i patrimonials
perquè en puguin gaudir i respectar-ho totes les persones i també les generacions
futures. Aquesta necessitat esdevé un principi rector que inspira en tot moment la
interpretació dels pactes que inclou aquest acord i en determina el seu valor davant la
societat i la necessitat de respectar-lo.

ACORDEN:
Primer.- Establir un marc de col·laboració entre l'Associació Aurora i l‟Ajuntament dels
Pallaresos per col·laborar en la conservació dels ecosistemes naturals i el
desenvolupament sostenible en l‟àmbit geogràfic del riu Francolí al seu pas pel
municipi de Els Pallaresos, detallat en el documents annexos.
Els objectius específics que es pretenen assolir són els següents:
Conservar els valors naturals i culturals del riu Francolí.
Protegir les espècies de flora i fauna amenaçades.
Protegir els hàbitats aquàtics.
Combatre les espècies de flora i fauna exòtiques invasores.
Millorar la qualitat de l'aigua.
Combatre l'incivisme.
Sensibilitzar la ciutadania sobre la necessitat de protegir els ecosistemes aquàtics.
Segón: Facultar al Sr. Alcalde per procedir a la signatura del mateix i resta de gestions
i tràmits administratius necessaris per l‟execució del present acord
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels deu membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.
.
8.- MODIFICACIÓ DE LES TARIFES DE LES TAXES DE L’ORDENANÇA FISCAL
NÚM. 21 REGULADORA DE LA TAXA PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS A LA
PISCINA MUNICIPAL, INSTAL·LACIONS ESPORTIVES I ALTRES LOCALS DE
PROPIETAT MUNICIPAL
Autoritzat per l‟alcaldia, el regidor delegat d‟esports va plantejar la modificació de les
tarifes de la taxa de la ordenança núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació de

serveis a la piscina ,municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat
municipal.
I en concret de les de utilització del camp de futbol de gespa municipal amb exposició
de l‟estudi econòmic financer acreditatiu mitjançant memòria de data juliol 2016,
presentat per l‟empresa Sport Assistence que les tarifes proposades no suposen en el
seu conjunt ingressos per sobre de el cost estimat del servei

El Ple acorda:
PRIMER.- D‟aprovació provisional de modificació de la ordenança núm. 21 reguladora
de la taxa per la prestació de serveis a la piscina ,municipal, instal·lacions esportives i
altres locals de propietat municipal en el seu Article 6 Quota tributaria –
INSTAL·LACIONS ESPORTIVES per fixació de noves quotes basades en l‟estudi
econòmic financer de data juliol 2016 i en els següents imports:
CAMP FUTBOL MUNICIPAL ELS PALLARESOS
Proposta de Tarifes 2016
LLOGUER CAMPS DE FUTBOL GESPA

2016

Entrenaments clubs (1/2 camp, 1 hora)
Entrenament futbol base (fins a juvenil)

20,00 €

Entrenament altres categories
Competició clubs futbol base

25,00 €

Competició pre-benjamí i benjamí (1/2 camp, 1 h.)

20,00 €

Competició aleví (1/2 camp, 1,30 h.)

30,00 €

Competició infantil i cadets (camp sencer, 1,30 h.)

55,00 €

Competició juvenil (camp sencer, 2 hores)
Competició altres categories

70,00 €

Amateurs, veterans, grups (camp sencer, 2 h.)
Altres Lloguers (camp sencer, 1 hora)
Lloguer escolar horari lectiu
Lloguer lligues comercials futbol 7 (discontinus)
Lloguer esporàdic Futbol 11 (discontinus)

100,00 €
20,00 €
80,00 €
120,00 €

Llum artificial (100 %) Futbol 11 per 1 hora

8,00 €

Llum artificial (50 %) Futbol 7 per 1 hora

4,00 €

Lloguer usos no esportius

200,00 €

SEGON.- De sotmetiment a exposició publica per termini de 30 dies i la corresponent
publicació al BOP, tauler d‟anuncis i edictes oficials i web municipal, a efectes de
al·legacions, reclamacions u observacions
TERCER.- En cas de no presentar-se al·legacions l‟acord provisional esdevindrà
definitiu i es publicarà la ordenança en la part modificada.

Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament aprova l‟acord amb 6 vots a favor i en contra
dels senyors, Jordi Sans Ferrer, Jaume Enseñat Fernández, Jaume J. Vidal Guiamet i
la Sra. Maria Jesús Coronado Fuentes.
Autoritzat per l‟Alcaldia intervé el regidor Sr. Sans Ferre, com a regidor del partit
Socialista, per explicar el seu vot en contra de la proposta en rao que suposava
perjudici pel municipi en almenys 10.000 € i crear embolic en relació al us de les
instal·lacions.
Li contesta el Sr. Alcalde en el sentit que en amb aquesta proposta s‟estava tractant de
regularitzar la situació de l‟ús de les instal.lacions esportives per ajustar-la a la
legalitat, ja que sobre la situació anterior el secretari ja havia plantejat reparació de
consentiment del seu us gratuït.

9. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DELS PALLARESOS, L’INSTITUT I LA FUNDACIÓ EL SUEÑO DE LA CAMPANA
PROJECTE DE COOPERACIÓ “DIVIERTEME Y APRENDO” DE SAN RAMON DE
NICARAGUA.
Atès que l‟Institut Els Pallaresos porta a terme un projecte pont entre el centre escolar i
l‟aula “Diviérteme y Aprendo” situada a San Ramón, Nicaragua, projecte de la
Fundació “El Sueño de la Campana”, una ONG que, entre d‟altres té com a objectiu el
crear i desenvolupar projectes educatius de suport a través de l‟educació emocional i
de valors en un ambient que afavoreix la participació, la convivència i el respecte.
Atès que des de fa uns anys aquesta fundació lidera un projecte d‟intercanvi entre
algunes escoles i les escoles de San Ramon a Nicaragua, amb la finalitat de que nens
i adolescents de dos llocs i un mateix món, tinguin la possibilitat de conèixer realitats
humanes, naturals i socials tan diferents.
Atès que l‟Institut Els Pallaresos és el primer institut de secundària que participa en el
projecte “Un pont entre Tarragona i Nicaragua”, i que la direcció del centre ha sol·licitat
a aquest ajuntament col·laboració per tal de poder realitzar les activitats que s‟inclouen
al mateix. I que l‟Ajuntament dels Pallaresos té, entre altres objectius, el potenciar la
cultura del poble i cobrir les necessitats educatives dels infants i joves
I vist que ambdues parts tenen la intenció de col·laborar en l‟organització del Projecte
de Cooperació a l‟Educació i Desenvolupament “Diviérteme y Aprendo”, essent els
objectius principals d‟aquest projecte:
-

Col·laborar en l‟aprenentatge dels nens a Nicaragua

-

Prendre consciència de les desigualtats que existeixen al mon i de les
possibilitats de contribuir a crear un mon just.

-

Programar jornades de difusió del projecte i sensibilització, dins del centre i del
municipi.

Per la qual cosa, es proposa al Ple de l‟Ajuntament, l‟adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la l‟Ajuntament dels Pallaresos,
l‟Institut Els Pallaresos i la Fundació El Sueño de la Campana en el marc del projecte
de cooperació a l‟educació i desenvolupament “Diviérteme y Aprendo”

Segon.- Col·laborar en les activitats previstes amb l‟import de 3.050 € destinats a
l‟Institut Els Pallaresos, a tenor de la memòria d‟activitats presentada en aquest
ajuntament en data 12 d‟abril de 2016, registre d‟entrada 1-2016-001101-1.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde per procedir a la signatura del mateix i resta de gestions
i tràmits administratius necessaris per l‟execució del present acord.
Quart.- Remetre còpia del mateix a l‟Institut Els Pallaresos i a la Fundació El Sueño de
la Campana per al seu coneixement i efectes oportuns.
Cinquè.- Donar publicitat a l‟acord amb exposició del mateix al tauló d‟anuncis i web
municipal.
Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament per unanimitat dels deu membres assistents,
aprova en tots els seus punts els anteriors acords.

10.- APROVACIÓ INICIAL NNSS DE PLANEJAMENT PER CANVIS DE
SISTEMES DE ZONA VERDA I EQUIPAMENTS
Autoritzat pe l‟alcaldia el regidor delegat d‟urbanisme va presentar la modificació de les
normes subsidiàries del planejament 1/2016, segons memòria i informe, redactada pel
tècnic municipal Sr. Saül Garreta Puig de data Abril 2016
El ple acorda:
PRIMER.- L‟aprovació inicial de la modificació de NSP 1/2016, segons providència de
l‟alcaldia de data 21 d‟abril de 2016 d‟inici d‟expedient, informe jurídic de secretariaintervenció, memòria i informe, redactat pel tècnic municipal Sr. Saül Garreta Puig de
data abril 2016.
SEGON.- De sotmetiment a informació pública pel termini de 30 dies hàbils i informe
dels òrgans sectorials.

TERCER.- Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de NNSS del
municipi de Pallaresos, relatiu a canvis de sistemes de zona verda i equipament, i
sotmetre-la a tràmit d‟informació pública pel termini d‟un mes a comptar des de la seva
publicació mitjançant edictes al Tauler d‟Anuncis d‟aquest Ajuntament, al Butlletí Oficial
de la Província de Tarragona, a un diari de premsa periòdica de més divulgació a
l‟àmbit municipal, i a la web municipal , per a la presentació de les corresponents
reclamacions i/o al·legacions, d‟acord amb allò establert als articles 8, 85, 96 i 99 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, que aprova el Text refós de la Llei d‟Urbanisme
de Catalunya -TRLUC-, i articles 23 i 107 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s‟aprova el Reglament de la Llei d‟urbanisme.

QUART.- Simultàniament al tràmit d‟informació pública, requerir informe als
organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, segons allò indicat,
els quals han d‟emetre‟l en el termini d‟un mes, llevat que una disposició sectorial
autoritzi un de més llarg, de conformitat amb allò disposat a l‟article 85.5 del Decret
Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, que aprova el Text refós de la Llei d‟Urbanisme de
Catalunya -TRLUC-.

Sotmès a votació, el Ple de l‟Ajuntament aprova l‟acord amb 6 vots a favor i en contra
dels senyors, Jordi Sans Ferrer, Jaume Enseñat Fernández, Jaume J. Vidal Guiamet i
la Sra. Maria Jesús Coronado Fuentes.

11.- APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIONS A ENTITATS I
ASSOCIACIONS DEL MUNICIPI
Autoritzat per l‟Alcaldia, el regidor delegat de cultura Sr. Miquel Antoni Granero va
plantejar l‟aprovació de les bases de subvencions a entitats i associacions del
municipi.
Primer.- Aprovar inicialment les bases de subvencions a entitats i associacions de
municipi dels Pallaresos
Segon.- Sotmetre l‟esmentada aprovació 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, el Ple de l‟Ajuntament aprova l‟acord amb 7 vots a favor i amb les
abstencions dels senyors, Jordi Sans Ferrer, Jaume Enseñat Fernández i la Sra. Maria
Jesús Coronado Fuentes.
Autoritzat per l‟Alcaldia intervé de nou el regidor Sr. Sans Ferre del grup Socialista per
justificar l‟abstenció del seu grup en contra de la proposta per raó que no havien pogut
participar en la confecció de les bases
Contesta el Sr. Alcalde dient que abans tampoc es donava participació
12 .- APROVACIÓ DE LES BASES DE SUBVENCIONS D’AJUTS ESCOLARS
MUNICIPALS A ALUMNES CURS 2016/2017
Autoritzat pe l‟alcaldia la regidora d‟ensenyament va presentar les bases de
subvencions d‟ajuts escolars corresponents al curs 2016/2017
Primer.- Aprovar inicialment les bases d‟ajuts escolars curs 2016/2017
Segon.- Sotmetre l‟esmentada aprovació 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, el Ple de l‟Ajuntament aprova l‟acord amb 7 vots a favor i amb les
abstencions dels senyors, Jordi Sans Ferrer, Jaume Enseñat Fernández i la Sra. Maria
Jesús Coronado Fuentes.
Autoritzat per l‟Alcaldia intervé de nou el regidor Sr. Sans Ferre del grup Socialista per
justificar l‟abstenció del seu grup pels mateix motiu que en el punt anterior
Replica el Sr. Alcalde reiterant que es convida a tots els grups a participar i no van
voler
Autoritzada per l‟alcaldia intervé la Sra. Sánchez Fernàndez per donar explicació dels
canvis que s‟havien afegit en el dictamen de la comissió informativa referents a “tablets
netbook”, llibres electrònics, excursions i colònies, s‟han ampliat els terminis de
presentació i manifestar que l‟ajuntament estaria obert a atendre les al·legacions que
es poguessin presentar en el termini establert.
13.- DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES D’ALCALDIA.
S‟informa del desenvolupament del Padró d‟Habitants:
Mes JUNY de 2016:
Xifra Inicial: 4.645
Altes: 16
Baixes: 23
Total Habitants: 4.638 habitants
Manifestant tots els assistents restar-ne assabentats.
A continuació, es dona compte dels Decrets d‟Alcaldia:
Els decrets que passen sessió van del número 255/16 de data 17 de maig de
concessió llicència d‟obres exp. 35/16 2016 al 408/16 de 19 de juliol de 2016
convocant la corporació al ple de data 28 de juliol DE 2016.
14.- ELEVACIÓ AL PLE D’AQUELLES RESOLUCIONS CONTRÀRIES ALS
INFORMES DE LA SECRETARIA-INTERVENCIÓ MUNICIPAL
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, es dona
compte de les emeses des de l‟últim ple celebrat i fins a data 19 de juliol de 2016.
-

Decret 332/2016 de 14 de juny
Decret 346/16 de 28 de juny

-

Decret 360/16 amb Informe Suspensiu de data 4 de juliol 2016 contra factura
núm 20160248 de 31 de maig.

Resten per tant assabentats la totalitat dels regidors assistents a la sessió, tota vegada
que ha restat a la seva disposició la documentació corresponent a les resolucions en
aquest punt elevades.
15.- PRECS I PREGUNTES
El Sr. Sans comença la intervenció amb els següents:
Prec: Sol·licita que amb la documentació del ple que es faci arribar als regidors hi
figuri la proposta d‟acord que es portarà a votació.
Pregunta: Referent al préstec ICO quina es la data per prevista per fer l‟amortització
del préstec?
Pregunta: Referent al tema de l‟informe de l‟empresa Sport Assistance com
s‟estableix l‟amortització del camp i altres dades econòmiques i si s‟ha tingut en
compte el tema d‟ingressos per publicitat o pel canon del bar?.
Pregunta: Si un particular vol entrenar amb el seu fill es cobraran els 20 euros per
entrenament?
Prec: Que no es privatitzi el camp de futbol municipal
Hi ha un decret de llicència d‟obra de la piscina municipal s‟ha complert amb requisits
urbanístics i sanitaris per tal de complir aquesta millora?
Hi ha un decret de nota de reparació de secretaria dient que no s‟ha complert amb la
prelació d‟ordre del pagament de les factures,quina es l‟explicació.
Pregunta: Sobre el decret de contractació d‟una empresa per tal de realitzar una nova
RLT de personal, perquè s‟ha de realitzar aquesta despesa si ja tenim una RLT
Respon el Sr. Alcalde sobre la ultima pregunta, fent referencia a la polèmica,
malestar i revolució interna per culpa de la confecció de la RLT realitzada l‟any 2014,
considerant l‟anterior RLT com a vergonyosa e indefensable davant de cap treballador
lo que allí hi figura.
Respon el Sr. Tenorio referent als requisits de les piscines, diu que si que compleix
tots els requisits
Referent al decret amb nota de reparació que fa referència a l‟ordre de prelació de les
factures indica que el període mig de pagament es tant curt d‟1,33 dies que realment
queda mes que justificat el pagament.
Referent al préstec ICO estem esperant les ordres del Banc Sabadell per tal
d‟amortitzar-lo
Referent al camp de futbol fa referència al comentari del Sr. Alcalde d‟abans, de que
podrien estar assabentats si haguessin assistit a les reunions convocades per debatre
el tema, que presenti les consultes per escrit i les passaran a l‟empresa Sport
Assistance per tal que les contesti.
Intervé El Sr. Vidal comenta que vol tranquil·litzar al Sr. Alcalde ja que el grup
municipal del Partit Popular esta fiscalitzant la gestió de l‟alcaldia.
Responent el Sr. Alcalde dient que es el correcte i que aquesta es la seva feina.
El Sr. Vidal comenta que esta complint amb la normativa que tot es molt virtual i que si
d‟alguna cosa no fa cap comentari es perquè no el pot fer.
Donant de nou l‟Alcalde gràcies per la seva col·laboració.

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 21:.00 hores,
del contingut de la qual s'aixeca la present acta que signa el Sr. Alcalde i jo, la
Secretària acctal., que dono fe.

