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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

Identificació de la sessió 

 

Número 7/2016 

Data:  29 de setembre 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 

Jaume Domínguez Ruiz 

Jordi Sans Ferrer 

Maria Jesús Coronado Fuentes 

Jaume Enseñat Fernández 

Jaime J. Vidal Guiamet 

 

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 28 DE JULIOL 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 l’acta amb el vot favorable del nou membres assistents i en contra del Sr. Jaime Joaquin Vidal 

Guiamet. 
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2.-  APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FITXERS PÚBLICS DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, PER TAL 

DE COMPLIR AMB LA LOPD 

 

Atès l’annex proposat de Relació de fitxers públics de l’Ajuntament dels Pallaresos, per tal del 

compliment de la LOPD. 

 

Primer: Crear els fitxers de dades de caràcter personal de titularitat publica dels quals es responsable 

el Ajuntament, que es relacionen en l’annex, 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. 

 

Segon: D’ acord amb l’ article 20 de la LOPD i l’ article 54 de RLOPD, es regulen els fitxers descrits a l’ 

annex  se n’ estableix la denominació, així com la descripció de la seva finalitat i usos previstos; les 

persones o col·lectius sobre els quals s’ obtén les dades; el procediment de recollida de les dades i la 

seva procedència; l’ estructura bàsica del fitxer mitjançant la descripció detallada dels tipus de dades 

personals que s’ inclouen i el sistema de tractament que s’ utilitzarà; les comunicacions de dades, 

indicant-ne els destinataris i, si s’ escau, les transferències de dades a països tercers, amb indicació d’ 

aquests països; l’ òrgans responsable del fitxer; el serveis o unitats davant les quals es poden exercir 

els corresponents drets i, finalment els nivells de seguretat que resultin aplicables. 

 

Tercer: Els òrgans responsables de cada fitxer han d’ adoptar les mesures tècniques, de gestió i 

organitzatives necessàries per tal de garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, així 

com totes aquelles mesures necessàries destinades a fer efectius els drets de les persones afectades 

reconeguts en la LOPD i les normes que l despleguen. 

 

S’aprova l’acta amb el vot favorable dels deu membres assistents i en contra del Sr. Jaime Joaquin 

Vidal Guiamet. 

 

3.-APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I 

L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA SA) PER LA CONCESSIÓ D’AJUTS A PERSONES 

EN SITUACIÓ DE NECESSITAT I URGÈNCIA SOCIAL. 

 

Autoritzada per l’alcaldia, la regidora de Benestar Social a través dels equips bàsics de serveis socials 

del Consell Comarcal del Tarragonès, amb l’objectiu d’assegurar el dret de les persones a viure 

dignament durant totes les etapes de la vida, mitjançant la cobertura de llurs necessitats personals 

bàsiques, dins del marc de la justícia social i del benestar de les persones, entre les que es pot 

considerar l’accés al subministrament d'aigua potable, entesa aquesta com un bé de primera 

necessitat. 

 

Atès que amb motiu de l'actual crisi econòmica, existeixen veïns del municipi dels Pallaresos en 

situació de necessitat i urgència social, que no poden abonar a l'empresa subministradora, l’import del 

servei d'aigua potable. 
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Atès que tant l'Ajuntament dels Pallaresos com EMATSA tenen coneixement d'aquesta realitat social. 

 

Ateses les converses mantingudes amb l’empresa EMATSA, s’ha disposat la creació d'un Fons Social 

Extraordinari per l'exercici 2016 destinat a aquestes persones en situació de necessitat i urgència 

social, l'objecte del qual és establir la concessió d'ajuts individuals per al pagament de 

subministrament d'aigua als Pallaresos. 

 

Atès que mitjançant aquest conveni de col·laboració es pretén acordar i coordinar les concessions dels 

ajuts previstos en el citat Fons Social i, en definitiva, establir un marc de col·laboració destinat a 

potenciar i garantir les iniciatives contingudes en el Fons Social Extraordinari per l'any 2016, 

assegurant així la màxima eficàcia i eficiència dels seus resultats. 

 

Per tot allò s’acorda: 

 

Primer: Acorden aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos i l’empresa 

EMATSA per la concessió d’ajuts a persones en situació de necessitat i urgència social. 

 

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. 

 

Tercer. Remetre còpia del mateix a l’Empresa EMATSA i als equips bàsics de serveis socials del Consell 

Comarcal del Tarragonès. 

 

Quart.- 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 onze membres assistents, aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords. 

 
4.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS I 

L’EMPRESA MIXTA D’AIGÜES DE TARRAGONA (EMATSA SA), PER LA COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS 

D’INTERÈS GENERAL A L’EMPARA D’ALLÒ PREVIST A LA LLEI 49/2002, DE 23 DE DESEMBRE, DE 

REGIM FISCAL DE LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE I DELS INCENTIUS FISCALS AL MECENATGE. 

 

Atès que el Consell d’Administració de l’empresa EMATSA  va aprovar en data 27 d’abril de 2016 la 

concessió d’una atribució dinerària gratuïta sense contraprestació directa per import de 14.600€ per a 

la col·laboració amb el finançament de els festes i el foment de la cultura  del municipi dels Pallaresos 

per a l’any 2016. 

 

Atès que aquesta atribució dinerària ha de ser atorgada mitjançant el procediment de concessió 

directa a través d’un conveni de col·laboració entre EMATSA i l’ajuntament dels Pallaresos 

 

Atès que l’ajuntament dels Pallaresos és una entitat que, a tenor de la Llei 49/2002, de règim fiscal de 

les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals del mecenatge, pot rebre donatius, i celebrar 
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convenis de col·laboració als quals els pot ser d’aplicació l’establert als articles 25 a 27 de l’esmentat 

text.  

 

Atès l’article 25 de la llei 49/2002 que preveu la fórmula de convenis de col·laboració per activitats 

d’interès general que poden ser concertats per entitats com les anteriorment esmentades.  

 

I que l’Ajuntament dels Pallaresos considera positiu pel municipi dels Pallaresos subscriure convenis 

d’aquests tipus que tenen com a finalitat la participació privada en la realització d’activitats d’interès 

general. 

 

Per tot això, es proposa al ple de l’ajuntament l’aprovació dels següents 

 

ACORDS 

 

Primer. Aprovar el conveni entre l’ajuntament dels Pallaresos i l’empresa EMATSA per establir una 

col·laboració en les activitats culturals i festa major que durant l’any 2016 organitzi i promogui 

l’Ajuntament dels Pallaresos, amb una aportació econòmica global de 14.600€ 

 

Segon: Aprovar els compromisos i obligacions que se’n deriven de la signatura del present conveni, 

recollits a l’apartat segon dels pactes. 

 

Tercer. Donar trasllat a l’empresa EMATSA de l’acord, així com donar publicitat a l’acord amb exposició 

del mateix al tauló d’anuncis i web municipal. 

 

Quart.- Facultar a l’alcalde Josep Maria Nolla Cabellos, per la signatura de l’esmentat conveni 

 

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels onze membres assistents, aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords. 
 

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’EMPRESA REPSOL PETROLEO SA I 

L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS, PER TAL DE COL·LABORAR EN LES ACTIVITATS CULTRALS DE 

L’ANY 2016 

 
Atès que l’empresa REPSOL ha manifestat a aquest ajuntament la voluntat d’establir compromisos 
estables amb els entorns i col·lectius més propers als llocs on desenvolupa les seves activitats 
industrials. 
 
Atès que l’ajuntament dels Pallaresos és una entitat que, a tenor de la Llei 49/2002, de règim fiscal de 
les entitats sense finalitat lucrativa i dels incentius fiscals del mecenatge, pot rebre donatius, i celebrar 
convenis de col·laboració als quals els pot ser d’aplicació l’establert als articles 25 a 27 de l’esmentat 
text.  
 
Atès l’article 25 de la llei 49/2002 que preveu la fórmula de convenis de col·laboració per activitats 
d’interès general que poden ser concertats per entitats com les anteriorment esmentades.  
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I que l’Ajuntament dels Pallaresos considera positiu pel municipi dels Pallaresos subscriure convenis 
d’aquests tipus que tenen com a finalitat la participació privada en la realització d’activitats d’interès 
general. 
 
Per tot això, es proposa al ple de l’ajuntament l’aprovació dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer. Aprovar el conveni entre l’ajuntament dels Pallaresos i l’empresa REPSOL per establir una 
col·laboració en les activitats culturals que durant l’any 2016 organitzi i promogui l’Ajuntament dels 
Pallaresos, amb una aportació econòmica global de 12.000€  
 

Segon: Aprovar el compromís de l’ajuntament dels Pallaresos a incloure el logo de Repsol en la 
publicitat de caràcter general de les activitats culturals, d’acord amb les directrius i normes fixades per 
Repsol per la seva utilització.  
 

Tercer. Aquestes aportacions hauran de ser justificades davant de REPSOL amb les certificacions 
corresponents. 
 

Quart.- Donar publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i web municipal. 
 

Cinquè.- Facultar a l’alcalde Josep Maria Nolla Cabellos, per la signatura de l’esmentat conveni 

 
Sotmès a votació, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots 
els seus punts els anteriors acords.  
 

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL MERCÈ 

RODOREDA. 

 

Autoritzat per l’alcaldia, la regidoria de Cultura, a través de la Bibliotecària municipal i  basant-se en les 

dades consultades al Departament de Cultura de la Generalitat i la Central de Biblioteques, ha redactat 

la proposta de Reglament de la Biblioteca pública Mercè Rodoreda, nom designat el dia 2 de juliol en 

l’obertura de propostes pública realitzada per aquest Ajuntament i publicada a la web municipal i tauló 

d’anuncis. 

 

Atès que es totalment necessària la redacció dunes normes i condicions generals d’us, accés, serveis, 

bens incloent els drets i deures dels usuaris de la mateixa. 

Per tot l’exposat  es proposa  

 

Primer.- Aprovar la Proposta de Reglament de la Biblioteca Pública Mercè Rodoreda 

 

Segón.- Publicar al BOP l’exposició al públic de dit reglament i fer-ne difusió en la web municipal i tauló 

d’anuncis. 

 

Tercer.- Comunicar l’aprovació del corresponent acord a la Bibliotecària Municipal. 
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Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb les abstencions del Sr. Jaume Domínguez, Jordi Sans, 
Maria Jesús Coronado, Jaume Enseñat, i Jaime J Vidal, el Ple de l’Ajuntament  aprova en tots els seus 
punts els anteriors acords.  
 

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

 

S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  

 
Mes D’AGOST de 2016:  
Xifra Inicial: 4.657 
Altes: 18 
Baixes: 11 
Defuncions: 8 
Total Habitants: 4.656 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 409/16 de data 19 de juliol de 2016 , Baixa padró 

d’habitants  al 508 de data 21 de setembre de 2016 convocant la corporació al ple de data 29 de 

setembre de 2016. 

 

8.- 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, 

es dona compte de les emeses des de l’últim ple celebrat i fins a data 21 de setembre de 2016.  

 

- Decret 419/2016 de 27 de juliol de 2016 
- Decret 438/2016 amb Informe Suspensiu de data 5 d’agost de 2016 contra factura núm. 

0114E/6098/2016 
- Decret 470/2016 amb Informe Suspensiu de data 30 d’agost de 2016 contra factura núm. 

0114E/8498/2016 
- Decret 475/2016 de data 26 d’agost de 2016. 

 

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.  

 

9.-PRECS I PREGUNTES. 
 

Intervé del Sr. Sans: Preguntes per la regidora Sr. Imma. Sánchez. 

Pregunta: No te vostè la sospita que una de les conseqüències de tot aquest terrabastall, terratrèmol 

futbolístic podria ser la privatització d’equipaments esportius públics? 
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Regidora Imma Sánchez: Contestaré al pròxim ple 

Pregunta: Vostè creu que la gestió publica de les instal·lacions esportives es una garantia de la igualtat 

en la prestació de serveis en tota la població? 

Regidora Imma: Respondre al pròxim ple 

Pregunta al Sr. Alcalde: Es cert que es va obrir el xiringuito de la piscina sense el projecte elèctric de 

baixa tensió? 

Respon el Sr. Alcalde: M’informaré i li contestaré al pròxim ple. 

Prec sobre les comissions informatives, proposant que es realitzin una setmana abans del ple. 

Respon el Sr. Alcalde: Ho valorarem i ho tindrem en consideració. 

Sr. Domínguez: Indicant que no disposen de la proposta d’acord abans del ple i se’ls fa molt difícil 

saber que es el que es vol aprovar.  

Respon el Sr. Alcalde: Ho valorarem, però indica que aquesta informació està a disposició a 

l’ajuntament.  

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:30 hores, del contingut de la 

qual s'aixeca la present acta que signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretària acctal., que dono fe. 


