
ACTA DE LA SESSIÓ  DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

 
Núm.:   11/2011 
 
Caràcter: Extraordinària-Urgent corresponent al mes novembre  de 2011. 
Data:    10 de novembre de  2011 
Horari:  de 20,00 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruiz. 
Néstor Cañete Garcia. 
Maria Jesús Coronado Fuentes. 
Ana Maria Ramos Castro. 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català. 
Inmaculada Sánchez Fernández. 
Francisco Javier Marcos Tuebols, regidor 
Claudi Domènech Bonachi, regidor 
Joan Pere Vidal Àlvarez. 
 

Secretari: 

 
Vicente Vayá Morte 
 
Essent les 20,00  hores el Sr. President declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA: 
 

1- Pronunciament sobre la Urgència de la Sessió Extraordinària i Urgent , 
sobre l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal nº23 pel subministrament 
d’aigua a l’Ajuntament dels Pallaresos. 

2-  Aprovació Inicial de la Modificació de l’Ordenança Fiscal Nº23 pel 
Subministrament D’Aigua. 
 

 
 
 
 
 
 



1- Pronunciament sobre la Urgència de la Sessió Extraordinària i Urgent , 
sobre l’aprovació inicial de l’ordenança fiscal nº23 pel subministrament 
d’aigua a l’Ajuntament dels Pallaresos. 
 
Atès el contingut de l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2 / 2003, de 28 d'abril, 
pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
en el qual s'estableix que, "les sessions plenàries s'han de convocar, com a 
mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les extraordinàries amb 
caràcter urgent, la convocatòria de les quals hauran de ser ratificades pel ple ". 
 
Atès que la urgència de la modificació proposada ve determinada per la data 
tant d'emissió com de recepció de l'informe emès per l'Empresa Municipal Mixta 
D'Aigües de Tarragona SA, produint-se ambdues a data 9 de novembre de 
2011. 
 
I condicionats per la necessitat d'aprovar definitivament abans l'1 de gener de 
2012 la modificació de l'Ordenança n º 23 relativa al Subministrament d'Aigua 
de l'Ajuntament dels Pallaresos perquè entri en vigor en aquest poper exercici 
es proposa al Ple: 
 
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple 
de l’Ajuntament dels Pallaresos a data 10 de Novembre de 2011 pels motius 
anteriorment exposats i en compliment del que estableix l'article 98.b) ja citat. 
 
Per unanimitat dels deu membres assistents s’aprova la urgència de la sessió. 
 
 
2- Aprovació Inicial de la Modificació de l’Ordenança Fiscal Nº23 pel 
Subministrament D’Aigua. 
 
Atès que aquest Ajuntament pretenia aprovar la modificació de l’ordenança fiscal 
nº23, d’acord amb l’establert a l’article 15 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, per tal d’adaptar-la a les necessitats del manteniment dels serveis 
municipals. 
  
Ordenances fiscals: 

Nº-23 Reguladora del Subministrament d’Aigua. 
 
Atès que el secretari interventor va elaborar la proposta l’ordenança fiscal que 
s’ha incorporat a l’expedient. 
 
Atès l’informe de la secretaria-intervenció, 
 
Es va proposar al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal nº23 de 
l’Ajuntament dels Pallaresos relativa al Subministrament d’Aigua, la qual 



començarà a regir des de l’1 de gener de 2012 i continuarà vigent mentre no se 
n’acordi modificació o derogació expressa, que figure com annex. 
 
Segon. Aquest acord provisional i els text de l’ordenança fiscal que s’hi annexa 
s’han d’exposar al públic al Butlletí Oficial de la Província, en el tauler d’anuncis 
de la corporació i a la web municipal, pel termini mínim de trenta dies, el qual 
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions. 
 
Tercer.- Disposar que en supòsit que no es presentin reclamacions, s’entendrà 
definitivament adoptat automàticament l’acord provisional. Aquest acord elevat a 
definitiu més el text íntegre de l’ordenança fiscal, es publicarà al Butlletí Oficial de 
la Província, moment en que entrarà en vigor. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat d’empat amb cinc (5) vots a favor, els dels 
senyors/res Domínguez, Cañete, Domènech, Coronado i Vidal Àlvarez, i cinc  
(5) en contra, dels senyor/res Ramos, Tenorio, Asensio, Sánchez i Marcos, el 
Ple de l’Ajuntament, tal i com estableix l’article 98.d) del Decret Legislatiu 2 / 
2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya,  tornà a sotmetre el punt a votació, produint-se el 
mateix resultat  i aprovant-se finalment amb el vot de qualitat de l’alcalde, D. 
Jaume Domínguez Ruiz. 
 
Explicació de vot: 
 
Ramos- El Grup de CiU ha votat en contra per que sempre s’està dient des de 
l’equip de govern, exactament el Sr. Alcalde, que es congelarien taxes, 
impostos, i llavors no entenem. Crec que és una pujada del 5%, no entenem 
per que es puja el rebut de l’aigua. 
 
Alcalde- Alguna explicació més de vot? S’acaba la sessió. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde, aixeca la sessió a les 
vint hores i quinze minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 


