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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE DE 

L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

 

Número: 11/2016 

Data:  23 de desembre de 2016 

Horari:   12:00 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 

Jaume Domínguez Ruiz 

 

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.  

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 
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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.- Ratificació del caràcter extraordinari i urgent de la sessió 

2.- Aprovació definitiva Ordenances Fiscals 2017 

3.- Aprovació definitiva Pressupost General de la Corporació per l’exercici de 2017 

4.- Aprovació inicial expedient modificació de crèdit 3/2016 

5.- Aprovació Calendari del contribuent per l’any 2017 

 

 

1. APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ D’URGÈNCIA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DEL PLE. 

 

FETS 

D’acord amb el que disposa el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,  

aprovat per RDL 2/2004 de 5 de març, article 17, els acords provisionals d’establiment, 

derogació i modificació de les Ordenances s’exposaran al públic mitjançant un anunci 

en el BOP i al tauler d’anuncis durant el termini de trenta dies, durant els quals els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar reclamacions. Acabat el termini 

d’exposició pública, sense haver-se produït reclamacions l’acord s’entendrà adoptat 

definitivament, sense necessitat de nou acord plenari. En cas contrari el Ple resoldrà les 

reclamacions. 

Les Ordenances no entraran en vigor fins que s’hagi produït la publicació íntegra de les 

noves Ordenances o de la nova redacció dels articles modificats en el Butlletí Oficial de 

la Província, restant en vigor mentre no siguin modificades o derogades. 

El Ple de data 27 d’octubre de 2016 va aprovar provisionalment els acords de 

modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs municipals per a 

l’exercici 2017. 

L’anunci d’exposició pública ha estat publicat al BOP de data 8 de novembre i finalitza 

el període durant el qual poden presentar-se al·legacions el dia 22 de desembre. 

El grup municipal d’UNIM-PSC-CP ha presentat al·legacions en data 05 de desembre, 

les quals han de ser resoltes pel Ple i procedir a l’aprovació definitiva dels acords a 

partir del dia 22 de desembre. 

Aprovats definitivament els acords, la publicació del text modificat de les ordenances ha 

de ser enviat al BOP com a molt tard el dia 27 de desembre (dos dies hàbils) per tal que 

la publicació s’efectuï abans del 31 de desembre. Si no es publiqués en aquesta data, les 

modificacions que afecten a tributs que meriten a 1 de gener no serien d’aplicació. 
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NORMATIVA 

L’article 79 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 

estableix el següent: 

“Artículo 79  Son sesiones extraordinarias urgentes las convocadas por el Alcalde o 

Presidente cuando la urgencia del asunto a tratar no permite convocar la sesión 

extraordinaria con la antelación mínima de dos días hábiles exigida por la Ley 7/1985, 

de 2 de abril. En este caso debe incluirse como primer punto del orden del día el 

pronunciamiento del pleno sobre la urgencia. Si ésta no resulta apreciada por el Pleno, 

se levantará acto seguido la sesión.” 

Vista la normativa transcrita i fent ús de les facultats que em confereixen els articles 21 

de la Llei 7/1985, de 2’d’abril, reguladora de les bases de règim local, en la seva nova 

redacció donada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, i l’article 53 del Decret 

Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i 

de Règim Local a Catalunya, proposo al Ple de la Corporació l’adopció dels següent: 

 

ACORD 

ÚNIC.- APROVAR la URGÈNCIA de la sessió extraordinària del Ple de la Corporació 

de data 23 de desembre de 2016. 

 

Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra del Sr. Jaume 

Domínguez, Jordi Sans, Maria Jesús Coronado, Jaume Enseñat, i Jaime J Vidal, el 

Ple de l’Ajuntament ratifica la urgència de la sessió extraordinària del Ple de data 

23 de desembre de 2016. 

 

 

2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE 

LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 

MUNICIPALS PER A L’EXERCICI 2017. 

FETS 

En data 27 d’octubre del 2016 el Ple aprova provisionalment les modificacions de les 

Ordenances Fiscals per l’any 2017. 

El dia 8 de novembre de 2016 es publica al BOP amb núm. 212 l’edicte d’exposició 

pública de la modificació de les ordenances fiscals 2017 pel termini de trenta dies a 

efectes de presentació de les corresponents al·legacions.  

En data 05 de desembre de 2016, amb núm. de registre d’entrada 2780, el Grup 

Municipal d’UNIM-PSC-CP presenta les següents al·legacions: 
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1. Ordenança fiscal núm. 6 expedició de documents administratius. Proposen que 

el cost del certificat de fe de vida sigui d’1€ en comptes de 3€.  

2. Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries. 

Atès que l’any 2007 es va implantar la recollida selectiva, proposen l’elaboració 

d’un Pla de Reducció de Residus i que s’estudiï un calendari de reducció 

progressiva de la taxa en els propers anys, d’acord amb les previsions de 

compliment d’objectius que estableixi l’esmentat Pla de Reducció de Residus.  

3. Ordenança fiscal núm. 13 reguladora de la taxa de recollida d’escombraries. 

Proposen que la tarifa dels Hotels, Pensions, Residències i Cases d’Hostes sigui 

la mateixa de l’any 2015, quan era més moderada i equilibrada.  

4. Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles. Atès que l’Ajuntament 

dels Pallaresos està inclòs en la resolució relativa al Procediment de 

Regularització Cadastral, proposen que per no incrementar la pressió fiscal dels 

nostres veïns es redueixi el tipus impositiu dels immobles urbans del 0,887 al 

0,806. 

5. Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles. Proposen que s’apliqui la 

bonificació total de l’IBI de la residència habitual a les persones que acreditin 

que es troben en situació d’atur de llarga durada i no perceben cap prestació.  

6. Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles. Proposen que s’apliqui 

una bonificació del 30% de l’IBI a les llars que disposin de sistemes de 

recuperació de la pluja.  

7. Ordenança fiscal núm. 1 Impost sobre béns immobles. Proposen que s’apliqui 

una bonificació del 30% de l’IBI als comerços que implantin el seu sistema de 

calefacció i/o refrigeració per una caldera de biomassa o un sistema de 

calefacció i refrigeració amb un percentatge del 40% de fracció solar.  

Aquest equip de govern pren en consideració les propostes presentades i estudiarà de 

cares l’any vinent la elaboració del Pla de Reducció de Residus. Cal puntualitzar que 

l’augment en IBI suposarà com a màxim un 8% atès el Reial Decret Llei 3/2016, de 2 de 

desembre, pel qual s’adopten mesures en l’àmbit tributari dirigides a la consolidació de 

les finances públiques i altres mesures urgents en matèria social. 

En data 19 de desembre de 2016, la Secretària Interventora emet el corresponent 

informe. 

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

ACORD 

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’UNIM-

PSC-CP pels motius exposats.  



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

Segon.- APROVAR definitivament per a l’exercici de 2017 la modificació de les 

Ordenances Fiscals que a continuació és relacionen: 

o núm. 1, reguladora de l’Impost sobre béns immobles.  

o núm. 6, reguladora de la Taxa per expedició de documents 

administratius. 

o núm. 7, reguladora de la Taxa per autorització d’utilització de l’escut 

municipal. 

o núm. 9, reguladora de la Taxa per expedició de llicències urbanístiques. 

o núm. 13, reguladora de la Taxa per recollida d’escombraries. 

o núm. 15, reguladora de la Taxa per l’ocupació de terrenys d´us públic 

local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, 

bastides i altres instal·lacions anàlegs 

o núm. 16, reguladora de la Taxa per obertura de rases al paviment o 

voreres. 

o núm. 19, reguladora de la Taxa per entrada i sortida, i estacionament de 

vehicles. 

o núm. 22, reguladora de la Taxa per registre d’animals de companya. 

o núm. 25, reguladora dels Preus Públics. 

o núm. 27, reguladora de la Taxa per instal·lació de quioscos a la via 

pública, i de      

Tercer.- APROVAR definitivament la derogació de la Ordenança Fiscal núm. 20, 

reguladora de la Taxa pel servei de via pública.  

Quart.- PUBLICAR els acords definitius en matèria de modificació d’Ordenances 

Fiscals per a l’exercici 2017 al Butlletí Oficial de la Província. 

 

ANNEX 

 

El text de les modificacions aprovades definitivament és el següent: 

1.- Ordenança fiscal nº 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles, article 6, que fa 

referència a les bonificacions, en el sentit d’afegir una bonificació del 40% en la quota 

íntegra de l’impost per aquells béns immobles d’interès cultural. Per tot el qual, 

s’afegeix un punt 3 a l’article 6 de l’ordenança fiscal nº 1 que queda redactat de la 

següent manera: 
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“Article 6. Bonificacions. 

1. Tenen dret a una bonificació del 50 per cent en la quota íntegra de l'impost, durant 

els tres períodes impositius següents al de l'atorgament de la qualificació definitiva, 

els habitatges que gaudeixen, en les condicions establertes per la legislació 

autonòmica de Catalunya, d’un règim de protecció oficial. No obstant, quan 

s'acredita l'obtenció de la qualificació definitiva amb posterioritat al meritament del 

primer període impositiu d'efectivitat dels nous valors, aquest serà el primer 

període impositiu bonificat. 

Aquesta bonificació es concedeix a petició de l'interessat, i es pot fer en qualsevol 

moment abans de la finalització dels tres períodes impositius de durada d’aquella i 

té efectes, si s’escau, des del període impositiu següent a aquell en què se sol·liciti. 

Per gaudir d’aquesta bonificació cal aportar juntament amb la sol·licitud la següent 

documentació: 

 Fotocòpia del darrer rebut de l'IBI expedit sobre l'immoble o sobre el solar 

sobre el que s'ha construït l'immoble. 

 Còpia de l’atorgament de la qualificació d’habitatge sotmès al règim de 

protecció oficial expedida per l’òrgan autonòmic competent. 

 Si el sol·licitant és una persona diferent del titular cadastral de l'immoble 

respecte al qual se sol·licita la bonificació, cal acreditar la titularitat del 

dret gravat. 

2. Tenen dret a una bonificació del 95 per cent de la quota íntegra, els béns rústics de 

les cooperatives agràries i d'explotació comunitària de la terra, en el termes que 

estableix la Llei 20/1990, de 19 de desembre, sobre règim fiscal de les cooperatives. 

3. Tenen dret a una bonificació del 40 per cent de la quota íntegra, els béns immobles 

d’interès cultural pel municipi dels Pallaresos. 

4. No pot ser reconeguda la compatibilitat entre els beneficis fiscals aplicables a un 

mateix subjecte passiu. Per aquest motiu és el subjecte passiu, qui en la seva 

sol·licitud, ha d’indicar quin ha de ser el d’aplicació. A  manca d’indicació 

expressa s’aplica la bonificació més beneficiosa pel subjecte passiu.” 

2.- Ordenança Fiscal núm. 6 reguladora de la taxa per l’expedició de documents 

administratius: es modifica l’article 7è (Tarifa), epígraf “primer”, en el sentit de derogar 

el punt 3 de “Documents anàlegs que demostrin empadronament o residència” i afegir el 

certificat de fe de vida, que queda redactat de la següent manera: 

 

“Epígraf primer. Censos de població d'habitants 
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1. Certificacions d'empadronament en el cens de població: 

    - Vigent .  3 € 

    - De censos anteriors   3 € 

2. Certificats de convivència i residència  3 € 

3. Certificats fe de vida    3€ 

4. Declaracions jurades, autoritzacions paternes i compareixences   5 €” 

 

3.- Ordenança Fiscal núm. 7 reguladora de la taxa per la utilització de l’escut del 

Municipi: es modifica l’article 5è (exempcions), afegint un nou epígraf per eximir al 

pagament de la mateixa a les entitats municipals, que queda redactat de la següent 

manera: 

 

“Article 5è. Exempcions 

1.Gaudiran d'exempció subjectiva aquells contribuents que siguin titulars d'empreses 

que explotin serveis públics municipalitzats amb caràcter de monopoli. 

2. Gaudiran d’exempció aquelles entitats que realitzen activitats municipals, inscrites 

al Registre d’Entitats de l’Ajuntament dels Pallaresos.” 

 

4.- Ordenança Fiscal núm. 9 reguladora de la taxa per llicències urbanístiques: es 

modifica l’article 11 (liquidació, ingrés i normes de gestió), apartat 14.2 “garantia de 

danys” que queda redactat de la segünet forma: 

 

“14. Garantia de danys. 

1. Quan la realització de l'obra pugui ocasionar danys al paviment de la vorera o en 

qualssevol altres serveis municipals d'infraestructura urbanística, jardineria, etc. Serà 

requisit previ a la concessió de la llicència, el dipòsit d'una fiança per a respondre de 

dits danys. 

2. La quantitat a dipositar la fixarà els STM, tenint en compte: 

- La superfície de la vorera o els serveis municipals que puguin resultar afectats, i 

- Els preus de mercat en el moment de sol·licitar la llicència. 

 

No obstant i fins la fixació de la fiança general, com norma, l'import de la fiança serà, 

amb un mínim de 120,00 €: 

- L’1% de l’import de la base imposable per a obres menors 

- L’1,5% de l’import de la base imposable per a obres majors” 

5.- Ordenança Fiscal núm. 13 reguladora de la taxa per recollida d’escombraries: es 

modifica l’article 6è (quota tributària) en el sentit de derogar el concepte 2.1 “Solars 

sense edificar”. En aquest sentit, queda redactat: 
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“2 – Altres bens urbans 

2.1 Locals no destinats a activitats fins a 50m2 ......................175€ 

De més de 50 m2 .................................................................. 258€” 

 

 

 

 

6.- Ordenança Fiscal núm. 15 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús 

públic local amb mercaderies, material de construcció, runes, tanques puntals, puntals, 

bestides i altres instal·lacions anàlogues: es modifica l’apartat 6è.1, quota tributària, en 

el sentit de modificar les hores d’antel·lació per tall de carrer i el seu redactat. Queda 

redactat de la següent manera: 

 

Article 6. Quota tributària 

1. La quantia de la taxa regulada en aquesta ordenança és el resultat d’aplicar la tarifa 

pels metres quadrats d’ocupació i pel temps de la mateixa 

A) – ocupació de terrenys d’ús públic local amb mercaderies, material de construcció, 

runes, tanques puntals, puntuals, bastides i altres instal·lacions anàlogues per cada m2 

o fracció........................................... 12,36€./mes  

B) – per cada tall de carrer:  

B.1 - Per cada tall de carrer (fracció de 5 hores)  ocasionat en època festiva (Nadal, 

Festa Major, actes de rellevància institucional,...)............................................................-

 210€ 

B.2 – Per cada tall de carrer (fracció de 5 hores) quan no sigui d’aplicació l’apartat 

B.1 .........42€ 

En ambdos casos, el tall de carrer s’ha de comunicar amb 72 hores d’antel·lació.” 

 

7.- Ordenança Fiscal núm. 16 reguladora de la taxa per obertura de rases al paviment o 

de voreres: es modifica l’article 6è referent a la quota tributària, apartat “concessió de la 

llicència d’obra en la via pública, incrementant el valor de la llicència de 34€ a 40€. I es 

deroga el segon paràgraf de l’article 6. I. 2- calçada. La redacció resultant és la següent: 

 

“Article 6. Quota tributària 

La quantia de la taxa es calcularà d’acord amb els conceptes i els imports que es 

determinen a continuació: 

Concessió de la llicència d’obra en la via pública 

Per cada llicència 40€  

Reposició o construcció d’obres de clavegueram 

Les quotes exigibles són les següents: 

 I. AIXECAMENT I RECONSTRUCCIÓ 
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1. Vorera: 

Per cada ml o fracció aixecat o reconstruït 50€  

2. Calçada 

Per cada ml o fracció 50€” 

 

 

8.- Ordenança fiscal núm. 19 reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament 

de vehicles: es modifica l’article 5è referent a les tarifes que queda redactat de la 

següent manera: 

 

“Article 5è. 

Tarifes 

1- Per reserva d’estacionament en entrada de vehicles de tracció mecànica de quatre o 

menys rodes tals com turismes, motocicletes, etc. tots de menys de 750 kg de càrrega 

útil i tractors agrícoles en edificis i solars a través de les voreres: 

Per cada ml. o fracció (amb un mínim de 3 ml/per gual): 16€ 

A més de la tarifa anterior, a les comunitats de propietaris, solars, pàrquings i entrades 

en general, de més de 2 places, per cada plaça d'aparcament, de més, 12,50 € 

 

2- Per reserva d’estacionament en entrada de vehicles de tracció mecànica, de 

qualsevol tipus i a més camions,autobusos, tractors industrials (no agrícoles), remolcs i 

semirremolcs, etc. en edificis i 

solars a través de les voreres de qualsevol carrer del municipi: 

2.1 per cada m.l. (amb un mínim de 6 ml/per gual):   28 € 

2.2 A més de la tarifa anterior, per a les entrades de més de 2 places:  

per cada plaça d'aparcament de més           37,5 € 

 

3- Canvis de nom per “mortis Causa” o per compra de local, immoble, etc. s’estarà 

exempt del pagament de taxa de traspàs, però no de sol·licitar la preceptiva llicència 

pel traspàs o canvi de nom, dintre dels sis mesos següents, a partir del canvi.” 

 

9.- Ordenança fiscal núm. 22 reguladora de la taxa per la inscripció d’animals de 

companyia: Es modifica l’article 8è, quota tributària, en el sentit de derogar la taxa per 

reposició de placa censal d’animals de companyia. Article que queda redactat:  

 

“Article 8è. Quota tributària  

S’estableixen les següents tarifes:  

- Taxa per servei de prevenció sanitària i inscripció al registre censal d’animals 

de companyia: GRATUÏT 
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- Taxa per la llicència municipal per a la tinença i/o conducció de gossos 

potencialment perillosos: 20 euros per animal”. 

 

 

10.- Ordenança fiscal núm. 25 reguladora dels preus públics: es modifiquen els annexos 

que es relacionen a continuació: 

 

- Annex 4. Tarifes de preus públics per l’escola de música municipal: queda 

derogat l’article 4rt (exempcions i bonificacions) i l’article 3r (tarifes), queda 

redactat d’acord amb la següent taula: 

 

 

PAGAMENTS: 

MENSUAL TRIMESTRAL ANUAL 

  MATRÍCULA 20€ 

  

  

INICIACIÓ 
(1)

 
32 € 96 € 288 € 

60 MINUTS 

CANT CORAL 
(1)

  
32 € 96 € 288 € 

60 MINUTS 

LLENGUATGE 

MUSICAL (1h) 

+ 

INSTRUMENT 

……. 17 € 51 € 153 € 

30' 57 € 171 € 513 € 

45' 77 € 231 € 693 € 

60' 97 € 291 € 873 € 

INSTRUMENT 

30' 45 € 135 € 405 € 

45' 65 € 195 € 585 € 

60' 85 € 255 € 765 € 

 

totes les classes d'instrument són individuals  
(1)

 cal que hi hagi un mínim de cinc alumnes   

(2)
 s’aplicarà una bonificació del 10% de la quota per a les famílies 

monoparentals i nombroses.  

 

(3)
 el descompte s'aplicaria sempre sobre l'últim pagament”  
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11.- Ordenança fiscal núm. 27 reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos a la 

via pública: es modifica l’article 5 (quota tributària), apartat 2 referent al quadre de 

tarifes, quedant redactat de la següent manera: 

 

“2. Quadre de tarifes: 

A. Quioscos d’activitats pirotècnies i altres activitats perilloses       15€/m2/mes 

B. Resta de quioscos                                                 5€/m2/mes” 

 

Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra 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 punt els anteriors acords.  

El Sr. Sans destaca la desestimació d’algunes al·legacions presentades pel seu grup 

municipal en referència a la bonificació de l’IBI. Atès que per part de l’equip de govern 

es diu que l’Ajuntament es troba en bona situació econòmica, aquesta hagués estat una 

bona oportunitat per compensar l’increment de l’IBI que hi haurà degut a la revisió 

cadastral. I no entén la desestimació íntegra de totes les al·legacions, fetes per millorar.  

La Sra. Inma es sorprèn per les al·legacions, atès que durant el mandat del grup 

municipal UNIM-PSC-CP no van fer res al respecte i també presumien de bona situació 

econòmica.  

El Sr. Marcos, puntualitza que el sistema de biomassa i fracció solar ja s’havia inventat 

durant el mandat d’UNIM-PSC-CP i no van aplicar la bonificació de l’IBI que ara 

reclamen. 

El Sr. Sans diu que fins el tercer any no es va acabar de pagar tot el que estava pendent. 

Seguidament, el Sr. Vidal fa una puntualització, doncs en la proposta d’acord diu que la 

pujada de l’IBI és un 0,8% i, en canvi, al Diari de Tarragona diu que la pujada és d’un 

8%. Sort que no faig cas de la documentació que facilita l’Ajuntament. Pensem que els 

pensionistes pujaran només un 0,25%, i ara que l’Ajuntament té superàvit, aquests no 

són uns pressupostos socials. A més a més, no em serveix l’argument de que 

l’Ajuntament manté el mateix tipus, doncs són els Ajuntaments que demanen la pujada 

del coeficient, no és el Partit Popular qui puja l’IBI. 

El Sr. Tenorio, regidor d’Hisenda, contesta al Sr. Vidal dient que cregui a qui vulgui: al 

seu partit, al BOE o al Diari de Tarragona. Continua dient que és el PP qui ha pujat 

l’IBI a nivell Estatal. Finalment, argumenta que és aquest equip de govern qui ha hagut 

de sanejar l’economia de l’Ajuntament i es trobarà amb una gran despesa, ja veurem 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

com acaba el tema de La Secuita i la Llar Municipal. També vol puntualitzar que el que 

ha presentat el Grup Municipal d’UNIM-PSC-CP són propostes que s’han de debatre a 

les comissions informatives, no enviar-les a l’Ajuntament a posteriori.  

El Sr. Domínguez, diu que el tema Secuita ve de mandats anteriors al seu, doncs tots ens 

vam assentar i vostè ho sap. El nostre equip de govern va voler consensuar posicions 

amb l’altre Ajuntament. En qualsevol cas, si vol després en parlem.  

El Sr. Sans, puntualitza sobre les comissions informatives, doncs són una pantomima 

atès que se celebren només amb dos dies d’antelació al ple.  

El Sr. Vidal, per acabar, recalca que no és el PP el que puja l’IBI, sinó que són els 

Ajuntaments que s’adhereixen a la revisió cadastral. I en la província de Tarragona, 

d’aproximadament 100 municipi es puja a uns 50 municipis. I la revisió és anual.  

Per acabar, el Sr. Alcalde diu que la situació econòmica si que és més bona. Però 

l’impacte econòmic que té la sentència referent al tema de la Secuita en els pressupostos 

municipals és molt gran i impedeix tirar endavant totes aquestes maniobres tant 

altruistes que han proposat. 

 

3.- PROPOSTA APROVACIÓ DEFINITVA PRESSUPOST GENERAL 

CORPORACIÓ 2017 

FETS 

Havent estat formulat el projecte de Pressupost General per a 2017, i la Plantilla de llocs 

de treball de la Corporació, d’acord amb els art. 90.1 i 2 de la llei 7/1985, de 2 d’abril i 

143 a 152 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i després d’haver estat examinats i 

sotmesos a discussió, el Ple, en sessió celebrada el 24 de novembre de 2016 va aprovar 

provisionalment el Pressupost General de la Corporació per l’exercici 2017 i les seves 

bases d’execució, i la plantilla de personal i relació de llocs de treball de la Corporació.  

El dia 29 de novembre de 2016 es publica al BOP amb núm. 227 l’edicte d’exposició 

pública del pressupost pel termini de 15 dies a efectes de presentació de les 

corresponents al·legacions.  

En data 12 de desembre de 2016, amb número de registre d’entrada 2821, el Grup 

Municipal d’UNIM-PSC-CP presenta les següents al·legacions: 

1. Demanen que es torni a refer el pressupost i es busqui el consens de totes les 

forces polítiques del municipi. 
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2. Creuen que en els temps que corren i tenint en compte la situació de crisis 

econòmica s’hauria d’augmentar la dotació de l’article 48 del pressupost, que fa 

referència a aportacions a famílies i institucions sense finalitat de lucre, i està 

dotat en 62.100€ (l’1,86% del pressupost). 

Concretament s’hauria d’augmentar els punts: atencions benèfiques a famílies en 

dificultats, ajuts a llibres escolars, solidaritat i subvencions a entitats.  

3. Respecte les inversions, destaquen els 210.000€ en concepte de poliesportiu fase 

2 finançats en part pels 190.000€ del Pla d’Acció Municipal de la Diputació de 

Tarragona.  

Creuen que amb aquests 190.000€ es poden fer altres coses i no invertir-ho tot 

en un sol projecte. Doncs en les inversions hi manquen actuacions bàsiques com: 

un casal infrautilitzat degut al seu deteriorament, un consultori mèdic indigne 

per els treballadors i usuaris, infants escolaritzats en barracons i l’ampliació de 

l’Institut.  

4. Finalment, El Grup Municipal d’UNIM-PSC-CP demanen que en els 

pressupostos de l’exercici 2017 sigui prioritari la construcció de l’Escola 

Arquitecte Jujol o la seva reubicació en l’espai definitiu. I que es tingui en 

compte la fórmula proposada per la regidora d’ICV Els Pallaresos, pel que fa a 

la signatura d’un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament 

de la Generalitat de Catalunya per avançar un percentatge del cost de les obres 

de construcció de l’Escola Arquitecte Jujol.  

En resposta a les al·legacions presentades, aquest equip de govern ha buscat el consens 

polític facilitant tota la informació i el debat en la sessió informativa prèvia a la 

celebració de la sessió plenària d’aprovació del pressupost. En aquesta mateixa sessió es 

va informar del pagament directe mitjançant consignació pressupostària de les 

subvencions a les diferents entitats municipals. Així com de les inversions que preveu 

aquest equip de govern per l’exercici 2017 que, creiem, són les prioritàries en el nostre 

municipi.  

En data 19 de desembre de 2016, la Secretària Interventora emet el corresponent 

informe.  

S’ha posat de manifest un error material en la Plantilla de Personal. Les dues places 

d’Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/18 haurien d’estar cobertes en comptes de una 

vacant i l’altre coberta com constava en el Pressupost inicial. 

FONAMENTS DE DRET 

Article 162 i ss 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. 
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Art.162 i ss. Del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 

refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 

Art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local. 

Art. 20.1 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril d’exposició pública al BOP 

Art. 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova la Llei 

Reguladora de les Hisendes Locals de presentació de reclamacions. 

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

ACORDS 

Primer.- DESESTIMAR les al·legacions presentades pel Grup Municipal d’UNIM-

PSC-CP pels motius exposats.  

Segon.- RECTIFICAR els errors materials que s’han posat de manifest en la part 

expositiva.  

Tercer.- Aprovar definitivament el Pressupost General de la Corporació per l’any 

2017 i les seves bases d’Execució, i la Plantilla de Personal i relació de llocs de treball 

de la Corporació segons es transcriu annexa.  

Quart.- Publicar, d’acord amb l’article 169.3 del Text Refós de la Llei d’Hisendes 

Locals, l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost General per l’any 2017 i remetre’n 

una còpia a la Delegació d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya tal com disposa 

l’article 169.4 del mateix text. 

 

ANNEX 

CAPITOL DENOMINACIÓ EUROS

I IMPOSTOS DIRECTES 1.316.500,00 €

II IMPOSTOS INDIRECTES 80.000,00 €

III TAXES I ALTRES INGRESSOS 584.700,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 1.101.800,00 €

V INGRESSOS PATRIMONIALS 31.000,00 €

VI ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS 0,00 €

VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 210.000,00 €

VIII ACTIUS F INANCERS

IX PASSIUS FINANCERS

TOTAL INGRESSOS 3.324.000,00 €  
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CAPITOL DENOMINACIÓ EUROS

I DESPESES DE PERSONAL 1.069.700,00 €

II DESPESES BÉNS CORRENTS I SERVEIS 1.490.300,00 €

III DESPESES FINANCERES 11.000,00 €

IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 92.100,00 €

V FONS DE CONTINGÈNCIES 20.900,00 €

VI INVERSIONS REALS 568.000,00 €

VIII ACTIUS FINANCERS

IX PASSIUS FINANCERS 72.000,00 €

TOTAL DESPESES 3.324.000,00 €  

PLANTILLA DE PERSONAL  

Secretari-Interventor A1/30 COBERTA 

Arquitecte/a 25% A1/24 Vacant 

Administratiu/va de Gestió (Dotada 25%) C1/20 Vacant 

Administratiu/va de Gestió (Dotada 25%) C1/20 Vacant 

Administratiu/va de Gestió (Dotada 25%) C1/20 Vacant 

Administratiu/va de Gestió (Dotada 25%) C1/20 Vacant 

Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/18  COBERTA 

Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/18 COBERTA 

Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/16  Vacant 

Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/16 Vacant 

Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/16 Vacant 

Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/16 Vacant 

Agent notificador AP/12 Vacant 

Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/16 COBERTA 

Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/16 COBERTA 

Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/16 COBERTA 

Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/16 COBERTA 

Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/14 COBERTA 

Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/14 COBERTA 

Delineant C1/18 COBERTA 

Auxiliar de biblioteca C2/14 COBERTA 

Oficial Primera C1/18 Vacant 

Oficial Segona C2/14 Vacant 

Oficial Primera C1/18 COBERTA 

Oficial Segona C2/14 COBERTA 

Oficial Segona C2/14 COBERTA 

Oficial Segona C2/14 COBERTA 

Oficial Segona C2/14 COBERTA 

Oficial Segona C2/14 COBERTA 

Peó serveis AP/12 Vacant 

Peó serveis AP/12 Vacant 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

Av. Catalunya, 8 - Tel. 977 610 600 - Fax. 977 610 568 - ajuntament@pallaresos.cat - 43151 ELS PALLARESOS 
www.ajuntamentdelspallaresos.cat 

 

Conserge CEIP 1 AP/12 Vacant 

Conserge CEIP 1 AP/12 COBERTA 

Conserge CEIP 2 AP/12 COBERTA 

Monitora d'arts plàstiques C2/13 COBERTA 

Vigilant AP/13 COBERTA 

Vigilant AP/13 COBERTA 

Vigilant AP/13 Vacant 

Vigilant AP/13 Vacant 

Peó de neteja Edificis Administratius AP/11 COBERTA 

Peó de neteja Edificis Administratius AP/11 COBERTA 

Peó de neteja Edificis Administratius AP/11 COBERTA 

Peó de neteja Edificis Administratius AP/11 COBERTA 

Peó de neteja Edificis Administratius AP/11 COBERTA 

Peó de neteja Edificis Administratius AP/11 COBERTA 

Peó de neteja Edificis Administratius AP/11 COBERTA 

 

Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra 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 punt els anteriors acords.  

 

El Sr. Sans diu que en les diferents al·legacions presentades, creuen que la construcció 

de l’escola arquitecte Jujol és prioritari, i proposen que se segueixi el mateix model que 

a Vilaseca, tal i com portava al seu programa electoral la regidora d’ensenyament.  

La Sra. Inma explica que degut a l’ascens demogràfic del municipi, és probable que en 

poc temps ens quedem amb una sola escola. Respecte la reubicació, és el primer tema 

que vaig parlar al agafar la regidoria. Els serveis territorials no contemplen aquest 

trasllat, tampoc l’equip directiu de l’escola està d’acord en la reubicació. No obstant 

això, és un tema vigent i que em preocupa. És complicat mantenir dues escoles en 

aquest municipi.  

La Sra. Maria Jesús, diu que la desaparició del col·legi era coneguda i vostè també ho 

sabia. En aquest sentit, per què enganya a l’electoral si sabia que aquesta escola està 

destinada a desaparèixer?  

 

4.- PROPOSTA APROVACIÓ EXPEDIENT 3/2016 DE MODIFICACIÓ DE 

CRÈDIT MITJANÇANT TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT 

 

Expedient número 3/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 

despeses mitjançant transferències de crèdits 
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ANTECEDENTS 

 

1. Pel Decret de l’Alcaldia de data 21 de desembre de 2016 s’inicia l’expedient per a 

l’aprovació de la modificació de crèdits mitjançant transferències de crèdit. 

 

2. Per poder atendre les despeses generades durant l’actual exercici, per a les quals la 

consignació en el pressupost ordinari actual és insuficient, cal tramitar l’expedient de 

modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit amb subjecció a les 

disposicions vigents.  

 

3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir sense 

pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 

 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 

  

Partida 

inicial 

Nom Consignació 

inicial 

Obligacions 

Reconegudes 

netes 

Proposta de 

baixa 

Consignac

ió 

definitiva 

132 

12005 

SOUS GRUP AP 23.266,02 € 0,00 € 23.266,02 € 0,00 € 

132 

12106 

COMP. DESTÍ 12.620,66 € 0,00 € 12.620,66 € 0,00 € 

155 

13102 

COMP. 

ESPECÍFIC 

66.832,64 € 27.631,79 € 39.200,85 € 0,00 € 

155 

13104 

COM. 

TRANSITORI 

11.806,84 € 4,58 € 9.912,47 € 1.989,79 € 

162 

22700 

RECOLLIDA I 

GESTIÓ 

ESCOMBRARIES 

400.000 € 302.153,76 € 80.000 € 17.846,24 

€ 

 

Total baixes de crèdits: 165.000 € 

 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 

Partida 

inicial 

Nom Consignació 

inicial 

Obligacions 

Reconegudes 

netes 

Proposta 

d’alta 

Consignació 

definitiva 
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324 

21203 

ENSENYAMENT 50.000 € 58.103,29 €  50.000 €  41.896,71 € 

932 

22708 

CONVENI 

ORGANISME 

AUTÒNOM 

RECAPTACIÓ 

TRIBUTS 

50.000 €  178,07 € 50.000 € 99.821,93 € 

920 

61900 

PAVIMENTACIÓ 

SISTEMES 

VIARIS 

15.000 € 6.438,47 € 65.000 € 73.561,53 € 

 

Total altes de crèdits: 165.000 € 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. Les transferències proposades afecten les mateixes àrees de despesa i no afecten els 

crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 

 

2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant suplements 

o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats com a conseqüència de 

romanents no compromesos procedents de pressupostos tancats, ni han estat objecte de 

cap minoració, com a conseqüència de transferències anteriors. 

 

3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les partides que es 

proposen minorar. 

 

4. Es compleixen l’article 180 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 l’article 41 del Reial 

decret 500/1990. 

 

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

 

ACORD 

 

Primer.- APROVAR la modificació de crèdit  per mitjà de  transferències de crèdit, que 

s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze dies hàbils, mitjançant un 

edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la Província. 
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Segon.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran els 

crèdits de les partides que s'han indicat.   

 

Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra 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 punt els anteriors acords.  

 

 

5.- PROPOSTA ACORD D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL 

CONTRIBUENT DELS TRIBUTS 2017 

Es dóna compte de la proposta del calendari de pagament voluntari per a l’exercici 2017 

dels padrons d’IBI rústica i urbana, activitats econòmiques IAE, vehicles IVTM, 

clavegueram, escombraries, cementiri, cartells i guals. I es proposa al Ple de 

l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- APROVAR els referits períodes de cobrament de padrons en voluntària del 

proper exercici 2017. 

 

 

 

 

CONCEPTES 31/03/17 

31/05/17 

31/05/17 

29/07/17 

30/06/17 

31/08/17 

31/07/17 

30/09/17 

IAE 010   X  

IBI URBANA 500  50%  50% 

IBI RUSTICA 501  X   

IVTM 600 X    

CEMENTIRI 840    X 

ESCOMBRARIES 560  

 

 

60% 

 40% 

 

 

CLAVEGUERAM 550  

 

  X  

GUALS 733  X   

CARTELLS-RÈTOLS 909    X 
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Segon.- Exposar-los reglamentàriament al públic pel seu coneixement i efectes. 

Tercer.- Introduir el calendari al programa SIBOA de la Diputació de Tarragona per 

tal de comunicar a BASE els períodes de cobrament establerts pel cobrament dels 

padrons esmentats anteriorment. 

 

Quart.- Vençuts els terminis assenyalats, s’iniciarà el període executiu per a la 

recaptació dels rebuts pendents de pagament, la qual es realitzarà així mateix per 

l’Excma. Diputació de Tarragona. 

Sotmès a votació, amb sis vots a favor i amb cinc vots en contra 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 punt els anteriors acords.  

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 12:40 hores (les 

dotze hores i quaranta 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, 23 de desembre de 2016. 

Vist-i-plau, l’Alcalde  

 

 

 

 

Sr. Josep Maria Nolla Cabellos 

 


