
 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

 

Número:  10/2016 

Data:  24 de novembre de 2016 

Horari:   20:00 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.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, 

duta a terme el dia 29 de setembre de 2016. 

2.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple 

municipal, duta a terme el dia 6 d’octubre de 2016. 

3.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del ple 

municipal, duta a terme el dia 27 d’octubre de 2016. 

4.- Aprovació conveni URV  

5.- Aprovació inicial Pressupost 2017 

6.- Aprovació provisional modificació NNSS 

7- Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia. 

8.- Donar compte dels informes desfavorables emesos per la secretaria-intervenció 

9.-Precs i Preguntes. 

 

 

1.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 29 DE 

SETEMBRE 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.  

 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 29 

de setembre de 2016 per unanimitat.  

 

2.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 6 

D’OCTUBRE 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.  

 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió extraordinària del ple municipal del 

dia 6 d’octubre de 2016 per unanimitat.  
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3.- LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 

EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 27 

D’OCTUBRE 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.  

El Sr. Sans diu que hi ha un error de cal·ligrafia, atès que a la seva intervenció on hi 

posa 1% hi hauria de dir 10%. 

Es corregeix l’error i, 

 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió extraordinària del ple municipal del 

dia 27 d’octubre de 2016 per unanimitat.  

 

4.- APROVACIÓ CONVENI URV 

 

La Sr. Sánchez explica el contingut del conveni. És un conveni entre el departament 

d’anglès de la URV i l’Ajuntament dels Pallaresos, en virtut del qual l’alumnat de la 

universitat farà pràctiques fent l’activitat de “conta contes” en anglès. En horari 

extraescolar i en dos períodes: de desembre a gener i de maig a juny. Sense cost 

econòmic, la duració és d’un any prorrogable a quatre.  

 

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

Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i 

l’Ajuntament dels Pallaresos.  

Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per realitzar els tràmits i gestions administratives 

necessàries per l’execució del present acord.  

Tercer.- DONAR publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i web 

municipal.  

Sotmès a votació, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus 

punts els anteriors acords.  

 

5.- APROVACIÓ INICIAL PRESSUPOST 2017. 

 

Format el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic de l’any 2017, 

degudament informat per la Secretaria - Intervenció, per donar compliment a allò que 

disposa l’art. 149.4 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes 
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Locals, es tramet al Ple de la Corporació, acompanyat dels annexos i documentació 

complementària detallats a l’apartat 1 del citat article 149 i en el 147. 

Examinats detingudament els documents que integren el Pressupost, les seves Bases 

d’execució i la Plantilla que compren tots els llocs de treball reservats a funcionaris i a 

personal laboral, es proposa als reunits l’adopció dels següents, 

 

ACORDS: 

PRIMER.- Aprovar inicialment el Pressupost Únic per a l’any 2017 amb els documents 

que l’integren d’acord amb el següent resum: 

 

INGRESSOS: 

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 €  

DESPESES: 

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 €  

Resultant per tant sense dèficit inicial, i quedant fixat el total d’ingressos i de despeses 

en tres milions tres-cents vint-i-quatre mil euros (3.324.000,00 €) 
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SEGON.- Aprovar igualment les Bases d’execució del Pressupost d’acord amb el text 

redactat. 

TERCER.- Aprovar la plantilla del personal, que queda integrada per les següents 

places: 

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 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 

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 

Conserge CEIP 1 AP/12 Vacant 

Conserge CEIP 1 AP/12 COBERTA 
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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 

 

QUART.- Exposar el present acord al públic pel termini de quinze dies durant els quals els 

interessats podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin 

convenients davant el Ple. 

CINQUÈ.- El pressupost i documents que l’integren es consideraran aprovats 

definitivament si durant l’anterior termini no s’haguessin presentat reclamacions en cas 

contrari el Ple disposarà d’un mes per resoldre-les. 

 

Abans de la votació, el Sr. Sans fa dues preguntes: A què correspon l’augment dels 

ingressos del capítol 1 respecte l’any passat? I saber l’import total del cost de la sala 

polivalent. 

El Sr. Tenorio respon les preguntes. Referent a la pujada del capítol 1, correspon a 

l’estudi fet de la recaptació neta del capítol 1 d’ingressos del 2016. I el cost total de la 

sala polivalent, és la suma de l’import que consta al pressupost del 2016 (270.000€) i 

del 2017 (210.000€), amb un total de 480.000€. Finalment, diu que aquesta pregunta 

l’hauria pogut fer a la sessió informativa.  

 

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 punts els anteriors acords.  

 

6.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ NNSS 
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Autoritzat per 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. 

Atès que el Ple, en sessió celebrada el dia 28 de juliol de 2016, acorda l’aprovació 

provisional de dita modificació. 

Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions al 

respecte.  

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

PRIMER.- L’aprovació provisional 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 secretaria-intervenció, memòria i informe, redactat pel tècnic municipal Sr. Saül 

Garreta Puig de data abril 2016.  

 

SEGON.- Trametre el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme per tal que 

ho sotmeti a la tramitació corresponent per obtenir l’aprovació definitiva.  

 

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 punts els anteriors acords.  

El Sr. Sans diu que en tractar-se d’un assumpte econòmic de molt pressupost, no estaria 

malament convocar una consulta popular, tal i com van proposar en període electoral. I 

que ens produeix molta vergonya que el propulsor de la plataforma “no a la tala dels 

pins del cremat” sigui ara regidor d’urbanisme i es dediqui a eliminar una zona verda 

per convertir-la en formigó.  

El Sr. Alcalde respon que ara diuen això quan vostès de forma unilateral volien fer una 

piscina coberta i climatitzada amb un cost anual de manteniment de 320.000€. Segueix 

explicant que la modificació de les NNSS no implica eliminar zona verda, sino que es fa 

una permuta.  

El Sr. Marcos explica que els mateixos metres que hi ha de zona verda i equipaments, 

passen d’equipaments a zona verda. I tots els arbres que es talin seran replantats. I 

aquesta era una proposta que ja portava el grup independent a la passada legislatura, 

tenir una pista polivalent al municipi. Apunta també que ell no va dirigir la plataforma 
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“no a la tala”, tot i que hi va participar criticant la tala indiscriminada que va fer aquest 

Ajuntament en el seu moment. 

El Sr. Domínguez diu que les consultes populars que deia el seu company, es referien 

als pressupostos participatius, proposta que portaven al programa l’actual equip de 

govern. Referent a la tala indiscriminada de pins, el Departament de Medi Ambient de 

la Generalitat va informar correctament de l’actuació. Acaba apuntant que no hi ha cap 

estudi que digui que el manteniment de la piscina coberta costava 320.000€.  

Finalment, aclareix que no jutja si està bé o malament fer pressupostos participatius, 

simplement diu que podrien proposar, a decisió del poble, el destí de les inversions. 

Doncs pel seu partit, és més important canviar l’enllumenat públic que la sala 

polivalent.  

El Sr. Alcalde diu que l’enllumenat públic està pressupostat.  

El Sr. Marcos recorda que al 31 desembre 2016 s’acaba termini per canviar els llums de 

mercuri, i a l’anterior legislatura no se’n va canviar cap, doncs els diners es van invertir 

en joguines, per exemple.  

El Sr. Domínguez recorda que es van arreglar els parques i les tanques dels mateixos per 

garantir la seguretat. I puntualitza al Sr. Marcos, que no falti al respecte dient que han 

caigut més baix del que estaven. 

El Sr. Tenorio recorda la funció de les comissions informatives per discutir tots aquests 

assumptes i qüestiona que deixessin economia sanejada. 

El Sr. Domínguez contesta que economia sanejada és haver eliminat el deute. I demana 

que les comissions informatives es celebrin una setmana abans del ple, per tal de poder 

discutir realment els temes, doncs fer-les dos dies abans no serveix per a res.  

El Sr. Alcalde també demana al Sr. Domínguez que vingui a les comissions 

informatives i que faci les aportacions que consideri oportunes.   

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ D’UN CONVENI PER A LA REALITZACIÓ 

DE FORMACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ URV I L’AJUNTAMENT DELS 

PALLARESOS.  

Abans de donar compte dels decrets i resolucions d’Alcaldia es procedeix a la votació 

de la inclusió d’un punt per urgència. 
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Sotmesa a votació, per unanimitat, s’acorda introduir per urgència un punt a 

l’ordre del dia.  

L’Ajuntament de Pallaresos, per tal de potenciar la cultura del poble i cobrir les 

necessitats educatives dels infants i joves, vol seguir oferint, després de fer-ho els 

darrers 4 anys, un espai destinat a serveis educatius per promoure una millora. Aquesta 

dóna resposta a la demanda existent que els nostres infants i joves tinguin un espai on 

puguin potenciar els aprenentatges adquirits als centres educatius, aprendre tècniques 

d’estudi, socialitzar-se, comunicar-se, divertir-se i millorar en definitiva les necessitats 

educatives per desenvolupar el propi potencial dels infants i joves per millorar les seves 

competències, reduir el fracàs escolar i fer que gaudeixin d’estones agradables, 

relaxades i aprofitades.  

La tasca educativa i orientativa estarà en mans d'equips de professionals qualificats que, 

amb la participació de les famílies dels infants, es treballarà conjuntament perquè cada 

nen/a i cada jove desenvolupi plenament les seves capacitats, oferint-los els ajuts i els 

reptes que necessiten per aprendre i desenvolupar-se d'una manera harmònica.  La 

impartició del programa formatiu es durà a terme amb la col·laboració de la Universitat 

Rovira i Virgili, amb la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia, coordinat per la 

Doctora Mercè Gisbert.  

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

Primer.-  APROVAR el conveni de col·laboració entre la Universitat Rovira i Virgili i 

l’Ajuntament dels Pallaresos per a la realització de formació.  

Segon.- FACULTAR al Sr. Alcalde per realitzar els tràmits i gestions administratives 

necessàries per l’execució del present acord.  

Tercer.- DONAR publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i web 

municipal.  

Sotmès a votació, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus 

punts els anteriors acords.  

 

El Sr. Domínguez demana que, encara que s’hagi dit que passarà aquet punt per 

urgència a la comissió informativa, es podria haver facilitat el conveni als no assistents 

a la mateixa.  
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8.-DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA. 

 

S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  

 

Mes D’OCTUBRE de 2016:  

Xifra Inicial: 4.678 

Altes: 11 

Baixes: 20 

Defuncions: 5 

Total Habitants: 4.664 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 509/2016, de data 20 de setembre de 

2016, Concedint llicència d’obres al 635/2016, de 17 de novembre de 2016, convocant 

sessió ordinària de data 24 de novembre i comissió informativa de data 22 de novembre 

de 2016. 

 

9.- 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 17 de novembre de 2016.  

 

- Decret 540/2016, de 29 de setembre de 2016, d’aprovació i pagament remesa 

nòmines del mes de setembre de 2016. 

- Decret 594/2016, de 26 d’octubre de 2016, d’aprovació i pagament remesa 

nòmines del mes d’octubre 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.  
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9.-PRECS I PREGUNTES. 

 

Resposta del Sr. Alcalde a la pregunta de “És cert que es va obrir el xiringuito de la 

piscina sense el projecte elèctric de baixa tensió? – Sí i no, el projecte tècnic està fet des 

del juny, però ens vam trobar amb una instal·lació primària que no complia les 

prescripcions tècniques necessàries per poder fer la ampliació que requeria el xiringuito. 

Per tant, no es va poder aplicar.  

 

Resposta de la Sra. Imma Sánchez a les preguntes, “No te vostè la sospita que una de 

les conseqüències de tot aquest terrabastall, terratrèmol futbolístic podria ser la 

privatització d’equipaments esportius públics” i “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?” – a la primera pregunta respon que, tot el contrari. Doncs la gestió del 

camp de futbol estarà sempre en mans d’entitats municipals. A la segona pregunta, creu 

que la gestió pública i privada depèn de les persones i la principal preocupació i objectiu 

és que les persones del municipi tinguin prioritat per accedir a tots els serveis.  

 

Sr. Vidal: Informa sobre la Llei referent a la Il·luminació i diu que la Generalitat va 

aprovar desenvolupament reglamentari allargant fins el 2020.  

També manifesta que, si l’economia estava tant malament quan aquest equip de Govern 

va entrar, perquè no es van baixar el sou els regidors i l’Alcalde, doncs és el més ben 

pagat de la zona. En proporció a les hores dedicades de l’Alcalde, és de les més cares.  

Referent a les consultes populars, diu que no se n’ha fet cap, doncs la normativa 

catalana estableix que tota consulta popular ha de passar pel ple i ha de ser transparent i 

públic. 

Finalment, vol apuntar que s’ha de ser estricte amb les paraules, no es pot dir que cada 

Ajuntament fa el que vulgui referent a la introducció en l’ordre del dia dels assumptes 

urgents. En aquest sentit, li sorprèn que la persona que dona fe de l’acta hagi utilitzat 

aquesta expressió.  

 

Sr. Granero: Parlant de salaris, no es pot generalitzar, doncs jo cobro el mateix que el 

Sr. Vidal i a ell no se li veu el pèl.  

 

Sr. Vidal: No té res a veure les hores que passen a l’Ajuntament amb la feina que es fa. 

I la nòmina que es va aprovar al juliol, si estàvem tant malament, no ho reflectia. I si 

calculem les hores que fa l’alcalde, 40h setmanals dividit pel salari es pot calcular al 

preu/hora. 
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Sr. Tenorio: recorda les dificultats per pagar la primera nòmina del personal. I demana 

al Sr. Vidal que faci un estudi dient què cobra cada regidor.  

 

Sr. Domínguez: acaba dient que aquest espectacle es podria estalviar i fer-lo, com s’ha 

dit, fora del ple.  

 

I no havent-hi més assumptes a tractar, s'aixeca la sessió essent les 21:15 hores, del 

contingut de la qual s'aixeca la present acta que signa el Sr. Alcalde i jo, la Secretària 

que dono fe. 

 

 

Els Pallaresos, 27 de desembre de 2016 

Vist-i-plau l’Alcalde 

Josep Maria Nolla Cabellos 


