
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Número 4/2015 
 
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes d’abril 
Dia:   8 de maig de 2015.    
Hora: 9:15 hores.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
 
Hi assisteixen: 
Jaume Domínguez Ruiz 
Jordi Sans Ferrer 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Joan Pere Vidal i Àlvarez 
Ana Maria Ramos Castro  
Antonio Tenorio Recuero 
Ma Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
 

 
ORDRE DEL DIA: 

 
1.- Aprovació del conveni a signar entre l’Ajuntament dels Pallaresos i 
l’empresa REPSOL per establir una col·laboració en activitats culturals que 
organitzi i promogui aquesta administració durant l’any 2015 
 
2.- Aprovació del conveni a signar entre l’Ajuntament dels Pallaresos, l’Intitut 
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” 
 
Celia Maria Villa Sánchez 
Secretària accidental 
 
Els Pallaresos, a 5 de maig de 2015  
 
 
 
 



1.- APROVACIÓ DEL CONVENI A SIGNAR ENTRE L’AJUNTAMENT DELS 
PALLARESOS I L’EMPRESA REPSOL PER ESTABLIR UNA 
COL·LABORACIÓ EN ACTIVITATS CULTURALS QUE ORGANIZI I 
PROMOGUI AQUESTA ADMINISTRACIÓ DURANT L’ANY 2015 
 
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.  
 
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 2015 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 Jaume Domínguez Ruiz, 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.  



 
 
 
 
2.- ACORD D’APROVACIÓ D’UN CONVENI DE COL.LABORACIÓ A 
SIGNAR ENTRE 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” 
 
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 i 
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 i 
Aprendo” 
 



Segon.- Col·laborar en les activitats previstes amb l’import de 2.500€ destinats 
a l’Institut Els Pallaresos, a tenor de la memòria d’activitats presentada en 
aquest ajuntament en data 10 de març de 2015 
 
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, per unanimitat dels onze membres assistents, el Ple de 
l’Ajuntament  aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a 
les nou hores dinou minuts, de la qual com a Secretària acctal., estenc aquesta 
acta. 
 
 
 
 


