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ACTA 

SESSIÓ PLENÀRIA ORDINÀRIA núm. 01  de 28-01-2016 

Celebrada sessió Plenària ordinàriaper l’ajuntament dels Pallaresos, en conformitat al que 

estableix a l’art 110 del D.LEG 2/2003 del Text refós de la Llei 8/87 Municipal i de Règim local de 

Catalunya, l’art. 50 del RDL 78/86 Text refós de Règim Local i art. 109-110 RD 2568/86 ROF , el 

secretari subscriu la present acta, per constància del desenvolupament de la sessió i dels acords 

adoptats.  

Sessió Plenària Legislatura 2015-2019. núm. 01/2016 de 28/01/2016 

 

Caràcter   Ordinària 

Convocatòria  Primera 

Lloc   Sala d’actes de l’ajuntament 

Data   28-01-2016 

Hora d’inici   20:05 hores 

Hora d’acabament 21:02 hores 

Hi assisteixen: 

Presidència Alcalde Sr. Josep Maria Nolla Cabellos, Alcalde (CIU) 

Membres regidors Sr. Antonio TenorioRecuero (CIU) 

Sra. Maite Llonch Simó( CIU) 

Sr. Miquel Antonio Granero Zapata ( ERC) 

Sra. Inmaculada Sánchez Fernández (ICV) 
Sr. Francesc Xavier Marcos Tuebols (IP) 
Sr. Jaume Domínguez Ruíz (PSC) 
Sr. Jordi Sans Ferrer (PSC) 
Sra. Ma. Jesús Coronado Fuentes (PSC) 
Sr. Jaume Enseñat Fernández (PSC) 
Sr. Jaime Joaquin Vidal Guiamet (PP) 

Excusen l’assistència --- 
No assistents  --- 
Secretària  Sra. Sara López Martín  
Ordre del  dia 

1. Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària del 
ple municipal, duta a terme el dia 24 de novembre de 2015. 
2. Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple 
municipal, duta a terme el dia 26 de novembre de 2015. 
3. Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió extraordinària i 
urgent del ple municipal, duta a terme el dia 31 de desembre de 2015. 
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4. Acord d’aprovació inicial del pressupost així com aprovació de la plantilla 
orgànica 2016.  
5. Aprovació del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos i 
l’associació entre-gats per a l’establiment de colònies controlades de gats en 
zones urbanes al municipi dels Pallaresos.  
6. Adhesió de l’Ajuntament dels Pallaresos com a membre de l’associació 
Òmnium Cultural. 
7. Aprovació del calendari del contribuent. 
8.  Moció que presenta el GM d’UNIM – PSC - CP de rebuig al Pla de la Conca 
de l’Ebre, aprovat per part del govern de l’Estat, en funcions. 
9. Donar compte dels decrets, les resolucions i els informes d’alcaldia. 
10. Precs i Preguntes. 

 
Comissió d’estudi 
D’acord amb el Reglament Orgànic Municipal (ROM) essent la Comissió d’estudi obligatòria i no 

permanent, i aconsellant-ho així els temes a tractar, es convoca a la Comissió d’estudi per tal de 

dictaminar els assumptes a tractar en el present Ple extraordinari.  

 
 RETIRADA DEL PUNT NÚM. 4 DE L’ODRE DEL DIA I INCORPORACIÓ A POSTERIORI PER 

URGÈNCIA, SI S’ESCAU. 

Sr. Josep Ma. Nolla.-  Bona tarda, quan són les 20:05 hores del dia 28 de gener de 2016, iniciem la 
sessió plenària ordinària d’aquest mes. 
Abans de continuar volia comentar que retirem el punt núm. 4 de l’ordre del dia, que era 
l’aprovació inicial del pressupost, i que l’incorporem a posteriori  per urgència si s’escau. 

 
  

* APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 24 DE NOVEMBRE DE 2015 

 Prèvia deliberació i per unanimitat, s’aprova l’acta. 

 

* APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL 

CELEBRADA EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2015 

Prèvia deliberació i per unanimitat, s’aprova l’acta. 
 
Esmenes 
 
Sr. Jaume Domínguez.- En relació al punt 11,que és la moció que presenta el grup municipal 
d’Esquerra, l’explicació de vot, no va ser feta pel Sr. Dominguez, sino que ho fa el regidor, Jordi 
Sans. 
 
Sra. Sara López  Martín Secretària.- Es recull aquesta esmena.  
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* APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE 

MUNICIPAL CELEBRADA EL DIA 31 DE DESEMBRE DE 2015 

Prèvia deliberació i per unanimitat, s’aprova l’acta. 
 
Intervencions 
 
Sr. Jaume Domínguez.- Es dirigeix a la Sra. Secretària per manifestar-li queno tenen res a dir 
perquè no estaven presents , però que estaria bé que es preguntés si accepten les actes, per que 
s’estava donant per fet que les voten, i fins ara si, però en aquest cas no estan ni a favor ni en 
contra per que no hi eren. 
 
Sra. Sara López Martín Secretària.- Passem a signatura. 
 
 

  

 

 

 

Assumpte tractat * Acord d’aprovació inicial del pressupost així com aprovació de la plantilla orgànica 2016. 
Intervencions  --- 

Incidències L’alcalde Sr. Josep Ma. Nolla Cabellos, retira aquest punt de la sessió plenària ordinària. 
Opinions  --- 

Vots emesos  --- 

Resultat votació  --- 

Acord adoptat  --- 

 

 

 
 

 
Assumpte tractat * Acord d’aprovació esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos i l’Associació Entre-

Gats per a l’establiment de colònies controlades de gats en zones urbanes del municipi dels Pallaresos. 
Intervencions  --- 

Incidències --- 
Opinions  --- 

Vots emesos  11 Vots a favor (11): Tot els regidors municipals 

Resultat votació  Aprovat per unanimitat 

Acord adoptat  Text que es transcriu íntegrament: 

 
Atesa la problemàtica que causen les colònies de gats al municipi dels Pallaresos. 
 
Atès que existeix la voluntat política de donar resposta a les demandes dels ciutadans. 
 
Atès que l’associació Entre - gats és una associació sense afany de lucre que té com a objectiu 
principal la protecció i esterilització dels gats urbans. 

1. Propostes per l’aprovació si s’escau   
 

* Acord d’aprovació inicial del pressupost així com aprovació de la plantilla orgànica 
2016.  

*  

* Acord aprovació esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels 
Pallaresos i l’Associació Entre-Gats per a l’establiment de colònies controlades de 
gats en zones urbanes del municipi dels Pallaresos 
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Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos i l’Associació Entre 
- gats per al control demogràfic i sanitari de les colònies de gats en zones urbanes al municipi dels 
Pallaresos. 
 
Segon.- 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 la Presidenta de l’Associació Entre - gats per al seu 
coneixement i efectes oportuns. 
 
Quart.- Donar publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i web municipal. 
 
Explicació de vot: No hi ha cap explicació de vot 
 
 
 
 

Assumpte tractat * Adhesió de l’Ajuntament dels Pallaresos com a membre de l’associació Òmnium Cultural. 
Intervencions  --- 

Incidències --- 
Opinions  --- 

Vots emesos 11. Vots a favor (6).Els dels Srs./es. Josep M. Nolla, Toni Tenorio, Maite LLonch, Miquel Granero, Inmaculada 

Sánchez i Francesc Xavier Marcos 

 Vots en contra (5). Els dels Srs/es. Jaume Domínguez, Jordi Sans, Ma. Jesús Coronado, Jaume Enseñat, Jaime 

Joaquin Vidal 

Resultat votació  Aprovat per majoria dels regidors assistents 

Acord adoptat  Text que es transcriu íntegrament: 

 

Vist que Òmnium Cultural és una associació cultural sense afany de lucre declarada d’utilitat 
pública, que té per objecte el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua i la cultura 
catalana en tots els àmbits i en tots els sectors de la societat, amb una atenció especial a la 
joventut. 
També té com objecte el foment, el desenvolupament i la defensa de la llengua catalana i la 
cultura catalana en les institucions, organismes i entitats tan públiques com privades.  
En concret, vol impulsar i defensar la plena recuperació col·lectiva de la identitat de la nació 
catalana.   
 
Vist que l’article 7 apartat 4 de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases del Règim local 
reconeix als municipis, competències pròpies, que s’exerceixen en règim  d’autonomia local i sota 
la pròpia responsabilitat, així com, altres competències diferents a les pròpies, sempre i quan no 
es posi en risc la sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda Municipal, d’acord amb els 

* Adhesió de l’Ajuntament dels Pallaresos com a membre de l’associació Òmnium 
Cultural 
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requeriments establerts en la legislació d’estabilitat pressupostària i quan no existeixi 
concurrència amb altre Administració Pública en la prestació del mateix servei públic.   
 
Vist que l’article 25 de la citada Llei bàsica recull les competències específiques dels municipis, 
senyalant que els mateixos, per la gestió dels seus interessos i en el àmbit de les seves 
competències, poden promoure tota classe d’activitats i prestar els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions dels veïns i concretament la lletra “m” estableix 
la promoció de la cultura. 
 
Vist que l’Ajuntament dels Pallaresos comparteix amb l’organització Òmnium l’objectiu de 
promoció de la cultura i la llengua catalana en tots els àmbits del municipi i valorant com a positiu 
pertànyer a l’organització per la millor gestió de l’objectiu proposat.  
 
Vist que d’acord amb l’article 47 lletra g, de la Llei 7/1985, de 2 d’Abril, Reguladora de les Bases 
del Règim local, l’adhesió a organitzacions associatives requereix majoria absoluta. 

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- Sol·licitar  l’admissió de l’Ajuntament dels Pallaresos com a membre de ple dret en 
l’associació cultural sense afany de lucre declarada d’utilitat pública, nomenada Òmnium Cultural 
d’acord amb l’article 4 i següents del seu Estatut. 

Segon.- Nombrar com a representat de l’Ajuntament en l’organització Òmnium al Sr. Miquel 
Antoni Granero Zapata i facultar al Sr. Miquel Antoni Granero a realitzar totes les gestions que es 
puguin derivar del present acord.  

Tercer.- Aprovar el pagament de la quota anual que la pròpia adhesió comporta. 

Quart.- Donar trasllat del present acord a Òmnium cultural. 

Explicacions de vot:  
 
Sr. Jordi Sans.-  Exposa que als anys 60 en el moment de la creació d’aquesta associació  la seva 
finalitat era promocionar l’ús de la llengua catalana, difondre la cultura i promoure la 
independència.  
Ates a que eren unes èpoques foques en la nostra història, es trobava que hi havia una certa 
utilitat amb aquesta associació. Ara mateix ens trobem que la part aquesta cultural s’està perdent, 
ja que la llengua català esta protegida per la legislació, i per tant queda desfasada aquesta part 
cultural i ens quedem únicament amb la basant política.  
 
Per justificar-ho que passa a ser una associació amb basant política, només ens fa falta veure el 
perfil independentista de les persones que ha dirigit aquesta associació. Això si, el que trobem és 
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que per mantenir el pacte de govern amb aquest ajuntament ens hem d’ adherir a tot tipus 
associacions independentistes, que en aquest cas sempre comporta un cost per tots els veïns i 
volem demanar que ens deixi de costar diners als veïns per mantenir els seus pactes. 
 
Sr. Miquel Granero.-Lamentablement aquesta apreciació de que als anys 60 eren èpoques fosques 
i ara ja estem en un altre moment, ho dubto, perquè cada vegada ens trobem amb atacs contra 
Catalunya. 
Està parlant de quant costa això als nostres veïns, evidentment 5.000 habitants aproximadament 
que té els pallaresos, pagar 100 euros a l’any , significa que no arriba ni a 0,15 cèntims any per veí. 
Per un altre banda, tenim regals tan efectius, com per exemple aproximadament 50.000 euros a 
l’any que estem pagant tot l’Estat espanyol a la fundació Francisco Franco, que s’encarreguen 
d’exaltar la dictadura.  
S’estan pagant sous desorbitats a gent com el Sr. Aznar amb Endesa , o el Sr. Felipe González  amb 
Gas Natural, que ens ve carregat amb les factures energètiques. Em sembla que la diferència que 
costa a un veí dels Pallaresos la contribució a Òmnium Cultural a aquesta associació no és 
proporcional.  
 
Sr. Jordi Sans .-   El cost són 100 euros, però no deixa de ser un cost per els veïns, el que es podria 
fer es que vostès assumeixin aquest cost, com a títol personal.  
Tot el que ha explicat de les fundacions i de les persones que estan treballant, no te res a veure 
amb nosaltres i amb Òmnium Cultural. 
 
Sr. Miquel Granero- Admeto les suggerències sobre la contribució a nivell particular. Amb 
reciprocitat diria que vostè també podria pagar la part que em correspon a mi del que se li paga a 
Francisco Franco. 
 
 
 
 

Assumpte tractat * Aprovació del calendari del contribuent. 
Intervencions  --- 

Incidències --- 
Opinions  --- 

Vots emesos 11. Vots a favor (6).Els dels Srs./es. Josep M. Nolla, Toni Tenorio, Maite LLonch, Miquel Granero, Inmaculada 

Sánchez i Francesc Xavier Marcos 

Vots en contra (1). El del Sr. Jaime Joaquin Vidal 

Abstencions (4). Les dels Srs/es. Jaume Domínguez, Jordi Sans, Ma. Jesús Coronado, Jaume Enseñat. 

Abstencions (1). La del Sr. Jaime Joaquin Vidal 

Resultat votació  Aprovat per majoria dels regidors assistents 

Acord adoptat  Text que es transcriu íntegrament: 
 

MEMORIA PROPOSTA D’ALCALDIA 
 

Atès que amb data 31 de desembre de 2015 es va celebrar la sessió plenària extraordinària i 
urgent on es va aprovar per unanimitat el calendari del contribuent. 

* APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 
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Atès que en compliment de la normativa vigent en matèria tributària, en concret, en compliment 
de l’article 62 de la Llei  58/2003, de 17 de desembre, general tributària, s’ha detectat un error en 
les dates del període voluntari de pagament dels tributs i de la resta d’ingressos de dret públic per 
l’exercici ja que no s’ajustaven a la citada normativa. 
 
En raó dels anteriors antecedents i fonaments aquesta alcaldia proposa al ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.-De rectificació del anterior acord pres en sessió de data 31 de desembre de 2015 referent 
a les dates del període de recaptació voluntària dels tributs municipals, en haver advertit errors. 
 
Segon.-Establir les dates correctes del calendari del contribuent amb el present detall. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tercer.-Donar trasllat a l’Excma. Diputació de Tarragona les modificacionsen les dates del període 
voluntari, així com donar publicitat a l’acord amb exposició del mateix al tauló d’anuncis i web 
municipal. 
 
Quart.- Donar compte del present decret al proper ple que es celebri.  
 
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar 
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el 
termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. 
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix 
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva notificació.  
 

CONCEPTES 31/03/16 

31/05/16 

30/05/16 

30/07/16 

30/06/16 

31/08/16 

30/07/16 

30/09/16 

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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Explicació de vot: No hi ha explicació de vot. 
 
 
 
 
 
 

Assumpte tractat * Moció que presenta el GM d’UNIM-PSC-CP de rebuig al Pla de la Conca de l’Ebre aprovat per part del Govern de 
l’Estat, en funcions. 

Intervencions  --- 

Incidències --- 
Opinions  --- 

Vots emesos11. Vots a favor (10).Els dels Srs./es. Josep M. Nolla, Toni Tenorio, Maite LLonch, Miquel Granero, 

Inmaculada Sánchez, Francesc Xavier Marcos,Jaume Domínguez, Jordi Sans, Ma. Jesús Coronado i Jaume Enseñat. 

Vots en contra (1). El del Sr. Jaime Joaquin Vidal 

Resultat votació  Aprovat per majoria dels regidors assistents. 

Acord adoptat  Text que es transcriu íntegrament: 
 

 

En data 19 de gener de 2016, el Grup Municipal d’UNIM–PSC-CP ha presentat al registre d’entrada 
de l’ajuntament la moció de rebuig al Pla de la Conca de l’Ebre aprovat per part del govern de 
l’Estat, en funcions. 
 
Es pregunta si hi ha algun grup més que vol afegir-se a la moció: no hi ha cap grup que s’afegeixi. 
 
MOCIÓ QUE PRESENTA EL GM D’UNIM-PSC-CP DE REBUIG AL PLA DE LA CONCA DE L’EBRE 
APROVAT PER PART DEL GOVERN DE L’ESTAT, EN FUNCIONS 
 
La revisió del pla de la conca de l'Ebre ha superat el seu últim tràmit al ser aprovat recentment pel 
un Consell de Ministres en funcions, sense que s'hagin atès les reclamacions d'augmentar el cabal 
mínim. El Govern del PP ha preferit posposar la decisió, que l’obligava aprovar el Pla abans de final 
del 2015 per evitar que els passés factura en les eleccions del 20 D. 
 
El document estableix per al tram final del riu 3.009 hm3, menys de la meitat del cabal ecològic 
exigit per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, una decisió que pot posar en 
perill la pervivència del Delta, segons han advertit reiteradament científics, ecologistes i la 
Plataforma en Defensa de l’Ebre. A més, el pla preveu prop de 465.000 hectàrees noves de regadiu 
, que s’afegiran a les 950.000 previstes en l’anterior Pla, i 56 nous embassaments. 
 
Des del PSC volem posar de manifest les greus conseqüències que pot tenir el nou Pla Hidrològic 
de la Conca de l’Ebre, aprovat pel govern del PP. Els cabals ambientals que si recullen són 
insuficients, incrementarà els problemes que acumula el delta de l’Ebre com la regressió del 
litoral, la subsidència, la falca salina, de qualitat de l’aigua de les dues badies i, a més a més, pot 
complicar el combat de les plagues que afecten a la biodiversitat del Delta. I tot i les figures de 
protecció que incideixen sobre el territori, la continuïtat del Delta no està garantida. 

2.  MOCIÓ QUE PRESENTA EL GM D’ UNIM-PSC-CP DE REBUIG AL PLA DE LA CONCA 
DE L’EBRE APROVAT PER PART DEL GOVERN DE L’ESTAT, EN FUNCIONS. 
* APROVACIÓ DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 
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Entenem que a més, no és una qüestió exclusiva de cabals, es també una qüestió de qualitat de 
l’aigua, que és la preocupació central de la Directiva Marc de l’aigua i de les polítiques de la 
Comissió Europea. Els usos que es vol donar a l’aigua en el Pla Hidrològic de conca aprovat, 
provocarà un dèficit hídric al existir una insuficiència de recursos per a nous regadius no justificats. 
Estem davant d’un fals debat, entre assignació de recursos ambientals o de recursos pels regadius, 
quan l’alternativa es optimitzar els recursos hídrics amb l’aplicació de noves tecnologies i 
inversions per obtenir un alt rendiment dels cultius que també ha de ser objectiu de les polítiques. 
I denunciem que amb els termes en que s’ha aprovat el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre, 
s’amenaça el Delta, el seu ecosistema, però també la comunitat que hi viu. Estem davant d’un 
impacte social i un econòmic molt negatiu. 
 
Finalment, algunes inversions previstes en el Pla d’actuacions del Delta i el riu (PIPDE),proposades 
per Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, han estat congelades apel·lant al context 
de crisi actual i a una presumpta manca de consens social. La congelació dels projectes aprovats 
pels anteriors Governs de l’Estat i la Generalitat suposa el retorn a un escenari de desinversió i 
abandonament de les necessitats històriques ambientals i econòmiques dels pobles riberencs i 
costaners inadmissibles i injust a totes llums. 
I en tal sentit, es proposa al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos l’adopció dels següents 
 
ACORDS 
 
1. EXPRESSAR el rebuig d’aquest Ple al contingut del Pla de Conca aprovat pel Govern en funcions 
de l’Estat i exigir la seva retirada immediata. 
 
2. DEMANAR al Govern de la Generalitat que convoqui de forma urgent la Comissió per la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre per valorar el contingut del Pla i liderar una resposta 
institucional unitària. 
 
3. DONAR suport a la Plataforma en Defensa de l’Ebre en les accions jurídiques que emprengui 
contra el Pla i en les mobilitzacions que convoqui en el seu paper de lideratge social. 
 
4. EXIGIR el manteniment de tots els projectes i inversions proposats per Comissió per la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econòmica, vinculats al riu, al delta i als 
pobles riberencs. 
 
5. DEMANAR a la Comissió Europea que faci modificar d’ofici el contingut del Pla, al Govern de 
l’Estat, per incompliment de les Directives europees afectades. 
 
6. TRASLLADAR aquest acord al Delegat del Govern a les Terres de l’Ebre, alParlament de 
Catalunya, al Govern de la Generalitat, al Congrés dels Diputats, al Senat, al Govern de l’Estat, al 
Parlament Europeu, a la Comissió Europea i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre. 
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Explicacions de vot:  
 
Sr. Jaime J. Vidal.-He votado en contra porque cuando se aborda un tema como es el agua, que es 
un bien fundamental, es patrimonio de todos y solidario, se debe hacer como un debate sereno, 
profundo y plural, ya que hay intereses políticos, económicos y sociales que provocanconflictos 
que no van en beneficio de las persones sino en beneficio de partidista y sectario.  
Hay que evitar que suceda lo que ocurrió con Zapatero, que para ir contra del Partido Popular y 
beneficiar al PSOE y al tripartito que gobernaba en Cataluña, aún nos encontramos donde estamos 
después de 14 años. 
El grupo político de UNIM-PSC-CP, nos trae una moción partidista y demagógica, como a 
continuación veremos, y no aporta soluciones como ocurrió en la época de Zapatero. 
El argumento de la moción sobre ser partidarios de aplicación de nuevas técnicas y tecnologías, 
mirando el pasado, y viendo el funcionamiento de las nuevas tecnologías ya aplicadas, como 
resumen destaco el bajo funcionamiento de dichas tecnologías y el coste elevado de su 
mantenimiento. 
En cuanto a la Generalitat de Catalunya, todos sabemos la política desde el tripartito hasta la 
actualidad, el departamento de agricultura de Cataluña, aún debe realizar el plan de gestión de los 
espacios de la xarxa natura de 2000 del Delta del Ebro, y lo están reclamando, así que mucho 
interés por parte de la Generalitat no lo hay.  
Los regantes de l’esquerra de l’Ebre están en contra del plan en cambio los de derecha están a 
favor, se pregunta que quien tiene razón, un gobierno contentar a todo el mundo no puede, por lo 
tanto en el ámbito de la tierra tampoco están conforme. 
Para finalizar, los 16 planes  hidrológicos aprobados superan una inversión de 17.500 millones de 
euros, y según la normativa europea se tendrían que haber presentado el plan 2016-2021, antes 
del 31 de diciembre del 2015, y se ha presentado el día 6 o 8 de enero, si no se presentaba ese 
plan antes de esa fecha, no se tenía acceso a las ayudas de la Unión Europea, lo importante era 
presentar el plan para tener esas ayudas y seguramente cuando el PP nogobierne volveremos a 
ese plan y nadie se preocupará hasta que vuelva a gobernar. 
 
Sr. Francesc Xavier Marcos.- Nosaltres hem votat que si a la seva moció senyors del PSC, però no 
entenc que vostès que defensen el riu, no sou capaços de defensar a una entitat que està 
intentant que no ens tallin la llengua, això es el que no he entès. 
 
 
 
 
S’informa del desenvolupament del Padró d’Habitants:  
 
Mes NOVEMBRE de 2015:  
Xifra Inicial: 4.615 
Altes: 22 

* DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES D’ALCALDIA 
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Baixes: 22 
Total Habitants: 4.615 habitants 
 
Mes DESEMBRE de 2015:  
Xifra Inicial: 4.615 
Altes: 18 
Baixes: 10 
Total Habitants: 4.624 habitants 
 
Manifestant  tots els assistents restar-ne assabentats. 
 
A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia: 
 
Els decrets que passen a sessió van del número 496/15 de 17 de novembre de 2015 al 18/2016 de 
21 de gener de 2016. 
 
 
 
 
Sra. Sara López Martín secretària.- Hi ha algun assumpte que es vol incloure per urgència? 
 
Sr. Jordi Sans.-Una moció que presentem el grup municipal de UNIM-PSC-CP dels Pallaresos. 
 
Es procedeix a votar la urgència: 
 

Intervencions  --- 

Incidències --- 
Opinions  --- 

Vots emesos11. Vots a favor (11).Els dels Srs./es. Josep M. Nolla, Toni Tenorio, Maite LLonch, Miquel Granero, 

Inmaculada Sánchez, Francesc Xavier Marcos,Jaume Domínguez, Jordi Sans, Ma. Jesús Coronado, Jaume Enseñat i  

Sr. Jaime Joaquin Vidal. 

Resultat votació  Aprovada la urgència per majoria dels regidors assistents 

LECTURA DE LA MOCIÓ  
 

Moció que presenta el grup municipal de UNIM-PSC-CP del’Ajuntament dels Pallaresos, per 
aprovar i proposar la Sra. Tecla Jujol, per concessió de distinció de mèrits del Consell Comarcal del 
Tarragonès. 
 
Atesa la convocatòria del Consell Comarcal del Tarragonès per la concessió de distincions de 
mèrits als serveis distingits amb l’objectiu d’ honorar persones o entitats en mèrits de la labor 
realitzada o conducta seguida que hagin contribuït a augmentarel prestigi d’un municipi del  
Tarragonès o de la comarca en el seu conjunt. 
 

* INTRODUCCIO PUNTS ORDRE DEL DIA PER URGÈNCIA 
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Ates que el nostre municipi, te un referent cultural important, que difon arreu de Catalunya el 
nom dels Pallaresos, com es la tasca de la família Jujol, i aquest proper mes de març farà un any de 
la pèrdua de la Tecla Jujol, filla de l’arquitecte Josep Ma. Jujol i veïna del nostre poble. 
 
Atès que aquest grup municipal considera idoni proposar al Consell Comarcal del Tarragonès que 
enguany sigui a títol pòstum per a la Sra. Tecla Jujol, filla de l’arquitecte Josep Ma. Jujol, per tota la 
tasca que realitzen tots els fills de l’artista de la promoció dels treballs realitzats tan al nostre 
municipi com a tota la comarca, i haver contribuït a augmentar el prestigi dels Pallaresos amb la 
labor cultural realitzada durant molts anys de la seva vida. 
 
I en tal sentit, el nostre grup municipal vol proposar a l’Ajuntament dels Pallaresos l’adopció dels 
següents acords: 
 
PRIMER.- Proposar al Consell Comarcal del Tarragonès que concedeixi una distinció de mèrits de 
serveis distingits per la labor cultural realitzada en els últims anys de la seva vida a la Sra. Tecla 
Jujol, filla de l’arquitecte Josep Ma. Jujol. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès, així com trametre l’expedient 
a fi de que sigui inclòs a la convocatòria de referència. 
 

Intervencions  --- 

Incidències --- 
Opinions  --- 

Vots emesos11. Vots a favor (11).Els dels Srs./es. Josep M. Nolla, Toni Tenorio, Maite LLonch, Miquel Granero, 

Inmaculada Sánchez, Francesc Xavier Marcos,Jaume Domínguez, Jordi Sans, Ma. Jesús Coronado, Jaume Enseñat i  

Sr. Jaime Joaquin Vidal. 

Resultat votació  Aprovada per unanimitat  

 
Sr. Sara López Martín Secretària.- Pregunta si hi ha algun altre assumpte que es vulgui incloure per 
urgència. 
 
Sr. Josep Ma. Nolla- Volen presentar l’ acord d’aprovació inicial del pressupost, així com 
l’aprovació de la plantilla orgànica del 2016. 
 
Sra. Sara López Martín Secretària.- Es procedeix a votar la urgència. 
 
Sr. Domínguez- Intervé per demanar com a portaveu del grup municipal i per que no vol que això 
comporti endarrerir la presentació i aprovació del pressupost, demana expressament que no es 
presenti per urgència. 
Per que hi ha innumerables sentències que parlen de que els punts ordinaris, acords com aquest 
no es poden presentar. 
I per que un punt que ja està a l’ordre del dia que es retira per que no estava la documentació dins 
del temps que estava a disposició dels regidors, que després es presenti per via d’urgència 
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enviant-nos la documentació escanejada a menys de 24 hores del mateix Ple, vulnera tots els drets 
que els regidors de l’oposició tenim. 
Teniu majoria per aprovar el pressupost, no cal fer això. Es pot presentar en qualsevol altre Ple, 
per que hi ha una mínima qüestió de principis que s’ha de fer, avanço que si això tira endavant ens 
veurem obligats a impugnar aquest punt, amb la qual cosa, l’aprovació del pressupost serà molt 
més tardana que el que seria en qualsevol situació normal. Aposta per fer les coses bé i no entrar 
en litigis, per tant que es retiri aquest punt. 
 
Sr. Josep Ma. Nolla- Respon que s’ha retirat inicialment per problemes tècnics i s’ha tornat a 
incorporar. La voluntat inicial era portar-lo si o si per que l’aprovació del pressupost de manera 
ideal s’ha de produir abans del 31 de desembre. 
El pressupost és la columna vertebral de tota acció de govern i de tot consistori, d’aquí la urgència 
i la importància, i la insistència en portar aquest punt al Ple d’avui. 
Dit això, agraeixo que em diguis quines són les vostres intencions de futur en cas que el tirem 
endavant, m’imagino que fent aquesta petició descartem al·legacions posteriors, per que clar, no 
sabem quina és la intenció...Per que si ara el retirem i després es presenten al·legacions que s’han 
d’informar, que s’han de resoldre i hem d’anar demorant tot això, doncs clar, és per pensar-s’ho. 
En definitiva m’agradaria saber quin respecte tindreu pels números que presentem, el dia que els 
presentem. 
 
Sr. Domínguez- Crec que una cosa no te res a veure amb l’altra, no se si presentarem al·legacions o 
no. 
En qualsevol cas l’impugnar l’ordre del dia, no vol dir que després estigui aprovat inicialment, vol 
dir que s’haurà de tornar a presentar. Llavors la impugnació implicarà uns “tempos” que 
segurament parla com a màxim un mes, segurament que es pot fer molt ràpid, però també hi ha 
contenciosos que es poden presentar. 
Vull dir, no és una qüestió que no tinguéssiu voluntat, el que confecciona l’ordre del dia és 
l’Alcalde, i ha de saber quan el confecciona que la documentació ha d’estar a disposició dels 
regidors, i en el moment que aquesta documentació no està a disposició dels regidors  el punt no 
es pot posar dins de l’ordre del dia. 
Nosaltres no pintem res, des del punt de vista de presa de decisió sobre aquest punt no pintem 
res, simplement dic que hi ha unes mínimes formes que s’han de mantenir , ho podeu aprovar tot i 
no necessiteu a l’oposició per res, si hi voleu comptar millor, però si no és així és el vostre mandat, 
és la vostra manera de fer.  
Per llei la impugnació no implica una aprovació inicial, implica que s’haurà de fer una nova 
aprovació inicial, i no va condicionat que nosaltres, o el regidor del PP, o un veí,  després presentin 
al·legacions, per que poden presentar qualsevol que vulgui, amb la qual cosa, no em puc 
comprometre en nom de tot el municipi.  
Emplaça a realitzar un ple extraordinari en tres dies per poder presentar-lo. 
 
Sr. Josep Ma. Nolla- Davant d’aquesta amenaça vestida de suggeriment demano 5 minuts de recés 
per l’equip de govern. 
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(Es torna a reprendre la sessió plenària). 
 
Sr. Josep Ma. Nolla- Agraeix el temps concedit. Tot i que el marc legal ens empara i malgrat tot 
l’ocorregut, hem decidit retirar i no presentar-ho per urgència. Es convocarà un ple extraordinari 
en les pròximes hores. 
 
 
 
 

No hi ha precs i preguntes. 
 
Sr. Josep Ma. Nolla.- Es dirigeix al Sr. Domínguez per demanar-li resposta a dues preguntes que li 
va efectuar en el Ple anterior. 
 
Sr. Jaume Domínguez- Li respon que va intentar contestar-li demanant un ple extraordinari i que 
tampoc ho van voler fer. Que no te massa a dir, per que aquí estan per que l’oposició fiscalitzi la 
tasca del govern i no a l’inrevés. No te res més a dir. 
 
Sr. Josep M. Nolla- Assenyala que com a regidor està incomplint l’obligació com a regidor de  
contestar unes preguntes d’un ple anterior. Li diu al regidor en qüestió que si hauran de fer una 
demanda per que contesti el que li van preguntar. 
 
Sr. Jaume Domínguez- Torna a dir: si, no, i no em recordo. 
 
Sr. Josep Ma. Nolla- Després del gest de l’equip de govern , després del gest del Sr. Domínguez de 
respecte, obro i tanco cometes, per última vegada amb l’equip de govern, donem per acabada la 
sessió d’avui a les 9:02 minuts. 
 
 
 

 

* PRECS I PREGUNTES 
 


