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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 

 

Identificació de la sessió 

 

Número:  9/2016 

Data:  27 d’octubre 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 

Francisco José Pueyo García, assessor del SAM 

 

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.  
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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 

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.- Aprovació provisional de l‟acord de modificació de les ordenances fiscals 

reguladores dels tributs municipals.  

2.- Resoldre les al·legacions presentades i aprovar definitivament la ordenança fiscal 

núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació del servei de piscina municipal, 

instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal.  

3.- Aprovar l‟Expedient de distribució del superàvit.  

4.- Aprovar l‟expedient de modificació de crèdit 2/2016 de la classe de suplement de 

crèdit. 

5.- Disposar l‟exercici de les funcions de tresoreria a càrrec del secretari-interventor 

municipal. 

6.- Ratificar el conveni de col·laboració entre l‟Obra Social “La Caixa” i l‟Ajuntament 

dels Pallaresos.  

 

 

 

1. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE 

LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 

MUNICIPALS 

 

El  text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,  aprovat pel Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per 

a l‟aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. 

En el cas d‟imposició de nous tributs, les Ordenances fiscals hauran d‟aprovar-se 

simultàniament a l‟adopció dels respectius acords d‟imposició. L‟article 16.1 del text 

legal esmentat estableix que les Ordenances fiscals contindran com a mínim la 

determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d‟ingrés, així com les 

dates d‟aprovació i d‟inici de la seva aplicació. 

Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de 

contenir la nova redacció dels preceptes afectats. 

La publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals resulta 

necessària, a fi de donar compliment al que estableix l‟article 85 de la  Llei 58/2003, de 
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17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir  la doble funció de 

servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i alhora 

comunicació informativa amb els ciutadans. 

Així mateix, la Disposició addicional quarta, apartat 3, de la Llei General Tributària, i  

l‟article 12  del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals possibiliten que 

les Entitats locals adaptin l‟aplicació de la normativa tributària general al règim 

d‟organització i funcionament propi de cada Entitat, previsió aquesta que justifica la 

proposta d‟aprovar i mantenir actualitzada, amb les modificacions que s‟escaiguin, una 

Ordenança General, redactada a l‟empara de l‟article 106.2 de la Llei 7/1985, de 2 

d‟abril, reguladora de les Bases del Règim Local. 

En aquest sentit, les modificacions introduïdes als textos de les ordenances fiscals 

municipals obeeixen, al compliment de les previsions normatives esmentades 

anteriorment. 

 

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

 

Primer.- APROVAR provisionalment per a l‟exercici de 2017 i següents la 

modificació de les Ordenances fiscals que es relacionen a l‟annex.  

 

Segon.- DEROGAR les Ordenances fiscals per a l‟exercici 2017 que a continuació es 

relacionen: 

- Ordenança Fiscal núm. 20 reguladora de la taxa pel servei de veu pública.  

 

Tercer.- Els acords definitius en matèria de derogació i modificació d‟Ordenances 

fiscals per a l‟exercici de 2017, així com el text refós aprovat, seran objecte de 

publicació en el Butlletí Oficial de la Província. 

 

Quart.- Exposar al públic en el tauler d‟anuncis de l‟Ajuntament els anteriors acords 

provisionals, així com el text modificat durant el termini de trenta dies hàbils, comptats 

des del dia següent al de la publicació de l‟anunci d‟exposició en el Butlletí Oficial de la 

Província. 

Durant el període d‟exposició pública de les Ordenances, els qui tinguin un interès 

directe o resultin afectats, en els termes previstos a l‟article 18 del text refós de la Llei 

reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de 

març, podran examinar l‟expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin 

oportunes. Transcorregut el període d‟exposició pública sense haver-se presentat 

reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. 
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ANNEX 

 

1.- 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 

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 €” 

 

2.- 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.” 

 

 

3.- 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: 
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- 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” 

 

 

4.- 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: 

 

“2 – Altres bens urbans 

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

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

 

5.- 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.” 
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6.- 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 

1. Vorera: 

Per cada ml o fracció aixecat o reconstruït 50€  

2. Calçada 

Per cada ml o fracció 50€” 

 

 

7.- 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:  
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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.” 

 

8.- 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 

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

potencialment perillosos: 20 euros per animal”. 

 

 

9.- 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 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 
 

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

 

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)
 activitat selectiva i voluntària. la facturació seria a part.  

(3)
 el descompte s'aplicaria sempre sobre l'últim pagament” 

 

 

10.- 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” 

 

Es concedeix la paraula als diferents grups municipals.  

 

El Sr. Granero, afegeix una modificació al punt: 

 

9.- Ordenança fiscal núm. 25 reguladora dels preus públics: en el sentit de modificar l‟ 

Annex 4. Tarifes de preus públics per l‟escola de música municipal i derogar l‟apartat 

“(2) activitat selectiva i voluntària. La facturació seria a part” i afegir una bonificació 

del 10% de la quota per a les famílies monoparentals i nombroses. Quedant redactat de 

la següent manera: 

 

- 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: 
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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 un descompte del 10% a les famílies nombroses i monoparentals  

(3)
 el descompte s'aplicaria sempre sobre l'últim pagament” 

 

 

Respecte la modificació esmentada, la Sra. Coronado pregunta si hauria d‟estar inclosa 

en la proposta d‟acord. 

 

En el mateix sentit, el Sr. Domínguez al·lega que, en tot cas, el que s‟aprova és el que 

consta en la proposta d‟acord facilitada amb anterioritat a la celebració del ple i tota 

modificació que es vulgui introduir no té sentit. S‟adreça a la secretària de la corporació 

i pregunta si es poden introduir modificacions a les propostes d‟acord entregades. 
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La secretària respon dient que, atès que estem davant una proposta d‟acord, i sempre i 

quan no s‟afegeixi un punt a l‟ordre del dia del ple extraordinari, es poden introduir 

modificacions.  

 

El Sr. Alcalde diu que permet, tant a l‟equip de govern com a la oposició, introduir 

propostes i modificacions a les propostes d‟acord dels punts de l‟ordre del dia que seran 

discutides i votades a la mateixa sessió.  

 

El Sr. Domínguez agraeix que es puguin fer aportacions, però creu que la manera és una 

alta, doncs hi ha comissions prèvies on es poden discutir i valorar les mateixes.  

 

El Sr. Tenorio afegeix una modificació de l‟ordenança fiscal nº 1 reguladora de l‟impost 

sobre béns immobles. Per tant, s‟afegeix un nou punt a l‟annex, en el sentit següent: 

 

11.- Ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l‟Impost sobre Béns Immobles: es 

contempla 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: 

 

“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. 
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 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.” 

 

 

Seguidament, el Sr. Domínguez repeteix que no es poden introduït modificacions a la 

proposta, doncs a l‟annex de la proposta d‟acord no consta la modificació de 

l‟ordenança núm. 1.  

 

Feta les aportacions dels regidors a la proposta d‟acord,  

 

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.  

 

Feta la votació, el Sr. Sans, explica que el seu grup ha votat en contra perquè considera 

que s‟ha perdut la oportunitat de revisar a la baixa el coeficient de l‟IBI que el Sr. Nolla 

va pujar l‟any passat demanant al cadastre una pujada de l‟1%. Diu que tenen clar que 

aquest equip de govern vol generar ingressos a qualsevol preu i com a prova d‟això 

tenim el cànon que s‟imposa als nens i nenes que vulguin practicar esport al camp de 

futbol. I volen mostrar el total desacord amb com s‟està portant al ple amb informació 

que arriba en el mateix moment de la votació.  

 

El Sr. Alcalde diu que ja tenen el vot predeterminat. 

 

El Sr. Tenorio desmenteix que el Sr. Alcalde hagi pujat l‟IBI, doncs han mantingut el 

mateix coeficient, i explica les modificacions aportades al ple.  
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El Sr. Domínguez puntualitza que el 2012 i 2013 els veïns van veure com el coeficient 

pujava, però l‟Ajuntament no el va pujar, doncs no era bona l‟economia de l‟entitat, a 

diferència de l‟actual.  

 

 

2. APROVACIÓ PROVISIONAL DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DE 

LES ORDENANCES FISCALS REGULADORES DELS TRIBUTS 

MUNICIPALS 

 

 

En Expedient de modificació de l‟Ordenança Fiscal núm. 21 reguladora de la Taxa per 

la prestació del servei de piscina municipal, instal·lacions esportives i altres locals de 

propietat municipal. 

 

ANTECEDENTS DE FET 

 

1. En Acord adoptat pel Ple de l‟Ajuntament dels Pallaresos en Sessió Ordinària de 

28 de juliol de 2016 es va aprovar provisionalment la modificació de 

l‟Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 

piscina municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal, 

article 6è de la quota tributària per utilització de les instal·lacions esportives. 

 

2. Consta a l‟Expedient el Estudi Econòmic financer, justificatiu dels nous imports 

de la taxa objecte de modificació. 

 

3. Per Sra. A. M., actuant en representació de l‟Associació Esportiva Amics i 

Veterans dels Pallaresos, amb NIF ---651, en escrits de 19 d‟agost de 2016 es 

presenten quatre al·legacions a la modificació, a les quals demana l‟exempció en 

la taxa respecte de la pràctica esportiva de l‟Associació, en la primera, 

l‟aplicació d‟un altre criteri de càlcul de les despeses i del Cànon, en la segona, 

una exempció o bonificació en la taxa, o una subvenció per l‟import d‟aquesta, 

com a mesura d‟inserció de la dona al futbol, en la tercera, i també una 

bonificació o descompte en la taxa respecte de les famílies nombroses del 

municipi, en la quarta. 

 

4. En escrit de 16 de setembre de 2016, presentat el 19 de setembre, Sr. J.S., amb 

DNI ---801 B, i domicili al carrer xx, formula al·legacions a les quals addueix, 

d‟una banda, improcedència de considerar l‟amortització de les instal·lacions del 
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camp de futbol, ja que estava pagat i no hi havia deute a satisfer, i sol·licita, 

d‟altra, la imposició d‟un horari mínim d‟obertura al públic, la retirada de la 

despesa d‟amortització del camp de futbol per evitar discriminació per motius 

econòmics, que s‟inclogués com a previsió d‟ingressos els diners que es 

recaptaven en concepte de cànon per la utilització del bar del Camp de futbol, 

publicitat i altres esdeveniments, i, per últim, l‟aplicació d‟un descompte del 50 

% per equip en el lloguer de temporada. 

 

5. En escrit de 20 de setembre de 2016, presentat en el mateix dia, Sr. R. G., amb 

DNI ---703 B, actuant com a President del Club Futbol Base 2012 Pallaresos, 

domicili social als Pallaresos, Avda. Bofarull, núm. 38, porta A, formula 

al·legacions en el sentit de denunciar un ús abusiu de les instal·lacions i 

sol·licitar l‟anul·lació de l‟Ordenança per insuficiència i ineficàcia de l‟estudi 

econòmic – financer, i, subsidiàriament, l‟aplicació d‟exempció a les entitats 

esportives sense ànim de lucre del Municipi. 

 

6. En data 10 d‟octubre de 2016 per la Sra. Secretària General s‟ha emès informe. 

 

FONAMENTS DE DRET 

 

1. L‟article 9 de la Llei d‟Hisendes Locals, Text Refós aprovat per Reial Decret 

Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix la impossibilitat de reconèixer 

beneficis fiscals no previstos legalment o derivats de l‟aplicació de Tractats 

Internacionals, i entre aquests no es troben cap dels sol·licitats en les diferents 

al·legacions formulades, la qual cosa determina que hagin de ser desestimades 

les al·legacions que tenen per objecte la sol·licitud de bonificació o exempció de 

la Taxa, o la instrumentació de subvencions directes per l‟import d‟aquesta.  

 

2. La modificació objecte d‟aprovació provisional compleix la previsió de l‟article 

25 de l‟esmentada Llei d‟Hisendes Locals, en el sentit d‟incorporar estudi 

econòmic financer suficientment raonat i justificatiu dels càlculs de costos i 

ingressos previsibles del servei, la qual cosa fa que també per aquest motiu 

hagin de ser desestimades les al·legacions basades en la proposta d‟un altre 

criteri de càlcul de les despeses i cànon, d‟exclusió de l‟amortització entre les 

primeres pel fet de no haver-hi deute directament relacionat amb el finançament 

de les instal·lacions, de consideració d‟ingressos que són alienes a la utilització 

(com ara són els de cànon per la utilització del bar del Camp de futbol, publicitat 

i altres esdeveniments), i d‟insuficiència i ineficàcia de l‟estudi, en aquest últim 



 
AJUNTAMENT DELS PALLARESOS (Tarragonès) 

 
 

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

 

cas perquè només s‟invoca, sense cap motivació que fonamenti aquesta 

desqualificació del document fet servir per l‟Ajuntament en l‟adopció de 

l‟Acord. 

 

3. Quan a la denúncia de l‟ús abusiu de les instal·lacions esportives, les propostes 

d‟aplicació de subvencions o mesures de discriminació positiva de la dona, o la 

petició d‟imposició d‟un horari mínim d‟obertura al públic de les instal·lacions, 

són pretensions de tot alienes al tràmit i a l‟objecte específic de l‟Expedient, 

estrictament circumscrit a la modificació de l‟Ordenança Fiscal núm. 21, en el 

particular relatiu a la quantia de les tarifes aplicables per la utilització de les 

instal·lacions del camp de futbol municipal, més relacionades amb la gestió de 

les instal·lacions i amb les condicions de la seva utilització pels usuaris, motiu 

pel qual han de ser igualment desestimades en la seva integritat. 

 

4. La íntegra desestimació de les al·legacions plantejades contra l‟Acord 

provisional de modificació de l‟Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la 

Taxa per la prestació del servei de piscina municipal, instal·lacions esportives i 

altres locals de propietat municipal, en el particular relatiu a les tarifes i quotes 

exigibles, regulades al seu article 6, ha de comportar procedència de l‟aprovació 

definitiva de la modificació als efectes de la seva publicació i entrada en vigor. 

 

5. Conforme a l‟article 17.3 de l‟esmentada Llei d‟Hisendes Locals, cal nou  Acord 

del Ple de resolució de les al·legacions i aprovació definitiva de la modificació. 

 

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, aquesta Alcaldia eleva al Ple proposta 

d‟adopció d‟Acord: 

 

Primer.- D‟íntegra DESESTIMACIÓ de les al·legacions plantejades a la modificació 

de l‟Ordenança Fiscal núm. 21, reguladora de la Taxa per la prestació del servei de 

piscina municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal, article 

6 de tarifes i quotes utilització Camp de futbol, per,  

o d‟una banda, Sra. A. M., actuant en representació de l‟Associació 

Esportiva Amics i Veterans dels Pallaresos, amb NIF ---651, en escrits 

de 19 d‟agost de 2016, 

o Sr. J.S., amb DNI ---801 B, i domicili al carrer xx, en escrit de 16 de 

setembre de 2016, presentat el 19 de setembre, i, per últim, 

o Sr. R.G., amb DNI ---703 B, actuant com a President del Club Futbol 

Base 2012 Pallaresos, domicili social als Pallaresos, Avda. Bofarull, 
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núm. 38, porta A, en escrit de 20 de setembre de 2016, presentat en el 

mateix dia, en raó de constituir sol·licituds d‟exempcions o bonificacions 

no previstes legalment, estar complerta a l‟Expedient la previsió legal 

d‟incorporar estudi econòmic financer suficientment raonat i justificatiu 

dels càlculs de costos i ingressos previsibles del servei, i articular 

pretensions de tot alienes al tràmit i a l‟objecte específic de l‟Expedient.   

 

Segon.- D’APROVACIÓ DEFINITIVA de la modificació, als efectes de la seva 

publicació i entrada en vigor. 

 

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 el seu grup està en contra d‟aquest cànon que barreja conceptes com 

les despeses ordinàries de la instal·lació i l‟amortització, amb una clara finalitat 

recaptatòria i sense tenir en compte els altres ingressos que el recinte ha generat. En 

aquest sentit, genera una clara discriminació sobre els usuaris del recinte, que hauran de 

pagar per fer esport en una instal·lació municipal. Acaba dient que això no és 

participació, sinó autoritarisme, doncs no han acceptat cap al·legació.  

 

 

3. APROVAR L’EXPEDIENT DE DISTRIBUCIÓ DEL SUPERÀVIT 

 

En Expedient de proposta de distribució del superàvit de la Liquidació del Pressupost 

corresponent a l‟exercici 2015 de l‟Ajuntament dels Pallaresos. 

Antecedents 

 

1. En data 22 d‟abril de 2016 l'Alcalde va aprovar la liquidació de l'exercici 2015. 

 

2. De la liquidació de l'exercici es desprenen els següents indicadors: 

 

a) Romanent de tresoreria per a despeses generals: 541.335,45 euros 

b) Estabilitat: 20.536,21 euros 

c) Rati de deute viu: 6,65% 

d) Despeses pendents d'aplicar a pressupost: 9.869,81 euros 
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3. El darrer període mig de pagament informat al ministeri d'Hisenda i Administracions 

Públiques en data 01/08/2016 (2n trimestre de 2016) té un valor de 45,84. 

 

4. La previsió d'estabilitat de la liquidació de l'exercici 2016 és de 8.310,68 euros. 

 

5. Els compromisos de despesa adquirits davant tercers que es desprenen de la 

liquidació de l'exercici 2015 són de 0,00 euros. 

 

6.  En data 20 d‟octubre de 2016, per la Intervenció ha estat emès Informe. 

 

Fonaments de dret 

 

1. L‟article 12.5 de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d‟abril, d'Estabilitat pressupostària i 

sostenibilitat financera (LOEPSF) estableix que els ingressos que s‟obtinguin per 

damunt dels previstos es destinaran exclusivament a reduir el nivell de deute. 

 

2. L'article 32.1 de LOEPSF disposa que si la liquidació presenta superàvit, aquest s'ha 

de destinar a reduir el nivell d'endeutament net. 

 

3. La disposició addicional sisena de la LOEPSF disposa que les entitats que no superin 

el límit d'endeutament en matèria d'autorització d'operacions d'endeutament, que 

presentin superàvit en termes de comptabilitat nacional,  romanent de tresoreria positiu, 

una vegada descomptat l'efecte de les mesures especials de finançament, que 

compleixin amb el període mig de pagament previst a la normativa de morositat i que 

prevegin una capacitat de finançament en la liquidació de l'exercici 2016 podran 

destinar, en primer lloc el superàvit a absorbir, si s'escau, despeses pendents d'aplicar al 

pressupost i a continuació, a finançar inversions financerament sostenibles sempre amb 

el límit de la previsió de capacitat de finançament de l'exercici 2016, si encara queda 

import a distribuir aquest es destinarà a reduir endeutament net.  

 

4. La disposició addicional setzena del RD 2/2004, de 5 de març, que aprova el Text 

refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals regula allò que s'entén per inversió 

financerament sostenible. 

 

5. L'apartat 13.3.1 de la Nota informativa sobre tutela financera dels ens locals en 

matèria d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de 21 de gener de 2016 de la 

Direcció general de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departament de la 

Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya disposa, entre 
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d'altres, que el romanent de tresoreria per a despeses generals positiu s'ha de destinar, en 

funció dels recursos líquids disponibles a sanejar les obligacions pendents d'aplicar al 

pressupost i al compliment dels compromisos de despesa assumits per l'existència de 

romanents de crèdits incorporables.  

Conforme a l‟Informe de la Intervenció Municipal, es proposa al Ple l‟adopció d‟Acord 

de : 

Primer.-  PRESA DE RAÓ que la recaptació no ha superat les previsions inicials 

d‟ingressos no finalistes del pressupost. 

Segon.-  PRESA DE RAÓ que l‟import del superàvit és de 408.251,01 euros, del qual 

es dedueixen els següents imports en concepte de creditors per despeses pendents 

d‟aplicar a pressupost i d‟adjudicacions finançades amb fons propis: 

Superàvit de la liquidació 408.251,01 

Creditors per despeses pendents d'aplicar a 

pressupost 53.338,49 

AD finançades amb fons propis 46.110,75 

Import a distribuir 308.801,77 

Tercer.-  APLICACIÓ del superàvit, en import de 308.801,77 euros, amb la següent 

distribució : 

Import mínim de reducció d'endeutament 280.129,36 

Import màxim d'Inversió financerament 

sostenible 28.672,41 

Quart.- DECLARACIÓ de possibilitat de lliure disponibilitat de l'import de 

837.471,47 euros. 

Import de lliure disponibilitat 837.471,47 
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Sotmès a votació, amb deu vots a favor i un vot en contra del Sr. Jaime J Vidal, el 

Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus punts els anteriors acords.  

 

 

4. APROVAR L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 3/2016 DE 

LA CLASSE DE SUPLEMENT DE CRÈDIT. 

 

Atès la resolució d‟alcaldia en virtut de la qual s‟inicia expedient de Modificació de Crèdit 

tramitat al núm. 2/2016, de la classe de suplement de crèdits consignats que afectava el 

Pressupost aprovat per al corrent exercici de 2016, i motivat per la necessitat de realitzar 

despesa, especificada en la Memòria justificativa incorporada al mateix, per a la qual resultava 

insuficient i no ampliable l'existent no compromès, en l‟Aplicació Pressupostària de l'Estat de 

Despeses a la qual havia d'anar imputada. 

Per tot el qual es proposa al Ple l‟adopció dels següents acords: 

Primer.- APROVAR inicialment l'Expedient de Modificació de Crèdit tramitat al núm. 2/2016, 

de la classe de suplement de crèdit consignat al Pressupost aprovat per al corrent exercici de 

2016, finançat a càrrec del Romanent Líquid de Tresoreria per a despeses generals de la 

Liquidació, amb el detall següent  : 

ESTAT DE DESPESES 

Aplicació 

Pressupostària 
Denominació Import 

011.913.01 

Préstecs llarg termini. D‟ens de fora del sector 

públic. Amortització de préstecs a llarg termini 

d‟ens de fora del sector públic. Aplicació 

amortització préstec pont ICO Fons Pagament a 

proveïdors  

280.129,36 

Total suplement crèdit 280.129,36 

    Total modificació Estat de Despeses  3.291,45 

 

ESTAT D'INGRESSOS 
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Concepte Denominació Import 

870.00 Romanent tresoreria per a despeses generals 280.129,36 

 

   Total modificació Estat d’Ingressos   280.129,36 

Segon .- SOTMETRE l'Expedient aprovat a exposició pública i la seva ulterior tramitació 

conforme al que disposava l'article 177.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 

Previ a la votació el Sr. Domínguez demana explicació de la proposta d‟acord. 

El Sr. Pueyo explica el perquè es torna a sotmetre a aprovació l‟expedient de modificació de 

crèdit per amortització del préstec ICO.  

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

punts els anteriors acords.  

 

 

5. DISPOSAR L’EXERCICI DE LES FUNCIONS DE TRESORERIA A 

CÀRREC DEL SECRETARI-INTERVENTOR MUNICIPAL  

 

Atès que actualment les funcions de tresoreria les assumeix el Regidor Sr. Toni Tenorio. 

Vist que el Reial Decret Llei 10/2015, d‟11 de setembre, pel qual es concedeixen crèdits 

extraordinària i suplements de crèdit en el pressupost de l‟Estat i s‟adopten altres mesures en 

matèria d‟ocupació pública i estímul a l‟economia, va modificar l‟apartat 2 de l‟article 92 bis de 

la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local en el sentit que, des de la seva entrada en 

vigor produïda el dia 13 de setembre de 2015, els funcionaris pertanyents a la Subescala de 

Secretaria-Intervenció tenen atribuïdes, a més a més de les funcions de secretaria (fe pública i 

assessorament legal preceptiu) i intervenció (control i fiscalització interna de la gestió 

econòmico-financera i pressupostària i de comptabilitat), les de tresoreria i recaptació, sense que 

aquestes puguin ser desenvolupades per Regidors. 

D‟acord amb els criteris de la Direcció General de la Funció Pública del Ministeri d‟Hisenda i 

Administracions Públiques, sobre l‟aplicació de la modificació de l‟article 92 bis de la Llei 

7/1985, de 2 d‟abril, de Bases del Règim Local, mentre no existeixi un desplegament 

reglamentari que reguli el règim jurídic dels funcionaris d‟Administració Local amb habilitació 
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de caràcter nacional, es considera que el desenvolupament de les funcions de tresoreria en 

municipis de menys de 5.000 habitants, s‟ha d‟articular mitjançant un lloc de col·laboració 

(reservat a funcionari amb habilitació de caràcter nacional), mitjançant la Diputació Provincial o 

entitats equivalents (que assumeixi aquestes funcions a través dels seus serveis d‟assistència 

tècnica), mitjançant un altre funcionari d‟Administració Local amb Habilitació de caràcter 

nacional pertanyent a un altre municipi (a través de l‟acumulació de funcions amb el seu lloc 

habitual) i, de forma transitòria, amb la finalitat de garantir l‟actuació de l‟entitat local 

respectiva, en aquells casos en els que no sigui possible aplicar cap dels criteris anteriors i, 

mentre se‟n articuli algun, la mateixa persona podrà exercir les funcions de secretaria, 

intervenció i tresoreria.  

En conseqüència, procedeix de forma transitòria i mentre no es determini una altra forma de 

desenvolupament de les funcions de tresoreria a l‟Ajuntament dels Pallaresos, aquestes funcions 

corresponen, des del dia 13 de setembre de 2015, al funcionari d‟administració local amb 

habilitació de caràcter nacional que exerceix les funcions de secretaria-intervenció en aquest 

Ajuntament, la Sra. Mariona Valls Cunillera.  

Per tot així, es proposa al Ple de l‟Ajuntament l‟adopció del següent ACORD: 

Primer.- DEIXAR SENSE EFECTE l‟acord plenari de nomenament com a Tresorer el 

Regidor Sr. Toni Tenorio. 

Segon.- DISPOSAR l‟exercici transitori de les funcions de Tresoreria de l‟Ajuntament dels 

Pallaresos, mentre no es determini una altra forma de desenvolupament d‟aquestes funcions, al 

funcionari d‟administració local amb habilitació de caràcter nacional que exerceix les funcions 

de secretaria-intervenció en aquest municipi, la senyora Mariona Valls Cunillera.  

Tercer.- DONAR TRASLLAT d‟aquest acord a les persones interessades pel seu coneixement 

i a les entitats bancàries amb les quals es mantenen comptes corrents per tal que es produeixi a 

l‟actualització de les signatures amb autorització pel moviment de fons.  

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

punts els anteriors acords.  
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6. RATIFICAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’OBRA 

SOCIAL “LA CAIXA” I L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 

 

Atès que la Fundació Bancària Caixa d‟Estalvis i Pensions de Barcelona, a través de la seva 

Obra Social, contempla entre els seus objectius la realització „obres benèfiques i socials, pròpies 

o en col·laboració amb institucions del país, atenent les diferents necessitats de la societat. 

Atès que l‟Ajuntament dels Pallaresos té entre les seves competències, que li atribueix la 

legislació sectorial i el règim local aplicable a Catalunya, el desenvolupament i la promoció 

d‟activitats i serveis destinats a l‟atenció social.  

Vist que és de voluntat de les parts establir un marc de col·laboració en el qual es promogui la 

realització de convocatòries d‟ajudes socials als desfavorits, i en concret ajudes a persones amb 

escassa capacitat econòmica, ajudes per cobrir despeses de llum i aigua i despeses per 

l‟adquisició de llibres de text.  

Vist que en data 12 de setembre de 2016 es formalitza la signatura d‟un conveni que té per 

objecte establir el marc de la col·laboració entre l‟Obra Social “La Caixa” i l‟Ajuntament dels 

Pallaresos per afavorir el desenvolupament de les diverses ajudes de caràcter cultural i social 

que aquesta última du a terme: 

- Ajuda per a famílies amb escassa capacitat econòmica 

- Ajuts als desfavorits 

Atès que l‟Ajuntament dels Pallaresos ha de destinar íntegrament l‟import de 1.000€ (mil euros) 

a la realització de les activitats objecte del mateix.  

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

Primer.-  RATIFICAR el conveni de col·laboració entre l‟Obra Social “La Caixa” 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.  
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Sotmès a votació, per unanimitat, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els seus 

punts els anteriors acords.  

 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:50 hores (les 

vuit hores i cinquanta 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, 17 de novembre de 2016. 

Vist-i-plau, l‟Alcalde  

 

 

 

 

Sr. Josep Maria Nolla Cabellos 


