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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.: 8/2013 
 
Caràcter: Extraordinària corresponent al mes de Desembre 
Dia:   27 de Desembre de 2013.    
Hora: 18:00h.  
Lloc:  Sala de sessions de la casa consistorial. 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Jaume Domínguez Ruiz 
Jordi Sans Ferrer 
Claudi Domènech Bonachi 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
Joan Pere Vidal Álvarez 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Antonio Tenorio Recuero 
Maria Assumpció Asensio Català 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
 
Secretari: 
 
Vicente Vayá Morte 
 
Essent les 20:00 hores hores el Sr. President declara oberta la sessió. 
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ORDRE DEL DIA: 
 
1.- Acord d’Adhesió al programa TASTA (Tallers d’acció socioeducativa del Tarragonès) amb 
el Consell Comarcal del Tarragonès. 
2.- Acord d’Aprovació del conveni de col·laboració entre l’ajuntament dels Pallaresos.i la 
facultat de ciències de l’educació i psicologia de Tarragona de la Universitat Rovira i Virgili per 
a la realització de pràctiques. 
3.- Acord d’Aprovació Inicial de l’ expedient   de   modificació de crèdits 4/2013 en  el  
pressupost  de despeses mitjançant transferències. 

4.- Acord d’Aprovació Definitiva dels Plecs de Clàusules Administratives Generals de 
l’Ajuntament dels Pallaresos. 
 
 
Vicente Vayá Morte 
Secretari. 

 
 
Sr. Secretari.- Es justifica prèviament a l’inici de la Sessió l’absència de la 
regidora Dª. Ana María Ramos Castro. 
 
 
 
DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
  
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde justifica la urgència i manifesta la 
necessitat de la convocatòria d’aquest ple extraordinari, per tal d’atendre la 
signatura de diversos Convenis i Acords de caràcter social, així com de 
l’Aprovació Definitiva dels Plecs de Clàusules Generals de l’Ajuntament per la 
seva entrada en vigor a 2014 o garantir la suficiència de crèdit al finalitzar 
l’exercici de diverses partides atenent als sobrants existents en altres que no 
seran esgotades. 
 
 
1.- ACORD D’ADHESIÓ AL PROGRAMA TASTA (TALLERS D’ACCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA DEL TARRAGONÈS) AMB EL CONSELL COMARCAL 
DEL TARRAGONÈS. 
 
Atès que el programa TASTA, del Consell Comarcal del Tarragonès, (Tallers 
d’acció socioeducativa del Tarragonès) respon a l’obligació per part dels ens 
locals de fer actuacions en el marc del treball en les situacions de risc dels 
infants i adolescents i les seves famílies, als municipis on no es compta amb un 
centre obert municipal. 
 
Atès que Dins el Pla d’assistència Municipal de la Diputació de Tarragona 2013 
es van programar diversos projectes de treball amb infants i famílies. 
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Atès que des del mes d’abril, des del Consell Comarcal del Tarragonès, es 
treballa en la implantació de 4 projectes TASTA en quatre municipis de la 
comarca: El Catllar, Els Pallaresos, La Riera de Gaià i Vilallonga del Camp. 
Aquest projecte és inicial i pilot als referits municipis sent la seva durada, i 
forma de gestió indeterminada inicialment, en funció de l’evolució de la seva 
execució. 
 
Atès que, el Consell Comarcal del Tarragonès es fa responsable de l’equip 
educatiu i de la gestió del projecte, mentre que l’Ajuntament corresponent, 
assumeix la despesa d’assegurances, material i de la gestió de l’espai de 
realització de l’activitat. 
 
I Atès que aquesta Corporació considera d’interès, i a més necessari, adherir-
se de forma immediata al programa TASTA del Consell Comarcal del 
Tarragonès, el qual ja ha començat la seva execució amb data 5 de Desembre 
per tal de realitzar i executar aquesta actuació en el municipi, es proposa al Ple 
de l’Ajuntament 
 
Primer.- Aprovar l’Adhesió al programa TASTA (Tallers d’acció 
socioeducativa del Tarragonès) amb el Consell Comarcal del Tarragonès, amb 
efectes 5 de Desembre de 2013 i en les condicions que s’indiquen a la part 
expositiva, ratificant així el Decret d’Alcaldia nº... formalitzat per tal de donar 
cobertura provisional a l’acord. 
 
Segon.- Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Tarragonès i resta de 
possibles interessats d’aquet acord. 
 
Tercer.- Donar publicitat del mateix al taulell d’anuncis i web municipals.  
 

Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 

2.- ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I 
REGLAMENT D’EXECUCIO ENTRE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.I 
LA FACULTAT DE CIÈNCIES DE L’EDUCACIÓ I PSICOLOGIA DE 
TARRAGONA DE LA UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI PER A LA 
REALITZACIÓ DE PRÀCTIQUES 
 
Atesa la necessitat, per part de l’alumnat de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia, de realitzar pràctiques al citat centre i la voluntat de 
l’Ajuntament dels Pallaresos de facilitar canals adequats per a la formació 
pràctica d’aquest alumnat. 
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Atès que aquestes pràctiques tenen com a finalitat afavorir la millora de la 
formació inicial de l’alumnat de la Facultat de Ciències de l’Educació i 
Psicologia de la URV, en la línia de possibilitar-los l’anàlisi de la realitat 
educativa, el coneixement de la interrelació institució-societat i l’adquisició 
d’habilitats i recursos per al futur exercici de la seva professió. 
 
I atès que de forma prèvia a l’inici de cada curs acadèmic i a instàncies del 
Deganat, l’Ajuntament dels Pallaresos comunicarà a la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia el nombre d’alumnes que podran realitzar les pràctiques, 
especificant en quins centres o serveis es duran a terme, per tal que el perfil de 
l’alumne i l’especialitat que l’interessi estigui en consonància amb les 
pràctiques a fer, assignant una/a tutor/a per alumne/a es proposa al Ple de 
l’Ajuntament 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament dels Pallaresos 
i la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia de Tarragona de la 
Universitat Rovira i Virgili per a la realització de pràctiques, així com el seu 
Reglament d’execució. 
 
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 al deganat de la Facultat de Ciències de 
l’Educació i Psicologia de la URV al seu coneixement i efectes oportuns. 
 
Quart.- Donar publicitat a l’acord amb exposició del mateix al BOPT tauló 
d’anuncis i web municipal. 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 

3.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’ EXPEDIENT   DE   MODIFICACIÓ 
DE CRÈDITS 4/2013 EN  EL  PRESSUPOST  DE DESPESES MITJANÇANT 
TRANSFERÈNCIES. 

ANTECEDENTS 

 
1. Pel Decret de l’Alcaldia 745/2013 de data 17 de Desembre, s’inicia l’expedient 
per a l’aprovació de la modificació de crèdits  mitjançant transferències de crèdit. 
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2. Per poder atendre les despeses financeres, derivades de 
capital/comissions/interessos de deute a llarg termini, així com dels interessos 
derivats d’operacions corrents, o de les derivades del subministrament elèctric al 
domini públic o l’amortització de les àrees d’aportació selectiva de residus, cal 
tramitar l’expedient de modificació de crèdit per mitjà de transferències de crèdit 
amb subjecció a les disposicions vigents.  
 
3. S'han examinat els crèdits de l'esmentat pressupost que es poden reduir 
sense pertorbació del servei, i s’ha proposat la modificació de crèdit mitjançant: 
 

Consignació de despeses amb crèdits en baixa 
  

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta de 
baixa 

Consignació 
definitiva 

 
920 14300 

 
Personal SOC 

 
65.000 € 

 
40.000€ 

 
25.000 € 

233 48000 Atencions Benèfiques 
a Famílies amb 

Dificultats 

 
10.000 € 

 
4.000 € 

 
6.000 € 

920 15000 Productivitat 49.726,56 15.000 € 34.726,56 € 

 
Total baixes de crèdits: 59.000 € 
 

Consignació de despeses amb crèdits en alta 
 

Partida 
inicial 

Nom Consignació 
inicial 

Proposta 
d’alta 

Consignació 
definitiva 

162 62300 Àrees d’Aportació  
Selectiva  

116.797,68 € 25.000 € 136.797,68 € 

165 22100 Energia Elèctrica 
Enllumenat 

184.647,32 € 20.000 € 204.647,32 € 
 

011 31000 Interessos/Comission
s 

30.201,14 € 13.000 € 43.201,14 € 

011 91100 Préstec 31.086, 37 € 1.000 € 32.086,37 € 

 
Total altes de crèdits: 59.000 € 
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4. El secretari i l’interventor han emès informe favorable. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. Les transferències proposades afecten diferents àrees de despesa i no 
afecten els crèdits ampliables, ni els crèdits extraordinaris atorgats en l’exercici. 
 
2. Les partides que es proposa minorar no han estat incrementades mitjançant 
suplements o altres transferències. Tampoc procedeixen de crèdits incorporats 
com a conseqüència de romanents no compromesos procedents de 
pressupostos tancats, ni han estat objecte de cap minoració, resultat de 
transferències anteriors. 
 
3. No hi ha cap compromís de despesa que impedeixi la modificació de les 
partides que es proposen minorar. 
 

Per tant,  

 

S’ACORDA: 

 
1. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdit 4/2013  per mitjà de 
transferències, que s'exposarà al públic durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant un edicte al tauler d'anuncis i al Butlletí Oficial de la 
Província. 
 
2. En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es transferiran 
els crèdits de les partides que s'han indicat.  
 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
 
4.- ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES GENERALS DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 
 
 
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament l’aprovació dels Plecs de Clàusules 
Administratives Generals que han de regir els procediments relatius a 
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- contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos.  
 

- contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública 
elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos. 

 
 
Atès que l’objectiu dels mateixos no és altre que complir amb els principis 
d’eficàcia i eficiència exigibles a tota Administració Pública en les seves 
actuacions, així com una major agilitat i celeritat a les seves tramitacions 
contractuals 
 
Atès l’informe emès pel Secretari-Interventor municipal en data... pel qual es  
va determinar el procediment legalment establert per procedir a l’aprovació dels 
mateixos. 
 
I Atès que, en compliment de la Llei 5/2005, de 2 de maig, de la Comissió 
Jurídica Assessora, es va emetre Dictamen 380/13 Preceptiu Favorable de la 
mateixa per procedir a la seva aprovació, en aplicació de l’art. 278.1 i 3 
TRLCAT/2003 posat en relació amb l’art. 8.3.m de la pròpia Llei 5/2005, amb 
diverses introducció de diverses recomanacions les quals ja han sigut tingudes 
en compte a l’hora de presentar els documents definitius per la seva aprovació 
a la present sessió plenària es proposa al Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos 
 
Primer.-  Aprovar  Definitivament els Plecs de clàusules administratives 
generals que han de regir els procediments relatius a 
 

- contractes de serveis i de subministraments, a altres contractes 
administratius i als privats elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos.  
 

- contractes d’obres i instal·lacions i als de concessió d’obra pública 
elaborats per l’Ajuntament dels Pallaresos. 

 
Segon.- Sotmetre els mateixos, amb el seu text íntegre, als tràmits d’informació 
pública per un període de quinze dies hàbils, comptats a partir de l’endemà de 
la publicació de l’anunci en el BOPT. 
 
Tercer.- Publicar sengles referències dels acords adoptats i de l’anunci publicat 
al BOPT, en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament i a un mitjà de comunicació escrita diària.  
 
 
Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
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I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor President, aixeca la sessió a 
les divuit hores i vuit minuts, de la qual com a Secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 


