
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNT AMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    8/2009 
 
Caràcter:  Extraordinària. 
Data:    22 de desembre de  2009 
Horari:  de 20 hores 
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament 
Convocatòria: Primera 
 
Hi assisteixen: 
 
Ana Maria Ramos Castro 
Claudi Domènech Bonachí 
Jordi Pardo Gimeno 
Manel Gómez Porta 
Carles Vidaller Espinosa 
Inmaculada Sánchez Fernández 
Maria Jesús Coronado Fuentes 
Julián Oller Rubio 
Jaume Domínguez Ruiz 
Francisco Javier Marcos Tuebols 
Jaime Joaquin Vidal Guiamet 
 
Secretari: 
 
Josep Maria Palau Estil-les 
 
Essent les 20,11 hores la Sra. Presidenta declara oberta la sessió. 
 
ORDRE DEL DIA:  
 
1 Lectura i aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior. 
2 Acord de resolució de reclamacions i aprovació definitiva de les ordenances 
fiscals municipals per l’exercici de 2010. 
3 Acord de resolució de reclamacions i aprovació definitiva del Pressupost 
municipal per l’exercici de 2010. 
4 Acord d’aprovació de l’Estudi de tarifes abastament del servei domiciliari 
d’aigua de la població.  
5 Acord d’aprovació d’informe del Projecte, Col·locació de reductors de velocitat 
a les travesseres de les carreteres T-314, T-722, TP-7225, TV-2122, TV-2231, 
TV-2236, TV-2401 I TV-3032, de la Diputació de Tarragona. 
6 Aprobación propuesta de la Alcaldía referente a los Proyectos de inversión a 
presentar solicitando su financiación con cargo al Fondo Estatal para el Empleo 
y la Sostenibilidad Local. 



 
DECLARACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
  
Abans d’iniciar la sessió la Sra. Alcaldessa justifica la urgència i manifesta la 
necessitat de la convocatòria d’aquest ple extraordinari, per la resolució de 
reclamacions a les ordenances i pressupost i corresponent publicació abans del 
31 de desembre de 2009, així com, per tal d’acollir-se a la convocatòria de la 
Jefatura del Estado, que mitjançant Real Decreto-Ley 13/2009, de 26 d’octubre,  
es crea un “Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local”. 
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ A NTERIOR. 
 
La senyora alcaldessa obre l’acte, i un cop comprovada pel secretari 
l’existència del quòrum que cal perquè pugui ser iniciada la sessió, atès que 
tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’ultima sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte.  
 
Per la Sra. Alcaldessa s’esmena que l’hora d’acabament de la sessió va ser a 
les vint-i-quatre hores i no a les vint-i-tres hores quinze minuts, que figura a 
l’acta. 
 
Considerant que les esmenes no modifiquen el fons de cap acord, per 
unanimitat s’accepta i es fa constar la rectificació. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels onze  membres assistents. 
 
2 ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I APROVACIÓ DE FINITIVA 
DE LA MODIFICACIÓ DE LES ORDENANCES PER L’EXERCICI DE 2010. 
 
Aprovades inicialment en sessió de data 5 de novembre de 2009, les següents 
ordenances fiscals, d’acord amb l’establert a l’article 15 del Reial decret legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals, per tal d’adaptar-les a les necessitats del manteniment dels 
serveis municipals i a l’exigència del Pla de sanejament aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió de data 3 de setembre de 2009. 
 
Núm. 1 Reguladora de l’impost sobre béns immobles. 
Núm. 2 Reguladora de l'impost sobre vehicles de tracció mecànica. 
Núm. 3 Reguladora de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 
Núm. 4 Reguladora de l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys urbans 
 
Per les referides ordenances, fer constar expressament que s’utilitzarà 
íntegrament el text articulat aprovat per la Diputació de Tarragona, amb data 24 
de juliol de 2009, tot fent ús de la capacitat normativa atorgada per la llei i es 
completarà l’annex dels models tipus amb els elements potestatius que 
l’Ajuntament acordi. 
 
Núm. 6 Reguladora de la taxa per expedició de documents administratius 
Núm. 7 Reguladora de la taxa per utilització de l’escut del municipi 



Núm. 8 Reguladora de la taxa per la llicència d’autotaxis i altres vehicles de 
lloguer 
Núm. 9 Reguladora de la taxa per llicències urbanístiques 
Núm. 10 Reguladora de la taxa per la tramitació i l’atorgament de la llicència de 
les activitats sotmeses al règim d’intervenció integral de l’administració 
ambiental 
Núm. 11 Reguladora de la taxa del cementiri local, conducció de cadàvers i 
altres serveis fúnebres de caràcter local. 
Núm. 12 Reguladora de la taxa pel clavegueram 
Núm. 13  Reguladora de la taxa per recollida d’escombraries 
Núm. 14 Reguladora de la taxa per la retirada i custòdia de vehicles 
abandonats o estacionats irregularment o que pertorbin greument la circulació a 
la via pública 
Núm. 15 Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d’ús públic local amb 
mercaderies, material de construcció, runes, tanques, puntals, bastides i altres 
instal·lacions anàlogues 
Núm. 16 Reguladora de la taxa per l’obertura de rases al paviment o de voreres 
Núm. 17 Reguladora de l’ocupació de la via pública amb taules i cadires, veles, 
marquesines, barbacoes i altres elements amb finalitat lucrativa 
Núm. 19 Reguladora de la taxa per entrada/sortida i estacionament de vehicles 
Núm. 20 Reguladora de la taxa pel servei de veu pública 
Núm. 21 Reguladora de la taxa per la prestació de serveis a la piscina 
municipal, instal·lacions esportives i altres locals de propietat municipal. 
Núm. 23 Reguladora del subministrament d’aigua 
Núm. 25  Reguladora dels preus públics: 
Amb el nou annex per assistència a la llar d’infants municipal. 
Núm. 26 Reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb 
parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atraccions o esbarjo 
situats en terreny d’ús públic local, així com indústries de carrer i ambulants i 
rodatge cinematogràfic 
Núm. 27 Reguladora de la taxa per la instal·lació de quioscos a la via pública 
Núm. 30 Reguladora de la taxa per la instal·lació de portades, aparadors, 
vitrines i altres mitjans publicitaris 
 
Exposades reglamentàriament al  públic al BOP núm. 258, de data 10 de 
novembre de 2009 i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Atès que durant el termini d’exposició pública s’han presentat les següents  
al·legacions signades pels: 
 
Sr. Jaime Joaquin Vidal i Guiamet, número entrada 5155, data d’entrada, 7 de 
desembre de 2009, en qualitat de regidor d’aquest Ajuntament, que s’incorpora 
a l’expedient. 
 
Sr. Jaume Domínguez Ruiz, número entrada 5188, data d’entrada, 9 de 
desembre de 2009, en nom i representació del Grup Municipal d’ADMC, que 
s’incorpora a l’expedient. 
 



Sr. Juan Carlos de la Morena, número entrada 5198, de data 10 de desembre 
de 2009, en representació de la Penya Nàstic Pallaresos, que s’incorpora a 
l’expedient. 
 
Atès que els tècnics municipals han observat un error material que comporta 
l’ordenança de la Taxa de llicències urbanístiques inicialment aprovada, en el 
sentit de ser necessari i cal introduir, segons informe de data 24 de novembre 
de 2009,  el següent:  
 
Rafael Ruana Gironès, Arquitecte i col·legiat número 7344-1 en el Col·legi 
Oficial d’Arquitectes de Catalunya, i requerit per l’Ajuntament dels Pallaresos 
per emetre informe sobre la taxa municipal a aplicar als Projectes 
d’Urbanització gestionats a iniciativa particular, a fi i efectes de realitzar el 
seguiment i supervisió pels Serveis Tècnics Municipals del procés de realització 
de les obres 
 
Atès l’establert a la ordenança fiscal número 9 reguladora de la Taxa per 
llicències urbanístiques 
 
PROPOSA 
 
Incorporar a l’article 6è. Quota tributària, la taxa de: 
 
Seguiment i supervisió en la realització de les obres d’urbanització dels 
projectes d’urbanització de vials i espais públics d’iniciativa privada, pels 
Serveis Tècnics Municipals.  
 
La tarifa aplicable serà de l’1 per cent del pressupost d’execució material de les 
obres d’urbanització. 
 
Informant, als Pallaresos el 24 de novembre de 2009. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar la modificació de l’error material  de l’ordenança núm. 9 de la 
Taxa per llicències  urbanístiques, en el sentit de que al redactat del punt sisè 
s’incorpori la següent: 
 
PROPOSTA: 
Incorporar a l’article 6è. Quota tributària, la taxa de: 
 
Seguiment supervisió en la realització de les obres d’urbanització dels projectes 
d’urbanització de vials i espais públics d’iniciativa privada, pels Serveis Tècnics 
Municipals.  
 
La tarifa aplicable serà de l’1 per cent del pressupost d’execució material de les 
obres d’urbanització. 
 
SEGON. Resoldre l’al·legació presentades pels senyors: 



 
Jaime Joaquin Vidal i Guiamet, número entrada 5155, data d’entrada, 7 de 
desembre de 2009, en qualitat de regidor d’aquest Ajuntament, que resta 
incorporada a l’expedient. 
 
Jaume Domínguez Ruiz, número entrada 5188, data d’entrada, 9 de desembre 
de 2009, en nom i representació del Grup Municipal d’ADMC, que resta 
incorporada a l’expedient. 
 
Juan Carlos de la Morena, número entrada 5198, de data 10 de desembre de 
2009, en representació de la Penya Nàstic Pallaresos, que resta incorporada a 
l’expedient. 
 
,en el sentit de desestimar-les (No aprovant-les) en la seva totalitat, 
primordialment per no adaptar-se al Pla de sanejament aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en sessió da data 3 de setembre de 2009 i no  fonamentada ni 
justificada estructuralment. 
 
TERCER.  Aprovar definitivament les referides ordenances municipals, així com 
la publicació d’aprovació definitiva al BOP de les mateixes, per la seva vigència 
des de  l’1 de gener de 2010. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez,  quatre (4) en contra, el 
dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal i una (1) abstenció, del 
senyor Marcos,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords i 
conseqüentment les ordenances. 
 
3 ACORD DE RESOLUCIÓ DE RECLAMACIONS I D’APROVACIÓ 
DEFINITIVA DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER L’EXERCICI DE 2010. 
 
Aprovat inicialment el pressupost municipal per a l’exercici 2010 en sessió 
plenària de data 5 de novembre de 2009, exposat reglamentàriament al públic, 
al B.O.P núm. 259, de data 11 de novembre de 2009 i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament. 
 
Durant el termini d’exposició pública s’ha presentat una al·legació signada pel   
Sr. Jaime Joaquin Vidal i Guiamet, núm. 4904, amb data 18 de novembre de 
2009, en qualitat de regidor i portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de 
Catalunya a l’Ajuntament dels Pallaresos, que s’incorpora a l’expedient. 
 
Atès que el Ple disposa d’un termini d’un mes per resoldre-la,i en el cas de no 
resolució es consideraria denegada. 
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.  Resoldre l’al·legació presenta pel Sr. Jaime Joaquin Vidal i Guiamet,  
entrada núm. 4904, amb  data 18 de novembre de 2009, en qualitat de regidor i 
portaveu del Grup Municipal del Partit Popular de Catalunya a l’Ajuntament dels 



Pallaresos, que s’incorpora a l’expedient, en el sentit, de desestimar-la (No 
aprovant-la) en la seva totalitat, primordialment per no adaptar-se al Pla de 
sanejament aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió da data 3 de setembre 
de 2009, que cal complir i no  fonamentada ni justificada estructuralment. 
 
SEGON.  Aprovar definitivament el  pressupost municipal per a l’exercici de 
2010, el qual, resumit per capítols, és el següent: 
 
INGRESSOS: 

 
A) OPER.CORRENTS  
 
1 Impostos directes...................................        863.954,51 € 
2 Impostos indirectes................................        200.000,00 € 
3 Taxes i altres ingressos.........................        494.172,93 € 
4 Transferències corrents........................       1.073.846,82 € 
5 Ingressos patrimonials..........................          475.881,68 € 
 
B)OPER.DE CAPITAL  
 
6 Alienació d'inversions reals..................                      0,00 €  
7 Transferències de capital......................          379.273,62 € 
9 Passius financers..................................                         00 € 
 
TOTALS INGRESSOS..........................         3.487.129,56 € 
 
DESPESES: 
 
A) OPER. CORRENTS 
 
1 Despeses de personal............................     1.490.605,74 € 
2 Desp. en béns corrents i Serveis..........       1.364.262,90 € 
3 Despeses financeres.............................            22.382,00 € 
4 Transferències corrents........................           117.300,00 € 
 
B) OPER. DE CAPITAL  
 
6 Inversions reals....................................            474.491,92 € 
7 Transferències de capital.....................                           0 € 
9 Passius financers..................................             18.087,00 € 
 
TOTALS DESPESES.............................         3.487.129,56 € 
 
TERCER.  Publicació de l’edicte d’aprovació definitiva amb el resum per 
capítols,  d’acord amb  l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals i l’article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril. 
 



Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez,  quatre (4) en contra, el 
dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal i una (1) abstenció, del 
senyor Marcos,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords i resta 
aprovat definitivament  el pressupost municipal. 
 
4 APROVACIÓ DE L’ESTUDI DE TARIFES ABASTAMENT DEL S ERVEI 
DOMICILIARI D’AIGUA DE LA POBLACIÓ.  
 
Es dóna compte de l’escrit, registre d’entrada número 5172, de data 7 de 
desembre de 2009, presentat per l’empresa EMATSA, amb motiu de la revisió 
de les tarifes d’aigua per l’any 2010 i en virtut del que disposa el: 
 
Conveni entre l’Ajuntament de Tarragona i Els Pallaresos, punt 2, apartat “d”. 
 
Desplegament pacte de cobertura apartat “c”. 
 
L’aprovació de les tarifes d’aigua pel Consell d’Administració d’EMATSA de 
data 14 de setembre de 2009, ratificada pel plenari de l’Ajuntament de 
Tarragona, del dia 30 de novembre de 2009, que fotocopia de la certificació 
s’incorpora  a l’expedient. 
 
Atès que el Desplegament Pactes de Cobertura Mútua d’Abastament d’Aigua, 
recollits en el conveni entre els Ajuntaments de Tarragona i dels Pallaresos, 
signat el 14 de gener de 1997, en el seu annex 1, apartat D, estableix que: 
 

“c) Inicialment les tarifes de subministrament aplicables, segons l’apartat “D” 
del pacte acordat en Abastament d’Aigua, seran les que hi ha actualment en 
vigor, segons annex A que s’adjunta. Anualment hauran de ser revisades per 
tal que en un termini de cinc anys, fins que estiguin equiparades a les que 
disposa l’empresa EMATSA. La conservació de les  escomeses domiciliàries 
i comptadors, estarà obligat a  realitzar-la EMATSA, en càrrec a les tarifes 
del servei, les quals incorporaran les partides econòmiques necessàries.” 

Atesa l’aprovació de les tarifes d’aigua pel Consell d’Administració d’EMATSA,  
ratificada pel plenari de l’Ajuntament de Tarragona del dia 30 de novembre de 
2009. 
 
Atès que les tarifes d’aigua a aplicar a partir de dia 1 de gener de 2010, una 
vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament dels Pallaresos, seran trameses per 
l’empresa EMATSA a la Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya si 
s’escau. 
 
La tarifa proposada suposa un increment mitjà previst del 1,30 %, esperant que 
estigui per sota del que fixarà la referida Comissió de Preus, acollint-se al 
sistema simplificat de tramitació de tarifes exposat i que no implica cap altre 
tràmit. En el cas improbable que l’esmentat increment fos superior, caldria 
seguir el procediment normal que necessitaria la tramitació d’un expedient. 
 



Atès el contingut de les següents tarifes d’aigua proposades pel Consell 
d’Administració d’EMATSA,  ratificades pel plenari de l’Ajuntament de 
Tarragona del dia 30 de novembre de 2009: 
 
TARIFA PER L’ANY 2010 ALS PALLARESOS  
 
Els Pallaresos                    2010 
                               
Quota fixa servei                                                                         €/trimestre          
 
Domèstics C i menors 14,30 € trimestre 
Domèstics D i majors 25,77 € trimestre 
 
Ús industrial, comercial i altres usos fins a 13 mm 28,88 € trimestre 
Ús industrial, comercial i altes usos  a partir de 13 mm 43,28 € trimestre 
 
Municipals fins a 13 mm 31,00 € trimestre 
Municipals a partir de 13 mm 46,00 € trimestre 
 
Contra incendis 30,00 € trimestre 
 
Consums                                                                                      €/m3 
 
Ús domèstic: 
B1 de 0 a 15 m3/trimestre 0,27 €/m3 
B2 de 16 a 44 m3/trimestre 0,45 €/m3 
B3 > 44 m3/trimestre 1,54 €/m3 
 
Industrials, comercials i altres m3/trimestre 1,37 €/m3 
 
Ús Municipal m3/trimestre 0,53 €/m3 
 
Les famílies nombroses al tercer bloc s’inicien en: 
 
Núm. de membres     Inici B3 

5 58 m3 
6 69 m3 
7 80 m3 
8 92 m3 

 
Per l’exposat, es proposa al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
1 Aprovar en tot el seu contingut les tarifes per l’any 2010, sol·licitades i 
presentades per l’empresa EMATSA mitjançant escrit rebut amb data 7 de 
desembre de 2009, núm.  5172. 
 
2 Aprovar en tot el seu contingut l’Estudi de tarifes pel servei domiciliari d’aigua 
de la població dels Pallaresos. 
 



3 Facultar la Sra. Alcaldessa per les signatures que siguin necessàries. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez,  dos (2) en contra, el 
dels senyors Domínguez i Vidal i tres (3) abstencions, dels senyors/es 
Coronada. Oller i Marcos,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors 
acords. 
 
5 ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE  DE COL·LOCACIÓ DE  
REDUCTORS DE VELOCITAT A LES TRAVESSERES DE LES  
CARRETERES T-314, T-722, TP-7225, TV-2122, TV-2231, TV-2236, TV-2401 
I TV-3032. 
 
Vist el Projecte, Col·locació de reductors de velocitat a les travesessres de les 
cerreteres T-314, T-722, TP-7225, TV-2122, TV-2231, TV-2236, TV-2401 I TV-
3032, amb un pressupost de contracte de 129.534,38 euros, tramès per la 
Diputació de Tarragona, Exp. P21/09-STT, Ref.  MMA/tb, aprovat inicialment 
per la Junta de Govern en sessió del dia 27 de novembre de 2009, tot 
sol·licitant l’informe i aprovació d’aquest Ajuntament dels Pallaresos. 
 
Vist el següent informe unit a l’expedient emès pels tècnics municipals 
l’Arquitecte Sr. Saül Garreta Puig i l’Arquitecte tècnic Sr. Joan Mercadé Porta, 
de data  9 de desembre de 2009.  
 
SOL·LICITANT :   DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 
 
OBJECTE DE L’INFORME: 
 
Projecte de col·locació de reductors de velocitat a  les travesseres TP-2235 
i TV-2236  
 
DATA SOL·LICITUD :           7 de desembre de 2009  
 
Els tècnics sotasignats han revisat el projecte aportat per la Diputació de 
Tarragona en data 7 de desembre de 2009, i que correspon a la instal·lació de 
reductors de velocitat a les travesseres TV-2231 i TV-2236  
 
Es tracta del següent: 
 
- Un pas de ressalt a la travessera de la TV 2236 
- Una esquena d’ase a la TP 2235 
 
Les obres objecte d’aquest projecte són les bàsiques per procedir a la 
col·locació dels reductors de velocitat, als punts més perillosos de les vies que 
transcorren pel municipi dels Pallaresos i son propietat de la Diputació de 
Tarragona. 
 
Cal dir, que arran de la successió d’un accident al pas de vianants situat a 
l’entrada de la carretera TV 2235 a la TV 2236, s’ha detectat que aquest també 



és un punt perillós a tenir en compte per la velocitat a la que els cotxes 
procedents de la TV 2235 mantenen a l’entrar a la travessia, per la qual cosa 
caldria considerar la instal·lació d’algun tipus de reductor de velocitat també en 
aquest punt.  
Aquests tècnics informen favorablement el projecte, i consideren que el 
projecte presentat per la Diputació de Tarragona és viable, tenint en compte la 
recomanació proposada anteriorment. 
 
Els Pallaresos a 9 de desembre de 2009 
 
Atès que el Ple és competent per la seva aprovació de l’expedient, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Informar i aprovar en tots els seus punts el Projecte, Col·locació de 
reductors de velocitat a les travesessres de les cerreteres T-314, T-722, TP-
7225, TV-2122, TV-2231, TV-2236, TV-2401 I TV-3032, amb un pressupost de 
contracte de 129.534,38 euros, tramès per la Diputació de Tarragona, Exp. 
P21/09-STT, Ref.  MMA/tb.  
 
Segon:   Remetre l’acord a la Diputació de Tarragona,  als efectes d’informe 
preceptiu.      
 
Sotmès a votació, amb el resultat de nou (9) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller, Sánchez, Dominguez, Marcos i 
Vidal, i dues (2) abstencions, dels senyors/es  Coronado i Oller, s’aproven en 
tots els seus punts els anteriors acords. 
 
6 PROPUESTA DE LA ALCALDÍA REFERENTE AL PROYECTO DE  
INVERSIÓN  A   PRESENTAR  SOLICITANDO SU FINANCIACI ÓN CON 
CARGO AL FONDO ESTATAL DE INVERSIÓN LOCAL  
 
 
Con fecha 27 de octubre de 2009, en el BOE núm. 259,  salió publicado el Real 
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, por el que se crea un Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local. 
 
Este decreto ley establece que se podrán financiar con cargo a este Fondo los 
contratos de obras de competencia municipal definidos en el artículo 6 de la 
Ley de Contratos del Sector Público que reúnan les características señaladas 
en el artículo 9. En concreto: 
 
Contratos de inversión: 
 
Adecuación interior y jardinería del antiguo Ayuntamiento para destinarlo a 
Casal de entidades,  con un presupuesto total  de 153.584,00 €, más 13.920,00 
€ de honorarios. 
 
Finalización de la valla perimetral de la zona deportiva municipal, con un 
presupuesto de  38.398,00 €, más 2.320,00 € de honorarios. 



 
Obras de mejora y adecuación del Cementerio municipal, con un presupuesto 
de   113.165,00 €, más 9.515,00 € de honorarios, 
 
Gasto social,             82.933,33 € 
 
Conforme a los criterios de reparto y según los datos publicados, al 
Ayuntamiento de Els Pallaresos le corresponde un importe de 413.835,00 € de 
financiación máxima.  (Inversión mínima 330.902,00 € i Gasto social 82.933,00 
€) 
 
Remitir la correspondiente solicitud y documentación  necesaria. 
 
Debat: 
 
El Sr. Marcos, sembla ser, per un petit incident a l’hora de consultar i facilitar-li 
la documentació del plenari, concretament els projectes, pregunta ¿quina serà 
la modificació que se li va dir,  atès que això li condiciona el vot. 
 
Se li intenta explicar que els projectes són com són, i que a l’hora de la seva 
contractació i dins del seu import, són sotmesos a millores amb obres 
addicionals. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Vidaller i Sánchez,  un (1) en contra, el del 
senyor Marcos i quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, 
Domínguez i Vidal,  s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint hores i vint-i-quatre minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta 
acta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 


