
 
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    2/2010 
 
Caràcter:  Extraordinària. 
Data:    28 de gener de  2010 
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 
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 
 
Excusa l’assistència  el regidor Sr. Carles Vidaller Espinosa. 
 
Essent les 20, 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 deixant sense efecte l’acord d’aprovació de sol·licitud de la proposta de 
l’alcaldia referent al projecte d’inversió a presentar sol·licitant el finançament 
amb càrrec al Fons Estatal d’Inversió Local, aprovat pel Ple en sessió de data 
22 de desembre de 2010. 
3 Aprovació dels projectes d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal per 
a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. 
4 Aprovació de la Memòria per a despesa social del Fons Estatal per a 
l’ocupació i la Sostenibilitat 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, atesa la convocatòria 
del “Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local i l’aprovació de la 
sol·licitud pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 22 de desembre de 2009, i 
posterior canvi per: 
 
Les instruccions rebudes sobre el mecanisme i acompliment de les bases de la 
convocatòria en reunió realitzada el proppassat dia 19 de gener de 2010 a la 
Diputació de Tarragona. 
 
Necessita de presentació de documentació segons les instruccions rebudes i 
en base els modes establers pel  Ministeri d’Administracions Públiques. 
 
Canvi en les obres  a presentar.   
 
1 APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
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.  
 
El Sr. Vidal esmena textualment el següent: 
 
Entre el párrafo: “Sr. Vidal. ¿Eso se lo diria usted a la cara a la madre que no 
fue grave ese hecho?”. 
 
Y el párrafo: “Sra. Alcaldessa. El CCT contestó a la madre y ese tema quedó 
zanjado”. 
 
Falta la siguiente intervención mia: “Ella le diria a la madre, que ve a su hija en 
el fondo de la piscina, que no hay nadie, que eso es ”alegria”. Pediremos la 
certificación de esta reunión, que no fue tan grave a la madre”. 
 
Considerant que les esmenes no modifiquen el fons de cap acord, per 
unanimitat s’accepta i es fa constar la rectificació. 
 
S’aprova l’esmena per assentiment dels deu membres assistents. 
 
S’aprova l’acta per unanimitat dels deu membres assistents. 
 
 
2 ACORD DE DEIXAR SENSE EFECTE L’ACORD D’APROVACIÓ DE 
SOL·LICITUD DE LA PROPOSTA DE L’ALCALDIA REFERENT A L 
PROJECTE D’INVERSIÓ A PRESENTAR SOL·LICITANT EL FIN ANÇAMENT 
AMB CÀRREC AL FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL, APROVA T PEL 
PLE EN SESSIÓ DE DATA 22 DE DESEMBRE DE 2010.  
 
 



Atès que amb data 27 d’octubre de 2009, en el BOE núm. 259, es publica el 
Real Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre, pel que es crea un “Fondo Estatal 
para el Empleo y la Sostenibilidad Local”. 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament amb sessió de data 22 de desembre de 2009, 
va aprovar la proposta de l’alcaldia referent als Projectes d’inversió a presentar 
i posterior canvi per: 
 
Les instruccions rebudes sobre el mecanisme i acompliment de les bases de la 
convocatòria en reunió realitzada el proppassat dia 19 de gener de 2010 a la 
Diputació de Tarragona. 
 
Necessita de presentació de documentació segons les instruccions rebudes i 
en base els modes establers pel  Ministeri d’Administracions Públiques. 
 
Canvi en les obres a presentar.   
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
Deixar sense efecte l’acord del Ple de l’Ajuntament de la sessió de data 22 de 
desembre de 2009, d’aprovació de la proposta de l’alcaldia referent als 
Projectes d’inversió a presentar pel “Fondo Estatal para el Empleo y la 
Sostenibilidad Local”. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Sánchez i Marcos,  cap (0) en contra  i 
quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
3 APROVACIÓ DELS PROJECTES D’INVERSIÓ A FINANÇAR AM B 
CÀRREC AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTEN IBILITAT 
LOCAL.  
 
En data 27 d’octubre de 2009, en el BOE núm. 259, es va publicar el Reial 
decret-llei 13/2009, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local.  
 
Aquest Reial decret-llei regula en els seus articles 2 i 9 els projectes d’inversió i 
actuacions que es poden finançar amb càrrec a aquest Fons i els tipus d’obres, 
equipaments i altres inversions.  
 
De conformitat amb l’article 3 de l’esmentat Reial decret-llei 13/2009, en relació 
amb els imports fets públics pel Ministeri de Política Territorial a la seva plana 
web, al municipi dels Pallaresos li correspon un finançament màxim de 413.835 
euros. 
 
La Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de 
Cooperació Territorial, va aprovar el model per a la presentació de sol·licituds i 
les condicions per a la tramitació dels recursos lliurats amb càrrec al Fons 



Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial decret-llei 
13/2009, de 26 d’octubre. 
 
Examinats els requisits de l’esmentat Reial decret-llei i de la Resolució de 2 de 
novembre de 2009, i atenent als terminis establerts, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 
ACORDA: 
 
PRIMER. Aprovar els projectes d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de les següents obres: 
 
Adequació, arranjament i enjardinament de l’edifici  de l’antic ajuntament 
per destinar-lo a l’Arxiu Jujol: 
Pressupost de l’obra projectada (sense impostos) 139.710,43€ 
Impostos 22.353,67€ 
Honoraris de direcció d’obra i redacció de projecte 12.000€ 
Impostos sobre honoraris 1.920€ 
PRESSUPOST TOTAL OBRA D’INVERSIÓ 175.984,12€ 
 
 
Construcció de tanca perimetral al complex esportiu  Els Pallaresos 
Pressupost de l’obra projectada (sense impostos) 33.101,85€ 
Impostos 5.296,30€ 
Honoraris de direcció d’obra i redacció de memòria 2.000€ 
Impostos sobre honoraris 320€ 
PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA D’INVERSIÓ 40.718€ 
Adequació i millora del cementiri municipal 
Pressupost de l’obra projectada (sense impostos) 90.448,17€ 
Impostos 14.471,71€ 
Honoraris de direcció d’obra i redacció de memòria 8.000€ 
Impostos sobre honoraris 1.280€ 
PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA D’INVERSIÓ 114.199,88€ 
 
 
Adquisició de programa i maquinari informàtic per a  la gestió 
administrativa documental i la digitalització de do cumentació. Pla 
d’integració i dinamització dels procediments admin istratius de 
l’ajuntament 
Pressupost del subministrament (sense impostos) 14.748,00€ 
Impostos 2.359,68€ 
PRESSUPOST TOTAL DEL SUBMINISTRAMENT 17.107,68€ 
 
SEGON. Presentar les corresponents sol·licituds de finançament i 
documentació necessària, en els termes i condicions establerts en el Reial 
decret-llei 13/2009, de 26 d’octubre i la Resolució de 2 de novembre de 2009, 
de la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial. 
 



TERCER. Facultar l’alcaldessa i el secretari d’aquest Ajuntament per a que 
presentin aquesta documentació adreçada a la Subdelegació del Govern de 
Tarragona 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Sánchez i Marcos, cap (0) en contra  i 
quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Explicació de vot: 
 
Sr. Oller.  Nosaltres el seu dia ja varem dir de que hauríem de ser una mica 
més orgullosos a l’hora de demanar per aquestes coses i aprofitar-se 
d’aquestes oportunitats que venen de l’Estat central i sempre hi estarem 
d’acord amb que es facin, per això sempre hem votat com abstenció, no hem 
votat mai en contra perquè volem que es faci, però s’haurien d’aprofitar més, 
que hi ha ajuntaments més petits que el nostre que s’aprofiten més que 
nosaltres. 
  
Entenem que l’arxiu del Jujol, ja vaig dir-li a la senyora Alcaldessa, no és que 
estem en contra de que vingui al poble, al revés, però creiem que hi ha un lloc 
més adequat per aquest arxiu, i deixar l’ajuntament per altres coses, entenem  
que aquest espai s’hauria d’aprofitar per les entitats del poble. També dir-li 
clarament que l’espai de la planta baixa s’hauria d’aprofitar millor, perquè qui ho 
ocupat (la gent de la tercera edat) ho tingués més compartit i amb l’obra que si 
vol fer quedarà mes petit. 
 
Per tant, la nostra abstenció, en no estar d’acord amb el que es fa. 
 
Sra. Alcaldessa. A esto quisiera yo contestarle como ya le dije, que esto es un 
primer paso, y así se lo dije en la reunión que hemos tenido, y por supuesto 
nunca dejaré de lado las negociaciones para que la ubicación que todos 
sabemos de l’Arxiu Jujol, no hay sitio mejor que la Casa Bofarull, eso lo tengo 
muy claro. 
  
La ubicación de las entidades también le dije que la buscaríamos lo más 
rápidamente posible en las dependencias que tenemos libres. Y lo que es la 
Llar de Jubilats, lo único que un espacio que iban a contar, que todavía no 
contaban, o sea, no se les quita, todavía no se había hecho, era que iban a 
tener un office más grande, y ahora se le ha quedado un office mucho más 
pequeño, se intentará arreglar y solucionar el tema de la disposición de todos 
los enseres que ellos tienen, y que sufran lo menor posible este cambio de 
obra. 
 
Sr. Oller.  Es correcto lo que me acaba de decir, simplemente una cosa, que 
nunca me dijo usted de que el archivo de Jujol podría ir alguna vez a la otra 
casa.   
 



Sr. Marcos. Si bé és cert que quan es va aprovar aquest punt la darrera vegada 
a resultes d’un malentès, la nostra votació va ser negativa, i solament acabar el 
Ple, la senyora Alcaldessa  i el senyor Secretari van donar les explicacions que 
potser si les haguéssim tingut abans el nostre vot hagués estat diferent, degut 
precisament a temes d’espais, de disseny, del que anava allí en el seu 
moment, doncs bé això un cop aclarit i tenint en compte que l’ampolla es pot 
veure mig plena o mig buida, estic en certa part d’acord amb el que acaba de 
comentar el senyor Oller, però també és cert que qualsevol cosa positiva pel 
poble dels Pallaresos, i sobretot una com des del punt de vista històricocultural 
que és el tema de l’arxiu Jujol vingui cap aquí, el podem portar cap aquí, en 
part o amb la seva totalitat, creiem que és molt positiu, i això ens fa veure 
l’ampolla més bé plena que no pas buida.  
 
Encara que si creiem que no és el lloc ideal, i que això es modifica tal com 
teníem pensat que nosaltres volíem que quedés el tema d’entitats, i el tema del 
casal dels avis, etc, etc...preferim veure l’ampolla mig plena, i decidim votar que 
sí, però recalcant que esperem que aquest canvi en el llarg del temps es pugui 
fer per que la ubicació més correcta, tal com ha dit vostè, no es precisament la 
que se li donarà, però el sol fet de poder portar cap a casa l’arxiu Jujol val la 
pena votar que si.   
 
4 APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA PER A DESPESA SOCIAL DEL FONS 
ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL  
 
En data 27 d’octubre de 2009, en el BOE núm. 259, es va publicar el Reial 
decret-llei 13/2009, pel qual es crea el Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local.  
 
Aquest Reial decret-llei regula en els articles 2 i 18 els projectes d’inversió i 
actuacions que es poden finançar amb càrrec a aquest Fons i els tipus de 
despeses corrents que es poden finançar.  
 
De conformitat amb l’article 3 de l’esmentat Reial decret-llei 13/2009 i l’apartat 
onzè de la Resolució de 2 de novembre de la Secretaria d’Estat de Cooperació 
Territorial, en relació amb els imports fets públics pel Ministeri de Política 
Territorial a la seva plana web, al municipi dels Pallaresos li correspon un 
finançament màxim per a programes d’actuació de naturalesa social de 
82.933€ 
 
La Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria d’Estat de 
Cooperació Territorial, va aprovar el model per a la presentació de sol·licituds i 
les condicions per a la tramitació dels recursos lliurats amb càrrec al Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, creat pel Reial decret-llei 
13/2009, de 26 d’octubre.  
 
Examinats els requisits de l’esmentat Reial decret-llei i de la Resolució de 2 de 
novembre de 2009 i atenent als terminis establerts, es proposa al Ple de 
l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
 



 ACORDA: 
 
PRIMER. Sol·licitar el finançament del programa d’actuació de naturalesa social 
que a continuació s’indica, amb càrrec al Fons Estatal per a l’Ocupació i la 
Sostenibilitat Local.  
 
PROGRAMA D’ACTUACIÓ PER AL MANTENIMENT DELS CENTRES 
D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA DEL MUNICIPI DELS PALLARESOS 
 
Pressupost de la despesa prevista (sense impostos):  56.745,96€ 
Pressupost de la despesa prevista (amb impostos): 6 5.825,32€ 
 
SEGON. Presentar la corresponent sol·licitud de finançament i documentació 
necessària, en els termes i condicions establerts en el Reial decret-llei 13/2009, 
de 26 d’octubre i la Resolució de 2 de novembre de 2009, de la Secretaria 
d’Estat de Cooperació Territorial. 
 
TERCER. Facultar l’alcaldessa i el secretari d’aquest Ajuntament per a que 
presentin tota la documentació adreçada a la Subdelegació del Govern de 
Tarragona. 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, el dels senyors/es  
Ramos, Domènech, Pardo, Gómez, Sánchez i Marcos,  cap (0) en contra  i 
quatre (4) abstencions, dels senyors/es Coronado, Oller, Domínguez i Vidal,  
s’aproven en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
Sr. Domínguez. Seré molt breu, perquè tots tenim clar que a vostès no els 
interessa per res l’explicació de vot que jo pugui fer, per tant, la faré bastant 
“escueta” i  explicaré el motiu de la nostre abstenció.  
 
En aquest punt en concret, ens donen una memòria explicativa que l’únic que 
sé trobar, potser és que no serveixo per més, -“Pressupost de la despeses 
prevista amb impostos seixanta-sis mil”-, no hi ha res, no diu quina despesa, 
vull dir, si han valorat una cosa, el normal és que tinguéssim aquesta 
informació per valorar aquest punt.  
 
Reitero tot el que s’ha dit, tots els projectes que es puguin fer al municipi no 
votaré mai en contra, el fet de globalment no fer-nos partícips a l’hora de quins 
són els projectes més interessants, quins són els més necessaris, els més 
urgents, continuo erra que erra amb el tema de l’enllumenat, per això 
l’abstenció en el punt anterior. 
 
Amb el fet que no se’ns faci partícips de res, fa que no pugem donar un sí, 
evidentment no podem votar que no, no anirem en contra de qualsevol benefici 
que pugui tenir el municipi, però entenc, i més en temes com aquest, no costa 
res, tenir una reunió informativa prèvia amb la qual s’expliqui per què, en base 
a què, vostès consideren que hi ha projectes més importants, o almenys 
donant-se la possibilitat a oferir-los altres coses que pensem que calen més, 
reitero, el dia que tinguem un disgust amb l’enllumenat del municipi haurem de 



córrer i aleshores no tindrem els diners, amb el FEIL 2009 es podia haver 
resolt, no es va fer, es va considerar que el col·lector era més importat, ho 
podem entendre. Les explicacions abans, ens haguessin fet valorar la 
possibilitat del sí. FEIL 2010 ni tant sols compten amb nosaltres, el projecte de 
l’enllumenat complia amb tots els requisits perfectament, la proposta li varem 
fer, no ens van fer cas, per això l’abstenció en tot aquest Ple. 
 
Sra. Alcaldessa.  Lo que si me gustaría aclarar, sé que no se les ha pedido 
opinión antes, ¿pero se les convocó a una reunión informativa y me puse a su 
disposición para explicarle los proyectos? 
 
Sr. Domínguez.  Miri, el tema de la reunió l’hagués volgut tractar en un altre lloc 
per que em sembla que les maneres de convocar aquesta reunió una vegada 
que ja s’ha aprovat, o sigui, una vegada que ja va a Ple, aquesta reunió té poc 
sentit, punt u. 
 
Punt dos, informativament em podria haver explicat els projectes, però si jo 
demano una reunió amb vostè el normal és que vostè miri l’agenda i em 
convoca quan té un forat. Si vostè ens convoca a nosaltres no pot ser que em 
truqui a les dotze per dir-me que a les dues vingui a l’Ajuntament. Jo li vaig dir a 
la funcionària que em va trucar, a partir de les sis de la tarda disponibilitat total, 
-“no puede ser, no puede ser, no hi ha cap reunió!”-, però vostè estava aquí a 
les sis de la tarda, això em van dir. 
 
L’únic que dic senyora Ramos que si vostè en tres mesos no ha trobat el 
moment per reunir-se amb mi, hagués volgut explicar-me això hi ha altres 
maneres, jo crec que quan vostè ens convoca no ens pot convocar a les dotze 
per les dues. 
 
Sra. Alcaldessa.  Li dono tota la raó, van venir els que van poder venir, però jo 
em vaig posar, i si no em corregeix, ¿la funcionaria no les dijo que estaba a su 
disposición para informarles de lo que quisieran preguntarme si no podían venir 
a la reunión? ¿No se le dijo eso? 
 
El Sr. Domínguez diu que no. 
 
Entonces entiendo que es un error muy grave de la funcionaria que transmitió 
la información, nos sentaremos con ella y lo hablaremos, lo que tenía que 
transmitir era que entendía que era demasiado corto en el tiempo, yo me ví 
muy atada en el tiempo porque estaba negociando todavía el sábado este 
tema, entonces era el tiempo muy corto, se les llamó, yo entendía que la gente 
tenía que trabajar y que no podría asistir, pero que yo me ponía a disposición 
de quién me necesitase para explicárselo, que estaría en el Ayuntamiento, ¿el 
martes nos vimos no?  Ustedes vinieron, le pregunté a la funcionaria que había 
abajo -¿Han preguntado por mí? ¿Quieren saber algo?-, Me han dicho no, no 
han preguntado por usted, yo di por entendido que ustedes tenían la 
información que yo hice que se les transmitiera, que si no podían venir a la 
reunión me ponía a disposición de quienes no pudiesen venir. Nos sentaremos 
con la funcionaria que hizo las llamadas y aclararemos este tema. 



 
Sr. Domínguez.  Mire, yo no creo que se tenga que matar al mensajero, o sea 
es una cuestión de que quizá la funcionaria no entendió, yo no creo que sea un 
tema tan grave, el tema es, se le dice a la funcionaria:  
 
-¿No puede ser a otra hora? 
No, no puede ser a otra hora. 
 
Cuando dice que no puede ser a otra hora, me imagino que lo consultó con 
usted. Entonces, si me dice que no puede ser a otra hora, si usted se ha 
ofrecido a tener una reunión conmigo para tratar temas del Pleno de noviembre 
y todavía no lo ha tenido, no ha tenido tiempo. 
 
Sr. Marcos.  Com al següent punt el nostre vot ha estat afirmatiu, però el que si 
voldria aprofitar senyora Alcaldessa és tenint en compte que per nosaltres tot el 
que sigui positiu pel poble, és positiu i difícilment votarem en contra, si creiem 
també que s’ha perdut una bona oportunitat d’aquestes cinquanta-sis mil o 
cinquanta-set mil euros destinar una petita part, 5.865 € crec que són, per la 
grua pels minusvàlids de la piscina.  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


