
 
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT DEL PLE D E 
L’AJUNTAMENT  
 
Identificació de la sessió 
 
Núm.:    3/2010 
 
Caràcter:  Extraordinària i urgent. 
Data:    2 de febrer 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 Pronunciament sobre la urgència de la sessió extraordinària i urgent, sobre la 
reconsideració i deixant sense efecte del Projecte d’obres aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament amb data 28 de gener de 2010 i presentat a la convocatòria del 
Fons Estatal d’Inversió Local.     
2 Acord d’aprovació dels projectes d’inversió a finançar amb càrrec al Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local. 
 
DECLARACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE LA URGÈNCIA. 
  
Abans d’iniciar la sessió la Sra. Alcaldessa justifica la urgència de la sessió,  
atès el comunicat de la Subdelegació del Govern de data 1 de febrer de 2010, 
comunicant que el projecte de millora del cementiri municipal presentat a la 



convocatòria del “Fondo estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, no es 
finançable, tot manifestant la necessitat de la convocatòria d’aquest ple 
extraordinari i d’urgència atès que el termini de presentació acaba el proper dia 
3 de febrer. 
 
1.- RECTIFICACIÓ DE L’ACORD DE PLE DE DATA 28 DE GE NER DE 2009, 
SOBRE UN DELS PROJECTES D’INVERSIÓ A FINANÇAR AMB C ÀRREC 
AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITA T LOCAL  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària de data 28 de gener de 2010 va 
aprovar els projectes d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibiiltat Local vers l’obra 
 
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    8.000,00€ 
Impostos sobre honoraris                                              1.280,00€ 
PRESSUPOST TOTAL DE L’OBRA D’INVERSIÓ 114.199,88€ 
 
Aquest projecte va ser prèviament consensuat per a la seva inclusió dintre dels 
quinze supòsits de finançament amb els assessors del SAM de la Diputació de 
Tarragona, i es va concloure que era finançable a través de l’apartat l, de 
l’article 9 del Reial decret-llei 13/2009, pel qual es crea el Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local, el qual considera obra finançable 
“la construcción, adequación, rehabilitación o mejora de centros de servicios 
sociales, sanitarios, culturales y deportivos” 
 
El passat divendres dia 29 de gener de 2010 es van introduir les corresponents 
sol·licituds mitjançant el programa ARCADIA que el Ministeri d’Administracions 
Públiques posa a disposició dels Ajuntament i organismes per la formalització 
de les sol·licituds de finançament, tot incloent aquesta obra a l’apartat de 
serveis sanitaris – Equipaments funeraris 
 
En data 1 de febrer de 2010, essent les 9 hores del matí s’ha rebut trucada de 
la Subdelegació de Govern de Tarragona, i comunicació via e-mail, tot 
comunicant-nos que l’actuació abans esmentada no és finançable. 
 
Per la qual cosa es proposa al Ple el següent: 
 
1 Acordar el caràcter d’urgent de la sessió. 
 
2 Deixar sense efecte l’aprovació vers la inclusió al Fons Estatal per a 
l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de la inversió aprovada al ple extraordinari de 
data 28 de gener de 2010 i anomenada Adequació i millora del cementiri 
municipal amb un pressupost de 114.199,88€ 
 



Sotmès a votació, el Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels deu membres 
assistents, aprova en tots els seus punts els anteriors acords. 
 
2. - APROVACIÓ DEL PROJECTE D’INVERSIÓ A FINANÇAR A MB CÀRREC 
AL FONS ESTATAL PER A L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITA T LOCAL 
“ADEQUACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR DE LA URBAN ITZACIÓ 
ELS HOSTALETS”  
 
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. 
 
PRIMER. Aprovar el projecte d’inversió a finançar amb càrrec al Fons Estatal 
per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local de les següents obres: 
 
Adequació de l’enllumenat públic exterior de la urb anització Els Hostalets 
 
Pres. de l’obra projectada (sense impost)         87.931,48 € 
Impostos                                                               14.069,04€ 
Honoraris de direcció d’obra i redacció de projecte   10.516,00 € 
Impostos sobre honoraris                                            1.682,56€ 
PRESSUPOST TOTAL OBRA D’INVERSIÓ         114.199,08€ 
 
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 aquesta documentació adreçada a la Subdelegació del Govern de 
Tarragona 
 
Sotmès a votació, amb el resultat de sis (6) vots a favor, els 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. Domínguez.   Com vostès saben nosaltres defensem el canvi d’enllumenat i 
aleshores des d’aquest punt de vista vostès podrien o algú podria entendre, 
que  mantenim el mateix criteri. 
  
El motiu que fa que no donem el si que voldríem donar, entre d’altres coses, 
són certes manifestacions que per exemple varem tenir ahir, com el fet de que 
es digui que l’enllumenat s’aguanta amb pinces, o que l’enllumenat dels carrers 
Jujol, Gaudí, Bofarull, Casc Antic, etc... es totalment antireglamentari, i que es 
vulgui justificar el fet de que no han tingut temps de fer el projecte, quan fa dos 
anys que venim reclamant aquest projecte, que s’hagin donat prioritats a 
projectes, entenem que no són de primera necessitat, com per exemple la 
tanca de la pista d’ Hostalets, ens fa que no puguem donar el si que voldríem 
donar, per que defensem el canvi d’enllumenat, però entenem que el tema del 
Casc Antic hauria de passar per sobre d’altres projectes, es només per això. 
 
Sr. Oller. Nosaltres l’abstenció es pel que ja varem explicar, entenem de que 
està molt bé que es faci, com sempre hem dit de que no es compleix amb la 
normativa, però entenem que el sistema del canvi havia de fer-se per quadres i 
no per aquest sistema, es diu perimetral,  però jo veig que no es perimetral, 
aleshores com sempre hem dit, entenc  que s’hauria de fer  pel sistema de  
quadres, per això fem l’abstenció, no per que estem en contra per la manera 
com es duu a terme. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora alcaldessa, aixeca la sessió, 
a les vint hores i dotze minuts, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


