
 
Ajuntament dels Pallaresos

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 2/2018
Data: 22 de febrer de 2018
Horari: 20:00 hores
Lloc: Sala de Sessions de la Casa Consistorial

Convocatòria: Primera

Hi assisteixen:

Josep Maria Nolla Cabellos
Toni Tenorio Recuero
Maite Llonch Simó
Inmaculada Sánchez Fernández
Maria Grau Alasà
Francesc Xavier Marcos Tuebols
Jordi Sans Ferrer
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Ma Jesús Coronado Fuentes
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet

Mariona Valls Cunillera, Secretària-Interventora

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. 

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. 
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Ordre del dia

1.- Aprovació, si s’escau, expedient i plec de clàusules administratives particulars del 
procediment de contractació de les obres de la 2a fase del poliesportiu dels Pallaresos. 

2.- Resolució del Recurs de Reposició presentat contra l’acord de ple de data 30 de 
novembre de 2017, d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament dels 
Pallaresos. 

3.-  Aprovació,  si  s’escau,  inicial  del  reglament  regulador  del  cos  de  Vigilants  de 
l’Ajuntament dels Pallaresos.

1.     APROVACIÓ,  SI  S’ESCAU,  EXPEDIENT  I  PLEC  DE  CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS DEL PROCEDIMENT DE CONTRACTACIÓ 
DE LES OBRES DE LA 2A FASE DEL POLIESPORTIU DELS PALLARESOS

 

ANTECEDENTS

Mitjançant  Providència  de  l’Alcalde  de  data  8  de  febrer  de  2018  s’acorda  iniciar 
l’expedient  administratiu  per  a  la  contractació  de les  obres incloses en el  projecte 
«poliesportiu dels Pallaresos 2a fase», aprovat definitivament i  publicat al  BOPT de 
data 11 de gener de 2018, per un import de 418.699,01 €, pressupost net, i 87.926,79 
€ en concepte d’Impost sobre el valor (IVA).

Per part del Secretari Interventor s’ha emès informe de legalitat de data 19 de febrer 
de 2018.

S’han incorporat en l’expedient el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec 
de prescripcions tècniques que han de regir el contracte. 

 

FONAMENTS DE DRET

 La legislació aplicable és la següent: 

 a)  Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i  del Consell,  de 26 de febrer de 
2014, sobre contractació pública, en tot el què sigui d’aplicació directa.

b) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de 
la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP).

c) Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures urgents en matèria de contractació 
pública. 

d) Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de 
la llei de contractes de les administracions públiques (RGLCAP), en tot allò que no 
contradigui a la LCSP

e) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.

f) Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
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reguladora de les Hisendes Locals

 L’òrgan de contractació competent  per l’adopció del  present  acord d’acord amb la 
Disposició Addicional segona del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic, és el ple. Atès 
que aquesta és la segona fase del projecte. 

 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer. Aprovar l’expedient de contractació de les obres incloses en el Projecte bàsic i 
executiu del poliesportiu dels Pallaresos 2a fase (Urbanització entorn, tancament pista i 
edifici  per  serveis)  mitjançant  procediment  obert,  amb  varis  criteris  d’adjudicació 
automàtics, per un import de licitació de 418.699,01 €, pressupost net, i 87.926,79 € en 
concepte d’Impost sobre el valor (IVA) al tipus del 21%.

Segon.- Aprovar el plec de clàusules administratives que han de regir la contractació 
de les obres. 

Tercer. Publicar en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i en el Perfil  de 
contractant l’anunci de licitació, i obrir el termini de licitació pública establint el termini 
per  presentar  proposicions  en 26 dies  naturals  a  comptar  des  del  dia  següent  de 
publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província.

 Quart.- Designar de manera específica com a membres de la Mesa de contractació 
del contracte per l’execució de les obres incloses en el Projecte esmentat i procedir a 
la publicació en el Perfil de contractant:

 

President L’Alcalde de l’Ajuntament dels Pallaresos

Vocals: El Regidor d’Urbanisme de l’Ajuntament dels Pallaresos

 La Regidora de Medi Ambient de l’Ajuntament dels Pallaresos

 El Regidor d’Hisenda i Esports de l’Ajuntament dels Pallaresos

 La  Secretària  Interventora  de  l’Ajuntament  dels  Pallaresos,  que 
també realitzarà les funcions de Secretari de la Mesa. 

Cinquè. Autoritzar  la  despesa  per  import  de  506.625,80  €,  IVA  inclòs,  amb  el 
desglossament  següent:  418.699,01  €,  pressupost  net,  i  87.926,79  €  en  concepte 
d’Impost sobre el valor (IVA) afegit al tipus del 21%, amb un termini d’execució de sis 
(6) mesos, sens perjudici de la possibilitat de pròrroga. I, si escau, comprometre els 
crèdits necessaris en els pressuposts posteriors de conformitat amb l'art. 174 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.

Sisè.- Notificar la present resolució als membres de la Mesa de contractació.

Setè.- Contra la present resolució es podrà interposar recurs potestatiu de reposició 
davant l’Ajuntament dels Pallaresos, en el termini d’un mes, o un recurs contenciós 
administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona en el termini de 
dos mesos des del dia següent al de la seva notificació o publicació, de conformitat 
amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 octubre, de procediment administratiu comú i la 
Llei 29/1998,de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
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Sotmesa a votació s’aprova en tots els seus punt els anteriors acords per sis (6) 
vots a favor, dels Senyors/es Nolla, Tenorio, Marcos, Llonch, Grau i  Sánchez; 
cinc (5) abstencions dels Senyors/es Sans, Enseñat, Coronado, Ramos i un (1) 
vot en contra del Sr. Vidal. 

2.-    RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ PRESENTAT CONTRA L’ACORD 
DE PLE DE DATA 30 DE NOVEMBRE DE 2017, D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE 
LLOCS DE TREBALL DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS. 

INFORME-PROPOSTA RECURS DE REPOSICIÓ 

En  expedient  d’aprovació  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  de  l’Ajuntament  dels 
Pallaresos.

 ANTECEDENTS

 1.2.  L’Ajuntament  dels  Pallaresos  té  la  voluntat  d'aprovar  la  Relació  de  Llocs  de 
Treball  de  la  seva organització  i  per  aquest  motiu  sol·licita  a  l’empresa Rodríguez 
Viñals SL el Projecte de disseny de la mateixa.

 1.3. L’empresa Rodríguez Viñals SL, realitzats els treballs de disseny de la Relació de 
Llocs de Treball de l’Ajuntament dels Pallaresos, presenta, en data 03 d’abril de 2017, 
l'informe final.

 1.4.  En data  3 de juliol  de  2017,  a  les  9:20 hores,  es  reuneix  l’Alcaldia  amb els 
representants sindicals.

 1.5. En data 22 de setembre de 2017, a les 9:15 hores, hi ha una segona reunió entre 
l’Alcaldia i els representants sindicals. 

 1.6. En data 21 de novembre de 2017, hi ha una última reunió en la qual l’Alcaldia 
expressa la  voluntat  de portar  l’aprovació de la  RLT al  ple ordinari  de novembre i 
facilita als representants sindicals la taula salarial definitiva. 

Aquests, acorden reunir-se amb el personal el dilluns previ a la celebració del plenari, 
per tal d’informar-los de les modificacions i de les afectacions que pot tenir l’aplicació 
de la RLT sobre els sous i salaris. 

 1.7.  En  data  23  de  novembre  de  2017  es  convoca  Sessió  Ordinària  del  Ple  de 
l’Ajuntament per a la seva celebració el  dia 30 de novembre de 2017, a les 20.00 
hores. 
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 1.8. Dins de l’expedient de sessió i convocatòria del ple s’inclou proposta d’aprovació 
d’Expedient de nova relació de llocs de treball de l’Ajuntament, segons proposta de 
consultora externa contractada per l’Ajuntament. 

 1.9. En data 28 de novembre RE 4510/2017, representants del Sindicat Comissions 
Obreres presenta escrit d’al·legacions a la proposta d’aprovació de la Relació de Llocs 
de treball. Són entregades a la sessió plenària, juntament amb l’informe de secretaria 
intervenció, a tots als assistents perquè puguin ser examinades. 

 1.10.  En data  29  de  novembre,  RE 4534/2017,  representants  de la  Confederació 
Sindicat  Independent  de  Funcionaris,  formulen  igualment  escrit  d’al·legacions  a  la 
proposta d’aprovació de la RLT. Són entregades a la sessió plenària, juntament amb 
l’informe de secretaria intervenció, a tots als assistents perquè puguin ser examinades.

 1.11. En Sessió celebrada el 30 de novembre de 2017, el ple aprova la Relació de 
Llocs de Treball, fent pública aquesta aprovació a la Seu Electrònica de l’Ajuntament i 
al BOPT núm. 246, de data 27 de desembre de 2017.

 1.12. En escrit presentat en data 26 de gener de 2018, Sra. Cèlia María Villa Sánchez, 
amb DNI núm. 39716059 G, i domicili a Perafort, carrer del Codony, núm. 18, formula 
recurs de reposició contra l’Acord d’aprovació de la Relació de Llocs de Treball de 
l’Ajuntament dels Pallaresos, al qual, amb invocació de la seva condició de funcionària 
de carrera  de l’Ajuntament  dels  Pallaresos en situació  d’excedència  voluntària  per 
serveis  actius  a  una  altra  administració  pública  (d’acord  amb  el  Decret  d’alcaldia 
157/2016, de 8 d’abril), reclama que es declari anul·lable l’acte administratiu, doncs 
durant  el  temps  en  que  ha  estat  en  excedència  no  se  li  ha  notificat  cap  canvi 
d’adscripció del lloc de treball, ni cap comunicació al respecte de la tramitació d’una 
nova Relació de Llocs de Treball, essent coneixedora de la mateixa per la publicació al 
BOPT.

 1.13. Per resolució d’Alcaldia 157/2016, de 8 d’abril, la recurrent va ser declarada, a la 
seva  instància,  en  situació  d’excedència  voluntària  de  l’article  199  del  Decret 
214/1991, de 30 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de Personal al servei 
dels Ens locals de Catalunya, amb efectes de 31 de gener de 2016.

 FONAMENTS DE DRET

 Primer.-  La  interessada  Sra.  Celia  María  Villa  Sánchez  es  troba  en  situació 
administrativa  d’excedència voluntària de l’article 199 del Decret 214/1990, de 30 de 
juliol, pel qual es va aprovar el Reglament de personal al servei dels Ens Locals de 
Catalunya, declarada per Resolució d’Alcaldia 157/2016, de 8 d’abril. 

Conforme l’article 199 del Decret 214/1990:
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«Serà procedent declarar d’ofici o a instància de part en situació d’excedència 
voluntària els funcionaris quan es trobin en situació de servei actiu en un altre 
cos o una altra escala de qualsevol de les administracions públiques o passin a 
prestar  serveis  en  organismes  o  entitats  del  sector  públic  no  inclosos  en  la 
relació de llocs de treball de la mateixa corporació, llevat, en ambdós supòsits, 
que els  funcionaris  hagin obtingut  l’oportuna compatibilitat  o  els  correspongui 
quedar en situació de servei actiu, serveis especials o serveis especials en altres 
administracions”.

D’altra  banda,  l’article  200  de  la  mateixa  norma  estableix  els  efectes  d’aquesta 
situació, en disposar que:

«Els funcionaris poden romandre en la situació que estableix l’article anterior 
mentre es mantingui la relació de serveis que va donar origen a aquesta. Una 
vegada  s’ha  produït  el  cessament  en  aquesta,  han  de  comunicar-ho  a  la 
corporació d’origen i  han de sol·licitar el  reingrés al  servei actiu en el  termini 
màxim de trenta dies. Els funcionaris es declararan, si no ho fan, en la situació 
d’excedència  voluntària  per  interès  particular.  El  dit  reingrés  es  produirà,  en 
qualsevol  cas,  amb motiu  de  vacant  amb  dotació  pressupostària.  Si  un  cop 
sol·licitat  el  reingrés no fos possible obtenir-lo per  manca de lloc vacant  amb 
dotació pressupostària, romandran en la situació d’excedència forçosa».

D’acord  amb  l’article  86.1  del  Decret  Legislatiu  1/1997,  de  31  d’octubre,  pel  qual 
s’aprova la refosa en un Text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents 
a Catalunya en matèria de funció pública (TRLFP)

«L'excedència  voluntària  significa  el  cessament temporal  de  la  relació  de  
treball, sense dret a percebre cap tipus de retribucions».

D’altra banda, l’article 85.1 del mateix text (TRLFP) defineix el servei actiu com: 

«Es troba en situació de servei actiu el funcionari que ocupa una plaça dotada 
pressupostàriament i desenvolupa un lloc de treball o que està en situació de 
disponibilitat, de comissió de servei, de llicència o de permisos que comporten la 
reserva del lloc de treball».

En aquest  sentit,  la  situació  d’excedència voluntària  té  dos efectes:  per  un costat, 
suposa el cessament temporal de la relació de treball i, per l’altre; no implica la reserva 
de plaça. Així ho confirma l’article 192.1 del  Reglament de personal al servei dels Ens 
Locals de Catalunya (RPSEL):

«Amb caràcter ordinari, l’excedència voluntària comporta el cessament 
temporal de la relació de treball, sense dret a percebre retribucions ni 
reserva de plaça”. 
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 En  conseqüència,  la  recurrent  no  es  troba  en  servei  actiu  a  l’Ajuntament  dels 
Pallaresos i, per tant, no és part interessada en la tramitació de la relació de llocs de 
treball per diferents motius:

- Si la recurrent finalitza la seva excedència voluntària per servei actiu en una altra 
Administració Pública i ho comunica en termini a l’Ajuntament dels Pallaresos, s’ha de 
garantir el seu reingrés en una plaça del subgrup C2, en qualsevol cas, amb motiu de 
vacant amb dotació pressupostària.

- El reingrés en una vacant del subgrup C2 no implica que la plaça que ocupi hagi de 
tenir el mateix complement de destí que la plaça que ocupava en aquest Ajuntament 
abans de la  seva excedència voluntària.  Sense perjudici,  si  ha  consolidat  un grau 
personal superior al que preveu el lloc de treball, aquest Ajuntament haurà d’abonar 
les retribucions del grau consolidat.

- Tampoc podrà exigir un complement específic idèntic al de la plaça que ocupava fins 
l’excedència  voluntària,  atès  que el  complement  específic  retribueix  les  condicions 
particulars  dels  llocs  de  treball  en  atenció  a  la  seva  especial  dificultat  tècnica, 
dedicació, responsabilitat, incompatibilitat, perillositat o penositat (article 23.3.b de la 
Llei 30/1984). Per tot el qual, si s’incorpora a un lloc de treball amb funcions diferents, 
aquest podrà variar.

- En aquest sentit,  com bé es denomina aquesta classe d’excedència voluntària, la 
recurrent es troba en servei actiu en una altra Administració pública, per tot el qual, 
hem d’entendre que serà part interessada en l’altre Administració si aquella tramita una 
Relació  de  Llocs  de  Treball,  però  no  en  l’Administració  en  la  qual  ha  cessat 
voluntàriament la seva relació de treball.

 Podem trobar altres exemples en la legislació que evidencies que no és part activa:

L’article 16 de la Llei 9/1987, de 12 de juny, d’Òrgans de Representació, Determinació 
de  les  Condicions  de  Treball  i  Participació  del  Personal  al  Servei  de  les 
Administracions Públiques, només permet als funcionaris en serveis actius ser electors 
i elegibles. 

L’article 100 del RPSEL exigeix com a requisit per accedir a la promoció interna: 

“a) Posseir la titulació exigida per al cos, escala, subescala, classe i categoria a què 
desitgen accedir.

b) Tenir una antiguitat mínima de dos anys a l’escala o subescala a què pertany.

c)  Estar  en alguna de les situacions administratives següents:  servei  actiu,  serveis 
especials o servei en comunitats autònomes, o serveis en altres administracions.
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d) Haver superat, en cas que així ho estableixi la convocatòria, el curs que preveu 
l’article 64 d’aquest Reglament.»

No hem de confondre ja que enumera les lletres a), b) i c) de l’article 85.1 del TREBEP 
(servei actiu, serveis especials i serveis en altres administracions públiques). 

Per tot  el qual,  no s’ha produït  cap vici  en la tramitació de la Relació de Llocs de 
Treball i es proposa al ple l’adopció dels següents 

 ACORDS:

 Primer.- DESESTIMAR el recurs de reposició interposat per la Sra. Cèlia Maria Villa 
Sánchez contra l’acord de ple de 30 de novembre de 2017, d’aprovació de la Relació 
de Llocs de Treball de l’Ajuntament dels Pallaresos, per les raons ja indicades. 

Segon.- Notificar el present acord a l’interessat. 

Tercer.- Contra  aquest  acord,  que és  ferm en via  administrativa,  només es  podrà 
interposar recurs contenciós administratiu, davant del Jutjat Contenciós Administratiu 
de Tarragona, dins del termini de dos mesos comptats des del dia següent al de la 
recepció d’aquesta notificació. Igualment, cabrà recurs extraordinari de revisió en els 
supòsits de l’article 125 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre.

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova en tots els seus punts amb sis (6) 
vots a favor, dels Senyors/es, Nolla, Tenorio, Llonch, Marcos, Grau i Sánchez; i 
cinc (5) vots en contra del Sr. Vidal, Sans, Enseñat, Coronado i Ramos.

3.- APROVACIÓ, SI S’ESCAU, INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL COS 
DE VIGILANTS DE L’AJUNTAMENT DELS PALLARESOS.

ANTECEDENTS
Aquest Ajuntament pretén aprovar un reglament que reguli el cos de vigilants municipal 
de l’Ajuntament dels Pallaresos. 
Per aquest motiu es va designar una comissió d’estudi encarregada de redactar el text 
de  l’avantprojecte  de  reglament,  el  text  del  qual  s’ha  donat  a  conèixer  a  tots  els 
membres de la corporació.
En aquest  sentit  el  cos de vigilants municipals  va aportar  proposta de reglament, 
aquests es van reunir en diverses ocasions amb la secretaria i van acordar, ambdues 
parts, la proposta a presentar al ple municipal per la seva aprovació inicial. 
El  secretari  interventor  ha  emès un  informe relatiu  al  procediment  d’aprovació  i  a 
l’adequació del contingut del reglament que es proposa a la normativa reguladora de la 
matèria, concretament a les normes següents.
 
FONAMENTS DE DRET
-Articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del  
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règim local.
-Articles 8.1.a) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
-Article 55 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text 
refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
-Articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres, activitats i serveis dels ens locals
 
Per tot això, proposo al Ple de l'Ajuntament, l'adopció del següent:
 
ACORD

Primer.- Aprovar inicialment el Reglament regulador de cos de vigilants municipals de 
l’Ajuntament dels Pallaresos. 
Segon.- Aquest acord d’aprovació inicial s’ha de fer públic mitjançant edicte que s’ha 
de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i s’ha de publicar al BOP, al DOGC i 
a un diari, per un període de 30 dies des del següent al de la publicació de l’anunci 
d’exposició al BOP, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, 
si s’escau, al·legacions.
Tercer.-  Quan  no  s’hagin  presentat  reclamacions,  aquest  acord  d’aprovació  inicial 
esdevindrà d’aprovació definitiva del Reglament. En aquest cas, l’acord inicial elevat a 
definitiu més el text íntegre del Reglament s’han de publicar al tauler d’anuncis de la 
corporació, al BOP i al butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la 
referència del BOP en què es publica el text íntegre.
Quart.-  Contra  aquest  acord,  per  tractar-se  d’un  acte  administratiu  de  tràmit  no 
qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova en tots els seus punts amb sis (6) 
vots a favor, dels Senyors/es, Nolla, Tenorio, Llonch, Marcos, Grau i Sánchez; 
quatre (4) abstencions dels Senyors/es Sans, Enseñat, Coronado i Ramos; i un 
(1) vot en contra del Sr. Vidal. 

Explicació de vot,

La Sra. Coronado pregunta d’acord amb les funcions que numera el reglament, una de 
les  quals  és  el  compliment  de les  ordenances,  què  fa  un llaç  groc  a  la  porta  de 
l’Ajuntament? Què hi fa aquesta pintada?

Sr. Alcalde, hi ha moltes pintades al municipi. Estem parlant de civisme dels veïns, no 
del reglament dels vigilants. 

Sr. Coronado, mirant les càmeres de l’Ajuntament no es pot saber qui l’ha pintat?

Sr. Alcalde, S’han comprovat les càmeres, s’ha vist que es pintava, hora i dia però no 
amb la qualitat d’imatge suficient per identificar les persones. I si voleu accedir a la 
gravació està a la vostra disposició. Quina relació té el reglament amb el llaç groc?
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Sr. Enseñat, si, la brigada va intentar esborrar la pintura vermella que es va pintar amb 
posterioritat al voltant del llaç groc. 

Sr. Sans, el que volen dir la Sra. Coronado i el Sr. Ensenyat és que hi ha un conflicte 
entre les funcions que contempla el reglament, entre les quals hi ha el compliment de 
les  ordenances,  i  el  llaç  groc  que  va  en  contra  de  l’ordenança  de  convivència 
ciutadana. El que no pot ser és que els vigilants facin la seva feina, segurament han 
emès informe dirigit a l’alcaldia, i per part seva faci declaracions públiques dient que no 
donava ordres d’esborrar-lo. 

Sr. Alcalde, avui s’aprova el Reglament. La pintada fa 8 dies que es va fer, i no és la  
única que es va fer. Jo donaré prioritat a les pintades ofensives per sobre d’altres. No 
començarem per aquesta, per un tema cronològic i de missatges ofensius.

Sra. Coronado, quan temps porten aquestes pintades ofensives?

Sr.  Sans,  els  vigilants  no necessiten  un reglament  per  fer  complir  les  ordenances 
municipals, però entenem que s’està infringint la ordenança de convivència ciutadana. 
Ells  fan la  seva feina,  i  després vostè fa les  declaracions que fa.  Però  si  han fet 
informe,  entenc  que  vostè  també  ho  considera,  però  dona  ordre  que  es  deixi  la 
pintada. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 20:25 hores 
(les vint hores i vint-i-cinc 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, 22 de febrer de 2018

Vist-i-plau, l’Alcalde 
Sr. Josep Maria Nolla Cabellos
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