
 
Ajuntament dels Pallaresos

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 1/2018
Data: 25 de gener 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.- Lectura i Aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del Ple municipal, 
duta a terme el dia 30 de novembre de 2017.
2.-  Lectura  i  Aprovació  de  l’esborrany de  acta  de  la  sessió  extraordinària  del  Ple 
municipal, duta a terme el dia 28 de desembre de 2017.
3.- Aprovació definitiva del pressupost de la corporació per l’exercici 2018.
4.- Aprovació acord complementari RLT 
5.- Moció presentada per ERC-MES-AM en defensa de l’escola catalana. 
6.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
7.- Donar compte dels informes desfavorables emesos per la secretaria-intervenció
8.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 
2017.

Atès que tots els regidors coneixen el redactat de l’acta de l’última sessió, per haver-se 
distribuït amb la convocatòria, es pregunta si hi ha alguna esmena al respecte. 

Sotmesa a votació s’aprova l’acta de la sessió ordinària del ple municipal del dia 
30 de novembre de 2017 per onze (11) vots a favor, s’aprova per unanimitat. 

2.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA  DEL  PLE  MUNICIPAL,  DUTA  A  TERME  EL  DIA  28  DE 
DESEMBRE DE 2017.

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. 

S’esmena la transcripció de la votació de l’acord «elecció del secretari del registre civil 
de l’Ajuntament dels Pallaresos», atès que el Sr. Vida va votar a favor i consta com a 
favor i en contra. Deixant constància que el Sr. Vidal va votar a favor de l’acord. 

Sotmesa  a  votació,  amb  l’esmena  introduïda,  s’aprova  l’acta  de  la  sessió 
extraordinària del ple municipal del dia 28 de desembre de 2017 per unanimitat. 

3.-  APROVACIÓ  DEFINITIVA  DEL  PRESSUPOST  DE  LA  CORPORACIÓ  PER 
L’EXERCICI 2018.

FETS

Havent estat formulat el projecte de Pressupost General per a 2018, i la Plantilla de 
llocs de treball de la Corporació, d’acord amb els art. 90.1 i 2 de la llei 7/1985, de 2 
d’abril  i  143 a 152 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, i  després d’haver estat 
examinats i sotmesos a discussió, el Ple, en sessió celebrada el 30 de novembre de 
2017 va aprovar provisionalment el Pressupost General de la Corporació per l’exercici 
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2018 i les seves bases d’execució, i la plantilla de personal de la Corporació. 

El dia 7 de desembre de 2017 es publica al BOP amb núm. 235 l’edicte d’exposició 
pública  del  pressupost  pel  termini  de  15  dies  a  efectes  de  presentació  de  les 
corresponents al·legacions. 

En escrit de data 2 de gener de 2018, presentat al mateix dia, Sra. Cèlia María Villa 
Sánchez, amb DNI núm. 39716059 G, i domicili a Perafort, carrer del Codony, núm. 18, 
formula al·legacions contra l’Acord d’aprovació inicial del Pressupost 2018, a les quals, 
amb invocació  de la  seva condició  de funcionària  de carrera  de l’Ajuntament  dels 
Pallaresos,  Auxiliar  C2,  i  després  d’adduir  l’eliminació  de  plaça  C2  adscrita  la 
Departament de Contractació i  Urbanisme que sí estava en la Relació de Llocs de 
Treball aprovada en 2015 i que havia figurat a la Plantilla de Personal fins el 31 de 
desembre de 2017, sol·licita la rectificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament 
per  tal  que  s’incorpori  una  plaça  d’auxiliar  administratiu  C2,  amb  complement  de 
destinació consolidat 18.

En data 18 de gener de 2018 la secretària-inerventora emet informe proposta:

«INFORME DE SECRETARIA

En Expedient d’aprovació del Pressupost municipal per a l’exercici 2018 i Plantilla de  
Personal de l’Ajuntament dels Pallaresos.

ANTECEDENTS

1.L’Ajuntament dels Pallaresos ha tramitat Expedient de confecció i aprovació  
del Pressupost municipal per a l’exercici de 2018, i de la Plantilla de Personal  
de l’Ajuntament.

2.Aprovat  inicialment  en  Sessió  de  data  30  de  novembre  de  2017,  va  ser  
objecte d’exposició pública, mitjançant Edicte inserit al BOPT núm. 235, de  
data 7 de desembre de 2017, i penjat al Tauler d’Edictes i Anuncis Oficials,  
obert per quinze dies hàbils comptats del 11 de desembre de 2017 fins el 3  
de gener de 2018.

3.En la  mateixa  Sessió  de 30 de novembre de 2017,  el  Ple  va  aprovar  la  
Relació  de  Llocs  de  Treball,  fent  pública  aquesta  aprovació  a  la  Seu  
Electrònica de l’Ajuntament i BOPT núm. 246, de data 27 de desembre de  
2017. 

4.En escrit de data 2 de gener de 2018, presentat al mateix dia, Sra. Cèlia  
María  Villa  Sánchez,  amb DNI  núm.  39716059  G,  i  domicili  a  Perafort,  
carrer del Codony, núm. 18, formula al·legacions contra l’Acord d’aprovació  
inicial del Pressupost 2018, a les quals, amb invocació de la seva condició  
de funcionària de carrera de l’Ajuntament  dels  Pallaresos,  Auxiliar  C2,  i  
després  d’adduir  l’eliminació  de  plaça  C2  adscrita  la  Departament  de  
Contractació i Urbanisme que sí estava en la Relació de Llocs de Treball  
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aprovada en 2015 i que havia figurat a la Plantilla de Personal fins el 31 de  
desembre de 2017, sol·licita la rectificació de la Plantilla de Personal de  
l’Ajuntament per tal  que s’incorpori  una plaça d’auxiliar  administratiu C2,  
amb complement de destinació consolidat 18.

5Per Resolució d’Alcaldia 157/2016, de 8 d’abril, l’al·legant va ser declarada, a  
la seva instància, en situació d’ d’excedència voluntària de l’article 199 del  
Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual es va aprovat el Reglament de  
personal  al  servei  dels  Ens locals  de Catalunya,  amb efectes de 31 de  
gener de 2016.

FONAMENTS DE DRET

1.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 aprovat el Reglament de personal al servei  
dels Ens locals de Catalunya, declarada per Resolució d’Alcaldia 157/2016,  
de 8 d’abril.

2.Les  al·legacions,  plantejades  en  Expedient  d’aprovació  del  Pressupost  
municipal  pel  2018  i  la  seva  Plantilla  de  Personal,  articulen  en  realitat  
pretensions de personalització i patrimonialització sobre una plaça concreta  
de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament aprovada per a l’exercici 2017  
(Plaça  Auxiliar  administratiu  de  Gestió  C2  –  nivell  de  complement  de  
destinació 18) el contingut funcional de la qual estava vinculat al lloc de 
treball  (referència  01.01.01.02.03)  de  la  Relació  de  Llocs  de  Treball  
aprovada el 26 d’octubre de 2015, pretensions referides a una Plantilla i  
Relació  de  Llocs  de  Treball  que  ja  no  són  vigents,  i  que  són  de  tot  
incompatibles amb la naturalesa de l’excedència voluntària declarada a la  
seva instància, raó per la qual ha de ser desestimades, sense perjudici tot  
allò del dret de la interessada a l’eventual reincorporació en el moment de  
la finalització de l’excedència.

3.Respecte del segon motiu esgrimit, de tenir la plaça (per a la qual reclama  
dret) un complement de destinació consolidat en el nivell 18, igualment ha  
de ser desestimat,  atès que la  consolidació de grau és pròpiament  una 
circumstància personal directament lligada a la carrera administrativa del  
personal funcionari de carrera, referible per tant només i en tot cas de les  
persones empleades públiques, mai de places o llocs de treball,  i sense  
que pugui condicionar en cap manera la facultat de l’Administració de fixar  
el nivell corresponent en funció del Grup o Subgrup de funció en el qual es  
classifiqui, i dins dels intervals legalment previstos.

CONCLUSIONS I PROPOSTA

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, s’estima procedent, i en tal sentit es  
formula Proposta de Resolució al Ple,

Primer .- La íntegra desestimació de les al·legacions formulades per Sra. Cèlia María  
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Villa Sánchez, amb DNI núm. 39716059 G, i domicili a Perafort, carrer del Codony,  
núm. 18, en petició de rectificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament aprovada  
juntament amb el Pressupost per a l’exercici 2018, per tal que s’incorporés una plaça  
d’auxiliar administratiu C2, amb complement de destinació consolidat 18, pels motius  
indicats de, d’una banda, tractar-se de pretensió referida a una Plantilla, de 2017, i  
Relació de Llocs de Treball, de 2015, que ja no són vigents, i que, a més a més, és  
incompatible amb l’excedència voluntària que gaudeix i que va ser declarada a la seva  
instància (sense perjudici del dret de reincorporació al moment de la seva finalització),  
i,  d’altra,  ser  el  grau  consolidat  una  circumstància  personal  lligada  a  la  carrera  
administrativa del personal funcionari de carrera, i mai atribuïble a una plaça o lloc de  
treball.

Segon  .- L’aprovació  definitiva  del  Pressupost  municipal  per  a  l’exercici  2018,  
juntament amb la Plantilla de Personal.

No  obstant,  aquesta  és  l’opinió  de  qui  subscriu  aquest  Informe,  sotmesa  a  la  
consideració de qualsevol altra millor fonamentada en dret.»

FONAMENTS DE DRET

Article 162 i ss 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.

Art.162 i ss. Del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.

Art. 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Art. 20.1 Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril d’exposició pública al BOP

Art. 169.1 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals de presentació de reclamacions.

Per tot el qual, es proposa al Ple l’adopció dels següents 

ACORDS

Primer.- La íntegra desestimació de les al·legacions formulades per Sra. Cèlia María 
Villa Sánchez, amb DNI núm. 39716059 G, i domicili a Perafort, carrer del Codony, 
núm. 18, en petició de rectificació de la Plantilla de Personal de l’Ajuntament aprovada 
juntament amb el Pressupost per a l’exercici 2018, per tal que s’incorporés una plaça 
d’auxiliar administratiu C2, amb complement de destinació consolidat 18, pels motius 
indicats de, d’una banda, tractar-se de pretensió referida a una Plantilla, de 2017, i 
Relació de Llocs de Treball, de 2015, que ja no són vigents, i que, a més a més, és 
incompatible amb l’excedència voluntària que gaudeix i que va ser declarada a la seva 
instància (sense perjudici del dret de reincorporació al moment de la seva finalització), 
i,  d’altra,  ser  el  grau  consolidat  una  circumstància  personal  lligada  a  la  carrera 
administrativa del personal funcionari de carrera, i mai atribuïble a una plaça o lloc de 
treball.

Segon.- Aprovar definitivament el  Pressupost General de la Corporació per l’any 
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2018 i les seves bases d’Execució, i la Plantilla de Personal,  d’acord amb l’objectiu 
d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el qual, 
resumit per capítols i per a cadascun dels corresponents organismes i empreses que 
l’integren, és el següent:

 

  

2.  Vista  la  documentació  que  s’acompanya,  aprovar  el  sostre  de  la  despesa  no 
financera per l’Ajuntament, per import de 3.350.762,20 euros d’acord amb el següent 
detall:

Tercer.- Publicar,  d’acord  amb l’article  169.3  del  Text  Refós  de  la  Llei  d’Hisendes 
Locals, l’acord d’aprovació definitiva del Pressupost General per l’any 2018 i remetre’n 
una còpia a la Delegació d’Hisenda i a la Generalitat de Catalunya tal com disposa 

 

AJUNTAMENT
PRESSUPOST 
D'INGRESSOS

AJUNTAMENT
PRESSUPOST DE 

DESPESES
Capítol 1 1.221.500,00 Capítol 1 1.156.811,89
Capítol 2 70.000,00 Capítol 2 1.525.700,00
Capítol 3 691.000,00 Capítol 3 11.000,00
Capítol 4 1.144.902,66 Capítol 4 128.000,00
Capítol 5 36.812,00 Capítol 5 16.827,56
Capítol 6 Capítol 6 498.351,61
Capítol 7 212.476,40 Capítol 7
Capítol 8 Capítol 8
Capítol 9 Capítol 9 40.000,00

TOTAL 3.376.691,06 TOTAL 3.376.691,06  

A. CALCUL DEL SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOT 
 Càlcul a partir de les dades de la previsió de la despesa del nou pressupost 

  

  
Despesa no 

financera 
Capítol 1  1.156.811,89 
Capítol 2   1.525.700,00 
Capítol 3  11.000,00 
Capítol 4 128.000,00 
Capítol 5 16.827,56 
Capítol 6  498.351,61 
Capítol 7 0,00 

Despesa no financera 3.336.691,06 
Regla despesa liquidació 2017 2.537.706,35 
Regla despesa pressupost 2018 2.523.635,21 
marge compliment regla de la despesa 14.071,14 
marge compliment estabilitat 203.448,56 
  

import màxim que pot augmentar el sostre de la despesa, sempre que hi hagi 
finançament 14.071,14 
  

SOSTRE DE DESPESA DEL PRESSUPOST 3.350.762,20 
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l’article 169.4 del mateix text.

ANNEX

PLANTILLA ORGÀNICA 2018

1 Secretària-Interventora A1/27 Funcionària Coberta

1 Arquitecte/a (44% jornada) A1/25 Funcionari/a Vacant

1 Administratiu/va de Gestió (Dotada 75%) C1/18 Funcionari/a Vacant

1 Administratiu/va de Gestió (Dotada 75%) C1/18 Funcionari/a Vacant

1 Administratiu/va de Gestió (Dotada 75%) C1/18 Funcionari/a Vacant

1 Administratiu/va de Gestió (Dotada 75%) C1/18 Funcionari/a Vacant

1 Administratiu/va de Gestió (Dotada 75%) C1/18 Funcionari/a Vacant

1 Oficial Primera (Dotada 75%) C1/21 Funcionari/a Vacant

1 Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/18 Funcionari/a Vacant

1 Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/18 Funcionari/a Vacant

1 Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/18 Funcionari/a Vacant

1 Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/18 Funcionari/a Vacant

1 Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/18 Funcionari/a Coberta

1 Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/16 Funcionari/a Coberta

1 Vigilant C2/15 Funcionari/a Interí/na Coberta

1 Vigilant C2/15 Funcionari/a Interí/na Coberta

1 Vigilant C2/15 Funcionari/a Interí/na Coberta

1 Vigilant C2/15 Funcionari/a Interí/na Coberta

1 Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/18 Laboral (Indefinit No Fix) Coberta

1 Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/18 Laboral (Indefinit No Fix) Coberta
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1 Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/18 Laboral (Indefinit No Fix) Coberta

1 Auxiliar Administratiu/va de Gestió C2/18 Laboral (Indefinit No Fix) Coberta

1 Auxiliar administratiu/va de Gestió C2/16 Laboral interí Suplència 

1 Delineant C1/19 Indefinit Coberta

1 Auxiliar de biblioteca C2/16
Laboral (parcial 25 hrs – 
jor 66,67) Coberta

1 Oficial primera C1/21 Laboral (Indefinit no fix) Coberta

1 Oficial Segona C2/17 Laboral (indefinit no fix) Coberta

1 Oficial Segona C2/16 Laboral (indefinit no fix) Coberta

1 Oficial Segona C2/16 Laboral (indefinit no fix) Coberta

1 Oficial Segona C2/14 Laboral (indefinit no fix) Coberta

1 Oficial Segona C2/14 Laboral (Indefinit No Fix) Coberta

1 Personal manteniment i neteja AP/12 Laboral interí Coberta

1 Personal manteniment i neteja AP/12 Laboral Vacant

1 Personal neteja viària AP/10 Laboral interí Coberta

1 Ajudant jardiner AP/11 Laboral Vacant

1 Conserge CEIP 1 AP/12 Laboral interí Coberta

1 Conserge CEIP 2 AP/12
Laboral (Indefinit no fix 
discontinu) Coberta

1 Peó de neteja Edificis AP/10 Laboral (Indefinit no fix) Coberta

1 Peó de neteja Edificis AP/10 Laboral (Indefinit No Fix) Coberta

1 Peó de neteja Edificis AP/10 Laboral (Indefinit No Fix) Coberta

1 Peó de neteja edificis AP/10 Laboral temporal Coberta
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1 Peó de neteja edificis AP/10 Laboral temporal Coberta

1 Peó de neteja edificis AP/10 Laboral temporal Coberta

1 Peó de neteja edificis AP/10 Laboral temporal Coberta

1 Monitora d'arts plàstiques C2/16

Laboral (Indefinit No Fix 
Discontinu) 16,67% 
jornada Coberta

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; i 
cinc (5) vots en contra dels Senyors/es Sans, Enseñat, Coronado, Ramos i Vidal. 

4.-  APROVACIÓ ACORD COMPLEMENTARI RLT 

Vist l’acord adoptat en sessió plenària de data 30 de novembre de 2017 d’aprovació 
definitiva de la Relació de Llocs de Treball de l’Ajuntament dels Pallaresos. 

Atès que a mateixa va ser publicada al BOP de Tarragona de data 27 de desembre de 
2017, núm. 246 i al DOGC de data 21 de desembre de 2017, núm. 7521.

En el moment d’aplicar la RLT a les nòmines de gener 2018, s’ha detectat un error en 
la interpretació a l’hora d’aplicar a tot el personal laboral el nou import retributiu dels 
triennis  segons  les  taules  de  les  retribucions  dels  funcionaris  dels  Pressupostos 
generals de l’Estat de l’any 2017.

En alguns  casos l’aplicació  de la  nova RLT ha suposat  un augment  de  la  massa 
salarial  de  diversos  treballadors  que  inclús  absorbia  la  diferència  de  l’import  dels 
triennis entre el que es venia cobrant i el que es cobrarà després de l’aplicació dels 
imports assimilats al personal funcionari.

És la voluntat d’aquest equip de govern que els treballadors amb l’aplicació de la RLT 
no perdin  massa salarial,  per  la  qual  cosa,  s’ha  re  calculat  i  actualitzat  la  massa 
salarial d’aquests treballadors, incloent aquest diferència en un Complement Personal 
Transitori Absorbible.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Aprovar la taula d’estudis retributius complementària a l’acord adoptat en 
sessió ordinària de data 30 de novembre de 2017, amb efectes retroactius a 1 de 
gener de 2018. 

SEGON.- Trametre còpia de la relació de llocs de treball, en el termini de trenta dies 
des la seva aprovació, a l’Administració de l’Estat i  al Departament de Governació, 
Administracions públiques i Habitatge de la Generalitat. 

TERCER.- Publicar l’acord adoptat en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona i 
en  el  Diari  Oficial  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  així  com,  en  el  Portal  de 
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transparència. 

QUART.-  Notificar  l’acord  d’aprovació  de  la  relació  de  llocs  de  treball  a  les 
organitzacions sindicals.

CINQUÈ.- Fer constar que contra l’acord d’aprovació de la Relació de llocs de treball 
es  podrà  interposar  recurs  contenciós  administratiu  davant  el  Jutjat  Contenciós 
Administratiu de Tarragona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent 
al  de  la  seva  publicació  en  el  Butlletí  Oficial  de  la  Província  de  Tarragona. 
Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant 
del mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent 
al de la seva publicació.

D’acord amb l’article 21 i 96 del ROF el Sr. Tenorio s’absté i no participa ni en el debat 
ni en la votació del present acord. 

Sotmesa a votació l’anterior acord s’aprova en tots els seus punts amb cinc (5) 
vots a favor, dels Senyors/es, Nolla, Llonch, Marcos, Grau i Sánchez; un (1) vot 
en  contra  del  Sr.  Vidal;  i  quatre  (4)  abstencions,  dels  Senyors/es  Sr.  Sans, 
Enseñat, Coronado i Ramos.

5.-  MOCIÓ  PRESENTADA  PER  ERC-MES-AM  EN  DEFENSA  DE  L’ESCOLA 
CATALANA
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Sotmesa a votació la moció s’aprova en tots els seus punts amb nou (9) vots a 
favor, dels Senyors/es, Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez, Sans , Enseñat, 
Coronado i Ramos; un (1) vot en contra del Sr. Vidal; i una (1) abstenció, del Sr.  
Marcos. 

Explicació de vot: 

Sr. Vidal, em creuria la moció si agaféssim totes les deficiències que hi ha, no només 
parlar de Partit Popular, Madrid, Ministeri...etc. és una manipulació política. Sempre és 
el mateix. 
No em crec la moció, doncs no parlen dels barracons dels Pallaresos que tenim al 
costat  de  l’Ajuntament,  tampoc  diuen  que  Catalunya  és  la  comunitat  amb  més 
barracons. 
Estem al costat dels professionals, però no de les directrius de la Generalitat. Doncs 
amb el Tripartit van duplicar el número de mòduls. 

Sr. Sans, nosaltres hem votat a favor perquè considerem que el model educatiu català 
es va aprovar amb un ampli consens, però hem d’entendre que hi ha moltes maneres 
d’atacar l’escola catalana: la despesa en educació és de les més baixes d’Europa, s’ha 
d’invertir  per  eliminar  els  barracons,  és també un atac no invertir  prou en beques 
menjador, també la situació precària del professorat interí i substituts i les retallades 
que es van fer a les llars d’infants. 
Estaria bé incidir també en aquestes aspectes. 

Sra. Grau, també ens adrecem al PP de Catalunya i a Ciutadans de Catalunya, no 
només a Madrid. 

6.- MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’UNIM PSC ELS PALLARESOS 
PER EXIGIR A LA GENERALITAT L’ABONAMENT DEL DEUTE PENDENT DE LES 
ESCOLES BRESSOL 

Primer es vota la inclusió en l’ordre del dia de la moció presentada.  Es sotmès a 
votació i s’aprova incloure la moció a l’ordre del dia per deu (10) vots a favor 
dels  Srs.  Nolla,  Tenorio,  Llonch,  Grau,  Sánchez,  Sans,  Enseñat,  Coronado, 
Ramos i Vidal; i una (1) abstenció del Sr. Marcos. 
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Sotmesa a votació s’aprova la moció per sis (6) vots a favors dels Srs. Sánchez, 
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Sans, Enseñat, Coronado, Ramos i Vidal; dos (2) vots en contra dels Srs. Nolla i 
Tenorio; i tres (3) abstencions dels Srs. Grau, Llonch i Marcos. 

Sra. Grau, reconeixem el deute i volem que cobrin les escoles bressol, però com diu la 
moció, m’agradaria recordar que amb el suport del PSC els comptes de la Generalitat 
estan intervinguts. Per tant, ara per ara és impossible que aquests Ajuntaments cobrin 
el deute. 

Sr.  Marcos,  és demagògic que amb la situació actual  es presenti  la moció.  Estem 
d’acord amb el fons, però no com està plantejada ni el moment de plantejar-la. 

Sr.  Nolla,  s’afegeix  als  comentaris  anteriors.  Davant  la  situació  actual  és  ofensiu 
reclamar segons què a la Generalitat. 

Sr. Sans, Sra. Maria el desencadenant de l’aplicació de l’art. 155 no és el PSC. I Sr.  
Marcos, abans de l’aplicació del 155 tampoc invertien en les escoles bressol, no cal 
dir-ho ara, ho podrien dir abans també. 

Sra. Coronado, aquesta moció es presenta però té sentit des de fa anys, no ara amb 
l’article 155, fa anys que es demana. 

Sr. Tenorio, en el fons de la moció estic d’acord, però comença nomenant partits que 
no han governat. És una errada que s’hauria de rectificar abans de portar-ho a ple. Els 
Pallaresos no cobra la subvenció de la Generalitat però des de fa uns anys, aquests 
diners els avança Diputació. D’altra banda, serà complicat que prosperi, doncs estem 
amb els pressupostos intervinguts a la Generalitat i sense pressupost a l’Estat. 

Sr. Vidal, quan s’ataca a la Generalitat és un rentat de cara, quan dic que és política la 
moció anterior no està bé.

Sr. Nolla, Sr. Vidal em molesta que diguis com s’ha de gastar els diners la Generalitat 
després de tots els casos de corrupció que han sortit aquesta setmana. 

Sr. Enseñat, centrem-nos en la moció. Realment quan paga la Diputació? Tot el deute 
de la Generalitat? Hem de mirar si queda compensat el que paga Diputació amb el 
deute de la Generalitat. 

Sr. Tenorio, la Diputació es va fer càrrec de la despesa d’Ensenyament. Va quedar molt 
igualat. 

Sra. Grau, tornant al debat d’abans, he dit que el PSC ha avalat el 155, no que l’ha 
imposat, que quedi clar. 
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7-      DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.

A continuació, es dona compte dels Decrets d’Alcaldia:

Els decrets que passen sessió van del número 623/2017, de data 24 de novembre de 
2017, de baixa del gual núm. 254 al padró 2018, situat a la Ctra. Santes Creus; al 
decret de convocatòria de la sessió ordinària del ple de data 25 de gener de 2018 i a la 
comissió informativa de data 23 de gener de 2018.

8.-  DONAR  COMPTE  DELS  INFORMES  DESFAVORABLES  EMESOS  PER  LA 
SECRETARIA-INTERVENCIÓ

Atesa la modificació del TRLRHL per la LRSAL, realitzada sobre l'art. 218 TRLRHL, la 
qual  obliga  a  elevar  al  Ple  aquelles  resolucions  contràries  als  informes  de  la 
Secretaria-Intervenció  Municipal  en punt  separat  de  l'ordre  del  dia,  fent  constar  al 
mateix temps que les mateixes seran comunicades degudament a la Sindicatura de 
Comptes de la  Generalitat  de Catalunya,  i  a  la  Subdelegació de Govern,  es dona 
compte de les emeses des de l’últim ple celebrat i fins a data 23 de novembre de 2017. 

 -      Decret 626/2017, de 24 de novembre de 2017,  d’aprovació i pagament remesa 
nòmines del mes de novembre de 2017.

-      Decret 676/2017, de 29 de desembre de 2017, d’aprovació i pagament remesa 
nòmines del mes de desembre de 2017.

 Resten  per  tant  assabentats  la  totalitat  dels  regidors  assistents  a  la  sessió,  tota 
vegada  que  ha  restat  a  la  seva  disposició  la  documentació  corresponent  a  les 
resolucions en aquest punt elevades. 

 
 9.-PRECS I PREGUNTES.
 
Sr.  Sans, respecte els Decrets sancionadors de brossa, què es considera vàlid per 
acusar  al  particular?  Suposo que es mirarà  més d’un document  i  també es té  en 
compte que en èpoques de Nadal en algun moment els contenidors no tanquen. 
S’hauria d’informar també que pot existir el problema de manipulació del contingut de 
la brossa. 

I respecte els butlletins de denúncia dels vigilants, és correcte les que posen i estem 
d’acord, però també haurien de multar aquells vehicles que estan aparcats als guals, 
doncs crea una indefensió ja que també estan infringint. 

Sra.  Sánchez,  efectivament,  als expedients sancionadors es comprova que hi  hagi 
documents a dins, amb prova fotogràfica. Fins ara, els que hem cobrat, la gent ve, 
examina l’expedient i reconeix l’error. La primera vegada són 50€. També els informem 
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del període d’al·legacions i si no ho veiem clar, es desestima. També es revisa que el 
contenidor no estigui ple. Els vigilants són bastant curosos al fer l’informe. 
A la primera, juntament amb les escoles, farem un concurs de dibuix per posar una 
imatge als contenidors feta pels alumnes. 

Sr.  Marcos, respecte els guals, defenso el  personal de l’Ajuntament.  Cap dels que 
treballa embruta, sobretot brigada Neteja. Hauriem de ser tots més nets. 

Sr. Alcalde, pel que fa els guals, es sanciona els que es veu. 

Sr.  Sans,  sabem que treballen i  veiem la furgoneta de brigada cada matí,  en cap 
moment els hem criticat. 

I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 21:03 hores 
(les vint-i-una hores i tres 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, 25 de gener de 2018

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