
 
Ajuntament dels Pallaresos

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT

Identificació de la sessió

Número: 2/2019
Data: 28 de març de 2019
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
Jordi Sans Ferrer
Ma Jesús Coronado Fuentes
Maria de las Mercedes Ramos Sánchez
Jaume Enseñat Fernández
Jaime J. Vidal Guiamet

Excusen la seva assistència:
Francesc Xavier Marcos Tuebols

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 
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literalment en text) conduents al sentit del vot del grup en nom del qual intervenen. 

Ordre del dia

1.- Lectura i aprovació de l’esborrany de acta de la sessió ordinària del ple municipal, 
duta a terme el dia 31 de gener de 2019.
2.- Declaració activitat de caràcter assistencial i sanitari.
3.- Aprovació inicial del DUPROCIM
4.-  Ratificació  del  Decret  d’alcaldia  núm.  258/2019  proposant  símbols  i  distincions 
honorífiques al Consell Comarcal del Tarragonès.
5.- Expedient 1039/2018 disciplinari de personal.
6.- Aprovació del conveni amb l’associació Entre-Gats.
7.- Aprovació festes locals 2020.
8.-  Aprovació  inicial  projecte  de  renovació  d’enllumenat  públic  exterior.  
Quadres C, D, E, F, G, H, L, M, N, Q i V.
9.-  Aprovar la denominació de “Parc Infantil  Guillem Agulló”  al  parc ubicat  entre el 
Carrer Nou i el Carrer Alt.
10.-Donar compte decrets, resolucions i informes alcaldia.
11.-Precs i Preguntes.

1.-  LECTURA  I  APROVACIÓ  DE  L’ESBORRANY  DE  ACTA  DE  LA  SESSIÓ 
ORDINÀRIA DEL PLE MUNICIPAL, DUTA A TERME EL DIA 31 DE GENER DE 2019.

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 
31 de gener de 2019 per unanimitat.

2.-   DECLARACIÓ ACTIVITAT DE CARÀCTER ASSISTENCIAL I SANITARI.  

Vista la sol·licitud presentada per FUNDACIÓ ESTELA PER LA DISCAPACITAT en 
relació a la bonificació de l’Impost sobre Construccions Instal·lacions i Obres d’acord 
amb l’article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’ICIO:

“Article 6. Bonificacions i exempcions
Les construccions,  instal·lacions i  obres que siguin declarades d’especial  interès o  
utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació de la quota fins el 95 per cent.

La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple de la Corporació i  
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple  
dels seus membres, quan es compleixi el requisit següent:
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a) Que la construcció, instal·lació u obra correspongui a un ús de caràcter  
cultural, educatiu, assistencial, sanitari o historicoartístic.»

es proposa al ple l’adopció dels següents acords,

Antecedents de fet

Primer.- En data 28 / 02 / 2018, RE 821/2018, la FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA I 
SOCIAL SANTA TECLA, amb NIF G43660372, sol·licita llicència d’obres corresponent 
al Projecte bàsic d’ampliació de la bugaderia industrial dels Pallaresos.

Segon.- En data 19 / 03 / 2018 se li notifica el Decret d’Alcaldia 102/2018 d’aprovació 
del Projecte Bàsic i  de la liquidació corresponent a l’ICIO i a la Taxa per llicències 
urbanístiques-obres majors. 

Tercer.-  En data 20 de setembre de 2018 sol·liciten canvi de titularitat de la llicència 
urbanística a favor del tercer FUNDACIÓ ESTELA PER A LA DISCAPACITAT, amb NIG 
G43393198, i s’aprova per Decret d’Alcaldia 568/2018, de data 10 d’octubre de 2018. 

Quart.-  En  data  27  de  desembre  de  2018,  RE  núm.  4514/2018,  la  FUNDACIÓ 
ESTELA PER A LA DISCAPACITAT presenta novament sol·licitud de llicència d’obres 
corresponent al Projecte bàsic d’ampliació de la bugaderia industrial dels Pallaresos, 
presenta  tota  la  documentació  necessària  i  sol·licita  novament  la  bonificació 
contemplada a l’article 6 de l’oedenança municipal núm. 4 reguladora de l’ICIO “que la 
fundació està acollida al règim fiscal especial a l’empara de la llei 49/2002, de 23 de 
desembre, que regula les entitats sense finalitats lucretives i dels incentius fiscals al 
mecenatge.  Atès  que  l’objecte  del  propi  és  l’arrenjament  i  ampliació  d’un  centre 
especial  de treball,  que desenvolupa l’activitat  de  bugaderia,  i  que els  treballadors 
d’aquest  centre  pateixien  una  discapacitat  psícica  […]  sol·licita  que  el  plenari  de 
l’Ajuntament adopti l’acord en virtud del qual es declari que les obres d’arrenjament de 
la nau industrial són de caràcter assistencial i sanitari, i que se li atorgui la bonificació 
del 95% de la quota resultant de l’ICIO”.

Legislació aplicable

- Article 103 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovada pel Reia Decret 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.
- Article 6 de l’Ordenança Fiscal núm. 4 reguladora de l’Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres.

“Article 6. Bonificacions i exempcions
1. Les construccions, instal·lacions i obres que siguin declarades d’especial interès o  
utilitat municipal, gaudiran d’una bonificació de la quota fins el 95 per cent.
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La declaració d’especial interès o utilitat municipal correspon al Ple de la Corporació i  
s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, pel vot favorable de la majoria simple  
dels seus membres, quan es compleixi el requisit següent:

a)  Que  la  construcció,  instal·lació  u  obra  correspongui  a  un  ús  de  caràcter  
cultural, educatiu, assistencial, sanitari o historicoartístic.

En aquest sentit, els interessats, amb anterioritat a l’acreditament de l’impost, hauran  
de presentar sol·licitud davant l’Ajuntament, complimentant l’imprès facilitat a l’efecte,  
adjuntant la documentació següent: 
- Memòria del projecte tècnic de la construcció, instal·lació o obra a realitzar, a l’efecte  
de conèixer el  seu ús. En el  cas de no existir  projecte tècnic,  s’acompanyarà una  
declaració del subjecte passiu, junt amb la documentació que es consideri oportuna, a  
l’efecte d’acreditar l’ús de la construcció, instal·lació o obra a realitzar.
- Identificació fiscal del subjecte passiu, mitjançant fotocòpia del DNI, o NIF.”

Vist el projecte tècnic i  memòria de l’activiatat que desenvolupa el subjecte passiu, 
atès la identificació del mateix al moment de sol·licitar llicència. 

Es proposa al Ple:

PRIMER.- Declarar que l’ampliació de la bugaderia industrial dels Pallaresos situat a 
la Carretera Santes Creus, s/n correspon a un ús de caràcter assistencial i sanitari, 
atès el caràcter de centre de treball per a persones amb discapacitats psíquiques. 

SEGON.- Comunicar  el present acord al departament d’urbanisme i tributari per tal 
que s’apliqui la bonificació contemplada a l’article 6 de l’ordenança núm. 4 reguladora 
de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres. 

Sans: abans de procedir a la votació, voldriem saber, si aquesta ampliació ve precidida 
d’algun estudi de sorolls; i si tots els veïns estan informats que es procedirà a aquesta 
ampliació.

Alcalde: Qualsevol obra d’ampliació i llicència ve precedida d’un estudi tècnic, i el tema 
del veïnat desconec si és obligatori fer aquest tràmit. En tot cas, el que estem votant 
aquí és el plantejament de l’ICIO, no si concedim o no la llicència. 

Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez, Sans, 
Enseñat,  Coronado,  Ramos i  Vidal  s’aprova en  tots  els  seus punts l’anterior 
acord.
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3.- APROVACIÓ INICIAL DEL DUPROCIM.

Antecedents de fet

El DUPROCIM és el document que estableix el marc orgànic i funcional previst per a 
un municipi, amb l’objectiu de prevenir i controlar els riscos sobre les persones i els 
béns i donar resposta adequada a les possibles situacions d’emergència del municipi, 
sota responsabilitat del titular del pla i garantir la integració d’aquestes actuacions amb 
el sistema autonòmic de protecció civil. 

Aquest Pla de Protecció Civil Municipal doncs, aborda la identificació i avaluació dels 
riscos, les accions i mesures necessàries per a la prevenció i control de riscos, així 
com les mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en 
harmonia amb les característiques i els trets definidors del municipi. 

D’acord amb la Llei 4/97 de protecció civil de Catalunya, l’Ajuntament resta obligat a 
elaborar i implenatar el Pla de protecció civil municipal, del qual aquest document n’és 
la  base,  degut  a  ques  es  troba  afectat  per  diversos  riscos,  tant  dels  anomenats 
especials, com específics. 

A més a més, l’estructura del document ha de seguir les directriius que s’estableixien 
al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 
l’elaboració  i  l’homologació  dels  plans  de  protecció  civil  municipal  i  s’estableix  el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 

En data 19 de febrer de 2019 es va fer entrega per part del Servei de Medi Ambient, 
Salut Pública, Enginyeria municipal i territori de la Diputació de Tarragona el Document 
Unic de Protecció Civil Municipal dels Pallaresos.

Fonaments de dret

L’article 47.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya atribueix 
competència al Ple de l’ajuntament en matèria d’aprovació dels Plans d’emergència 
municipal. 

El Decret 142/1990, de 28 de maig, que desenvolupa la citada Llei. 

El Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim per a 
l’elaboració  i  l’homologació  dels  plans  de  protecció  civil  municipals  i  s’estableix  el 
procediment per a la seva tramitació conjunta. 

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

Primer.- Aprovar  inicialment  el  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal 
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(DUPROCIM) dels Pallaresos.

Segon.- Exposar  públicament  el  pla  d’emergències  municipal  aprovat  inicialment 
durant el termini de 30 dies hàbils mitjançant edicte que es publicarà al Butlletí Oficial 
de la  Província de Tarragona i  al  portal  de transparència de la  seu electrònica de 
l’Ajuntament dels Pallaresos 

https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-f5be-4a01-
8d7a-ec961d241172/

per tal que es puguin presentar al·legacions i reclamacions amb l’advertiment que, si 
transcorregut el termini esmentat, no s’ha presentat cap al·legació, el pla s’entendrà 
definitivament aprovat i es lliurarà a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a 
la seva homologació.

Tercer.- Notificar aquest acord als serveis territorials de protecció civil de Tarragona. 

Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez, Sans, 
Enseñat,  Coronado,  Ramos i  Vidal  s’aprova en  tots  els  seus punts l’anterior 
acord.

4.-  RATIFICACIÓ  DEL  DECRET  D’ALCALDIA  NÚM.  258/2019  PROPOSANT 
SÍMBOLS  I  DISTINCIONS  HONORÍFIQUES  AL  CONSELL  COMARCAL  DEL 
TARRAGONÈS.

D’acord amb el Decret d’Alcaldia 258/2019, de data 15 de març de 2019, que trascrit 
literalment diu el següent:

«RESOLUCIÓ D'ALCALDIA

Atesa  la  convocatòria  del  Consell  Comarcal  del  Tarragonès,  per  la  concessió  de  
“Distincions  de  mèrits  als  serveis  distingits”  amb  l’objectiu  d’honorar  persones  o  
entitats  en mèrit  de la  labor  realitzada o  conducta seguida que hagin  contribuït  a  
augmentar el prestigi d’un municipi del tarragonès o de la comarca en el seu conjunt.

Vist que l’equip de govern d’aquest Ajuntament, concretament la Regidoria de Cultura,  
va considerar idoni proposar al Consell Comarcal del Tarragonès la menció especial  
de la Sra. ELISABET HUNTINGFORD ANTIGAS, veïna del municipi i professora titular  
d’història  antiga  a  la  Universitat  Rovira  i  Virgili,  participa  en  diferents  línies  
d’investigació: estufis de gènere en el món antic, protohistòria del Mediterrani, també  
participa en activitats d’organització i publicacions. 

Va col·laborar activament en la elaboració i edició de la revista «Penallonga», que ha  
fet que el nostre municipi tingui una menció especial entre els municipis de la comarca.  
També destaca la seva labor cultural i voluntat de col·laborar per potenciar la cultura i  
la història del municipi dels Pallaresos.

 

smb://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-f5be-4a01-8d7a-ec961d241172/
smb://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-f5be-4a01-8d7a-ec961d241172/
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Per la qual cosa

RESOLC:

Primer.-  Proposar  el  Consell  Comarcal  del  Tarragonès que concedeixi  distinció de  
mèrits de serveis distingits per la labor cultural i col·laborativa a la Sra.  ELISABET 
HUNTINGFORD ANTIGAS.

Segon.- Notificar el contingut d’aquesta resolució al Consell Comarcal del Tarragonès,  
així  com la  tramesa  de  l’expedient,  per  tal  que  sigui  inclòs  a  la  convocatòria  de  
referència.

Tercer.- Ratificar el present decret a la propera sessió del Ple que es celebri.»

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

Primer.- Ratificar el Decret d’Alcaldia 258/2019, de data 15 de març de 2019. 

Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Tarragonès

Amb sis (6) vots a favors dels Srs. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez i Vidal; i 
quatre (4) abstencions dels Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos s’aprova en 
tots els seus punts l’anterior acord.

5.- EXPEDIENT 1039/2018 DISCIPLINARI DE PERSONAL.

En Expedient disciplinari incoat per Decret de l’Alcaldia de l’Ajuntament dels Pallaresos 
núm.  635/2018,  de  31  d’octubre,  contra  presumpte  responsable,  empleat  públic 
municipal, Vigilant – Agutzil TIP 001, adscrit amb caràcter interí a plaça de plantilla de 
personal funcionari de contingut funcional vinculat a Lloc de Treball 15 de la vigent 
Relació de Llocs de Treball, Subgrup de funció C2/AP.

1. FETS

Primer.- Per Decret  de l’Alcaldia de l’Ajuntament dels  Pallaresos dictat  al  núm. de 
Resolució 635/2018, de 31 d’octubre, es va ordenar la incoació d’Expedient disciplinari 
contra el presumpte responsable, empleat públic municipal, Vigilant – Agutzil TIP 001, 
adscrit  amb caràcter  interí  a  plaça de plantilla  de personal  funcionari  de  contingut 
funcional  vinculat  a  Lloc  de  Treball  15  de  la  vigent  Relació  de  Llocs  de  Treball, 
Subgrup de funció C2/AP.

Segon .-  En data 27 de desembre de 2018, es va formular per l’Instructor Plec de 
Càrrecs, notificat al presumpte inculpat en data 9 de gener de 2019.

Tercer .- Aquest Plec de Càrrecs va ser contestat en termini amb les al·legacions que 
va  considerar  pertinents,  fonamentalment  de  trastorn  derivat  dels  efectes  de  la 
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medicació prescrita pel tractament de la depressió i l’ansietat, i sense sol·licitud del 
tràmit ni proposta de prova de cap tipus.

Quart.- Per Proveït d’Instrucció de data 25 de gener de 2019, i no obstant la manca de 
sol·licitud  de  l’inculpat,  es  va  rebre  l’Expedient  a  prova,  per  a  la  pràctica  de  la 
documental  que  d’ofici,  es  va  estimar  pertinent,  amb  la  preceptiva  notificació  a 
l’inculpat, i amb el resultat que hi obra.

Cinquè.- Formulada Proposta de Resolució de 19 de febrer de 2019, va ser notificada 
al presumpte inculpat en data 23 de febrer de 2019 per a al·legacions, que no van ser 
presentades.

Sisè .-  En ofici  de  7  de març de 2019 ha estat  elevat  l’Expedient  als  efectes de 
resolució o devolució per a continuació de la instrucció.

Setè .-  Dels antecedents obrants i  prova practicada a l’Expedient,  resulta acreditat 
que, cap a les 16.30 hores del dia 27 d’octubre de 2018, l’inculpat,  empleat públic 
municipal, Vigilant – Agutzil TIP 001, adscrit amb caràcter interí a plaça de plantilla de 
personal funcionari de contingut funcional vinculat a Lloc de Treball 15 de la vigent 
Relació de Llocs de Treball, Subgrup de funció C2/AP, va ser aturat per una patrulla de 
Mossos  d’Esquadra  quan  circulava  pel  carrer  Priorat  del  terme  municipal  dels 
Pallaresos,  a  l’alçada  de  la  Guarderia  Municipal,  conduint  el  vehicle  policial  de 
titularitat municipal matrícula 6991 HTP, en horari i torn de servei, sense disposar del 
preceptiu permís de conduir de la classe B per raó d’haver-hi estat privat en virtut 
d’Executòria  275/2018 del  Jutjat  Penal  2 de Tarragona,  fet  que va donar  lloc a la 
instrucció  de  Diligències  Policials  947228/2018  AT  Sector  Tarragona  Mossos 
d’Esquadra, i Atestat de Trànsit 2263/2018 adreçat al Jutjat d’Instrucció en funcions de 
guàrdia de Tarragona, circumstància aquesta que no havia comunicat amb caràcter 
previ ni a l’Alcaldia ni als companys en reincorporar-se al servei després de baixa per 
Incapacitat Temporal de llarga durada.

Vuitè .- Per Decret d’Alcaldia núm. 2019/261, de data 18 de març de 2019, van ser

a. declarada l’existència de responsabilitat disciplinària en l’inculpat, per raó de la 
comissió d’infracció molt greu de conducció del vehicle policial en horari i torn 
de  servei  sense  disposar  de la  preceptiva  llicència per  conduir  vehicles  de 
motor, en estar-hi privat per Sentència Penal ferma anterior, tipificada a l’article 
48.1.e) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les Policies locals de Catalunya, en 
concurs amb una altra infracció  greu d’actuació contra la imatge del Cos de 
Vigilants municipals del Pallaresos, en passar els fets en horari i torn de servei i 
amb uniforme, tipificada a l’article 49.c) de la mateixa norma, i amb una última 
també  greu d’incompliment de l’obligació de donar compte a l’Alcaldia de la 
circumstància d’haver estat privat, i continuar privat en el moment de la seva 
reincorporació al  servei  després de baixa per  incapacitat  temporal  de llarga 
durada,  de  la  preceptiva  llicència  per  conduir  vehicles  a  motor,  tipificada  a 
l’article 49.f) de l’esmentada Llei 16/1991, de 10 de juliol, i 
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b. imposades  a  l’inculpat,  com  a  autor  responsable  de  les  dues  faltes  greus 
esmentades (d’actuació contra la imatge del Cos de Vigilants municipals del 
Pallaresos, d’una banda, tipificada a l’article 49.c) de la Llei 16/1991 de 10 de 
juliol,  de les Policies locals  de Catalunya,  i  d’incompliment de l’obligació de 
donar compte a l’Alcaldia de la circumstància d’haver estat privat, i continuar 
privat en el moment de la seva reincorporació al servei després de baixa per 
incapacitat  temporal  de llarga durada,  de la  preceptiva  llicència  per  conduir 
vehicles  a  motor,  d’altra,  tipificada  aquesta  a  l’article  49.f)  de  l’esmentada 
norma), les sancions de suspensió d’ocupació i correlativa de sou per temps de 
tres mesos per raó de la primera de les infraccions greus imputades, i també de 
suspensió d’ocupació i correlativa de sou durant altres tres mesos per raó de la 
segona de les infraccions greus imputades, fent un total de sis mesos a complir 
de forma consecutiva. 

Novè .- Al mateix Decret es va disposar l’elevació al Ple de proposta d’imposició de la 
sanció, per raó de la falta molt greu acreditada (de conducció del vehicle policial en 
horari i torn de servei sense disposar de la preceptiva llicència per conduir vehicles de 
motor, en estar-hi privat per Sentència Penal ferma anterior, tipificada a l’article 48.1.e) 
de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les Policies locals de Catalunya), de separació del 
servei i la correlativa revocació del seu nomenament interí com a empleat públic de 
l’Ajuntament dels Pallaresos en plaça de Vigilant – Agutzil, conferit per Resolució de 
l’Alcaldia núm. 7/2010, de 12 de gener.

2. FONAMENTS DE DRET

Primer .- VALORACIÓ JURÍDICA DELS FETS

Els fets són constitutius d’una infracció molt greu de conducció del vehicle policial en 
horari i torn de servei sense disposar de la preceptiva llicència per conduir vehicles de 
motor, en estar-hi privat per Sentència Penal ferma anterior, tipificada a l’article 48.1.e) 
de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de les Policies locals de Catalunya.

Segon .- RESPONSABILITATS

Els fets resulten imputables, en concepte d’autor, empleat públic municipal, Vigilant – 
Agutzil TIP 001, adscrit amb caràcter interí a plaça de plantilla de personal funcionari 
de contingut funcional vinculat a Lloc de Treball 15 de la vigent Relació de Llocs de 
Treball, Subgrup de funció C2/AP.

Tercer .- SANCIÓ

Separació del servei, amb correlativa revocació del nomenament interí com a empleat 
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públic de l’Ajuntament dels Pallaresos  en plaça de Vigilant – Agutzil,  per raó de la 
infracció  molt  greu  imputada  d’actuació  delictiva  dolosa  per  conducció  de  vehicle 
municipal adscrit al Servei de Vigilància sense disposar de la preceptiva llicència de 
conducció de vehicles a motor en estar-hi privat per Sentència Penal ferma anterior, 
tipificada a l’article 48.1.e) de la Llei 16/1991, de 10 de juliol, de les Policies locals de 
Catalunya.

Quart.- CIRCUNSTÀNCIES CONCORRENTS

La transcendència per a la seguretat pública (article 53.f) de la Llei 16/1991, de 10 de 
juliol), atesa la qualitat de Vigilant municipal de l’inculpat, responsable tot just, amb 
autoritat  delegada directa  de l’Alcaldia,  de la  seva preservació,  de fer  observar  la 
legalitat i de sancionar els seus incompliments dins del marc legal de l’article 13 de 
l’esmentada Llei, qualifica de forma especial la infracció molt greu de conducció de 
vehicle  policial,  en  horari  i  torn  de  servei  i  amb  uniforme,  sense  disposar  de  la 
preceptiva llicència per conduir vehicles de motor.

Cinquè .- COMPETÈNCIES IMPOSICIÓ SANCIONS

Correspon al Ple la competència d’imposició de la sanció de separació del servei per 
raó de la falta molt greu imputada.

 

Sisè.- COMPLIMENT PRESCRIPCIONS LEGALS

En la tramitació del procediment s’han observat les prescripcions dels articles 273 i 
següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual es va aprovar el Reglament del 
Personal al servei dels Ens locals de Catalunya.

En raó dels anteriors Antecedents i Fonaments, aquesta Alcaldia eleva al Ple proposta 
d’acord 

Primer.- D’imposició a l’inculpat, empleat públic municipal, Vigilant – Agutzil TIP 001, 
adscrit  amb caràcter  interí  a  plaça de plantilla  de personal  funcionari  de  contingut 
funcional  vinculat  a  Lloc  de  Treball  15  de  la  vigent  Relació  de  Llocs  de  Treball, 
Subgrup de funció C2/AP, com a autor responsable de la comissió d’infracció molt greu 
de  conducció  del  vehicle  policial  en  horari  i  torn  de  servei  sense  disposar  de  la 
preceptiva llicència per  conduir  vehicles de motor,  en estar-hi  privat  per  Sentència 
Penal ferma anterior, tipificada a l’article 48.1.e) de la Llei 16/1991 de 10 de juliol, de 
les Policies locals de Catalunya, de la sanció de separació definitiva del servei, amb 
correlativa revocació del seu nomenament interí com a empleat públic de l’Ajuntament 
dels Pallaresos en plaça de Vigilant – Agutzil, conferit per Resolució de l’Alcaldia núm. 
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7/2010, de 12 de gener. 

Segon  .- La  notificació  a  l’interessat,  amb  indicació  que  contra  l’Acord  cabria 
interposar

Recurs  contenciós  administratiu davant  el  Jutjat  d’aquesta  classe  de 
Tarragona que per torn correspongués, en termini de dos mesos comptats del 
dia següent al de notificació, i, alternativa i potestativament, 

Recurs de Reposició, a interposar davant d’aquesta Alcaldia en termini d’un 
mes,  comptat  igualment  des  del  dia  següent  al  de  la  notificació,  i  sense 
perjudici de qualsevol altra acció o recurs que estimés pertinent a la defensa 
dels seus drets i interessos legítims.

Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez, Sans, 
Enseñat,  Coronado,  Ramos i  Vidal  s’aprova en  tots  els  seus punts l’anterior 
acord.

6.- APROVACIÓ DEL CONVENI AMB L’ASSOCIACIÓ ENTRE-GATS.

Que de conformitat amb el que disposa el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel 
qual  s’aprova  el  Text  Refós  de  la  Llei  de  Protecció  dels  Animals,  correspon  als 
municipis la recollida, captura i control d’animals abandonats, perduts o ensalvatgits i 
el control d’animals salvatges urbans, així com la seva acollida, recuperació i adopció. 
Així  mateix,  estableix  que  els  municipi  poden  concertar  l’execució  d’aquestes 
prestacions  amb  associacions  de  protecció  i  defensa  dels  animals  legalment 
constituïdes  o  amb  empreses  especialitzades  de  control  i  recollida  d¡animals  de 
companyia. 

Que en l’àmbit urbà del municipi dels Pallaresos existeixien colònies de gats, que han 
de ser controlades per raons de salut i benesar animal. 

Que  l’Associació  Entre-Gats  és  una  associació  sense  ànim  de  lucre  que  té  com 
objectiu principal la protecció i esterilització dels gats urbans. 

Que ambdues parts, l’Ajuntament dels Pallaresos i l’Associació Entre-Gats, entenen 
que és necessari establir un règim de col·laboració mútua i continuar el programa per 
coadjuvar en l’acompliment dels objectius que exigeix la legislació en aquesta matèria i 
per tant, realitzar un programa de control de colònies de gats al carrer al municipi dels 
Pallaresos. 

Vist el conveni adjunt a la proposta d’acord, es proposa al ple l’adopció dels següents 
ACORDS:
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Primer.-  Aprovar  el  text  del  Conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  dels 
Pallaresos i l’Associació Entre-Gats en els termes que figura a l’expedient. 

Segon.-  Notificar  l’acord  d’aprovació  del  conveni  als  interessats,  d'acord  amb  lo 
establecido en els articles 40, 42 i 43 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques als interessats i emplaçar-los per 
a la signatura d'aquest.

Tercer.-  Publicar  a  la  seu  electrònica  d'aquest  Ajuntament 
https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/info.0  el  text  definitiu  complet  del 
Conveni dins del mes següent a la seva aprovació.

Quart.- Facultar a l'Alcalde, com a President d'aquesta Corporació i en representació 
d'aquest Ajuntament, de conformitat amb l'article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 
Reguladora  de  les  Bases  del  Règim  Local,  per  subscriure  el  citat  Conveni  de 
Col·laboració i quants documents siguin necessaris en la seva execució.

Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez, Sans, 
Enseñat,  Coronado,  Ramos i  Vidal  s’aprova en  tots  els  seus punts l’anterior 
acord.

7.- APROVACIÓ FESTES LOCALS 2020.

Atès que abans del 30 d’abril de 2019 s’ha de comunicar les festes locals 2020 del 
municipi.
D'acord amb l'article 37.2 de l'Estatut dels treballadors que indica que de les catorze 
festes laborals, dues tindran caràcter local, i d'acord amb el Decret 177/1980, de 3 
d’octubre, en el qual s'estableix que les dues festes locals seran fixades per Ordre del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a proposta dels municipis respectius.

L'Acord de l'Ajuntament ha de ser adoptat pel Ple, tal com estableix l'article 46 del 
Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol. 

Els dies proposats no poden escaure's en diumenge ni coincidir  amb cap dels dies 
festius que s'indiquen a continuació:  1 de gener (Cap d’any),  19 d’abril  (Divendres 
Sant), 22 d’abril (dilluns de Pasqua Florida), 1 de maig (Festa del Treball), 24 de juny 
(Sant Joan), 15 d'agost (l'Assumpció), 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya), 
12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya), 1 de novembre (Tots Sants), 6 de desembre 
(Dia de la Constitució), 25 de desembre (Nadal), 26 de desembre (Sant Esteve). 

La proposta ha de contenir dues festes locals.

Atès que  tradicionalment  les  festes  locals  són  els  dies  20  de  gener i  6 d’agost, 
coincidint amb el patró del municipi. El 20 de gener de 2020 és un dilluns i el 6 d’agost 
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de 2020 és un dijous. 

Atès que l’article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, que estableix que la 
proposta de les festes locals del municipi s’ha d’adoptar mitjançant acord del Ple de 
l’Ajuntament, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Establir com a festes locals per l’any 2020 els dies 20 de gener i 6 d’agost 
de 2020 pels motius anteriorment esmentats. 

Segon.-  Comunicar  el  contingut  d’aquest  acord  al  Departament  de  Treball,  Afers 
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya. 

Amb sis (6) vots a favors dels Srs. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez i Vidal; i 
quatre (4) abstencions dels Srs. Sans, Enseñat, Coronado i Ramos s’aprova en 
tots els seus punts l’anterior acord.

8.-  APROVACIÓ INICIAL PROJECTE DE RENOVACIÓ D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
EXTERIOR. QUADRES C, D, E, F, G, H, L, M, N, Q I V.

Necessitat a satisfer:
L’antiguitat de l’enllumenat públic exterior existent amb làmpades de vapor de mercuri, 
la seva reduïda efectivitat, així com el perjudici mediambiental que suposa, justifiquen 
la instal·lació d’un nou enllumenat públic exterior basat en lluminàries tipus tecnologia 
LED, que compleixi les normatives vigents, així com un alt rendiment i eficiència, amb 
menys consum i millor uniformitat. 

Es dona compliment a:

- Llei 6/2001, de 31 de maig, ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del 
medi nocturn.

- Decret 190/2015, de 25 d’agost, desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, 
ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn.

-  Reial  Decret  1890/2008,  de  14  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  Reglament 
d’eficiència  energètica  de  les  instal·lacions  d’enllumenat  exterior  i  les  seves 
instruccions tècniques reglmanetàries EA-01 i EA-07.

Objecte:

En  conseqüència  “el  projecte  de  renovació  d’enllumenat  públic  exterior.  Quadres: 
C,D,E,F,G,H,L,M,N,Q i V” té per objecte estudiar, proposar i valorar les característiques 
i el sistema d’execució de les instal·lacions necessàries per dotar aquests trams de 
carrers de l’enllumenat públic exterior adient, ajustant-se a les Normes i prescripcions 
dels Reglaments que li són d’aplicació. 

 



 
Ajuntament dels Pallaresos

El projecte es pot consultar a la seu electrònica de l’Ajuntament dels Pallaresos 

https://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-f5be-4a01-
8d7a-ec961d241172/

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els 
articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, en relació amb la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament 
jurídic  espanyol  les  Directives  del  Parlament  Europeu  i  del  Consell  2014/23/UE  i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Aprovar  inicialment  el  projecte  d'obres  “PROJECTE  DE  RENOVACIÓ 
D’ENLLUMENAT PÚBLIC EXTERIOR. QUADRES: C,D,E,F,G,H,L,M,N,Q i V”. per un 
import de 355.050,41 euros sense IVA. 

Objecte:
Renovar l'enllumenat públic exterior existent. substitució 
de les lluminàries existents de vapor de mercuri que es 
troben repartides per tot el municipi.

Autor del Projecte Col·legi Oficial Nombre Data
Import 
projecte

Julio Cadena Gutiérrez

Col·legi 
d'enginyers 
industrials  de 
catalunya 
demarcació  de 
Tarragona

84000 20/02/2019 355.050,41 €

Segon.-  Sotmetre el  Projecte d'Obres a informació pública pel  període de 30 dies 
hàbils mitjançant anunci en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en 
el Butlletí Oficial de la Província.

L’anterior acord s’aprova en tots els seus punts per sis (6) vots a favor dels Srs.  
Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez i Vidal; i quatre (4) abstencions dels Srs. 

 

smb://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-f5be-4a01-8d7a-ec961d241172/
smb://ajuntamentdelspallaresos.eadministracio.cat/transparency/72fe2de0-f5be-4a01-8d7a-ec961d241172/
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Sans,  Enseñat,  Coronado i  Ramos s’aprova en tots  els  seus punts l’anterior 
acord. 

9.-  APROVAR LA DENOMINACIÓ DE “PARC INFANTIL GUILLEM AGULLÓ” AL 
PARC UBICAT ENTRE EL CARRER NOU I EL CARRER ALT.

Antecedents de fet

Per la regidora de cultura es proposa el nomenament de l’equipament municipal ubicat 
davant  de “Can Boada”  entre  el  Carrer  Alt  i  el  Carrer  Nou,  per  “PARC INFANTIL 
GUILLEM AGULLÓ”.

Guillem Agulló i Salvador, jove de Burjassot, va ser brutalment assassinat l’11 d’abril 
de 1993 per un grup de joves d’ideologia neonazi a la localitat de Montanejos, a la 
comarca de l’Alt Millars. 

Atès que la mort de Guillem Agulló, membre de l’organització política Maulets, no fou 
casual,  sinó  fruit  de  la  seva  militància  independentista  i  antifeixista.  Tal  i  com  es 
constatà, ja que els joves que van interventir en l’assassinat eren coneguts per la seva 
ideologia nacionalista espanyola. 

Atès  que  malauradament,  durant  els  darrers  anys  els  Països  Catalans  han  estat 
testimoni de nombroses delictes d’odi, atacs a les seus de partits polítics, sindicats i 
associacions així com manifestacions racistes i xenòfobes a molts barris de les nostres 
ciutats. 

Atès que tot i així, la família de Guillem ha lluitat al llarg d’aquests 25 anys per tal de 
mantenir viva la memòria i la lluita del seu fill, del nostre ciutadà, malgrat les amenaces 
rebudes i la indiferència institucional amb la que van topar al País Valencià. 

Atès  que  els  informes  Raxes  del  moviment  contra  la  instolerància  assenyalen 
malauradament, any rere any, les agressions i incidents relacionats amb els delictes 
d’odi,  per  racisme,  homofòbia  o  discriminació,  entre  d’altres  que  es  produeixen  al 
nostre país. 

Fonaments de Dret

La denominació de la via pública és un dels elements que ha de contenir l'inventari 
referit a les vies públiques, segons assenyala l’article 108 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament  del  patrimoni  dels  ens  locals  i  75  del 
Reglament  estatal  de  població  i  demarcació  s’ha  de  mantenir  actualitzada  la 
nomenclatura i retolació de vies públiques i la numeració dels edificis.
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Per tot el qual, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.-  Posar  el  nom  de  “PARC  INFANTIL  GUILLEM  AGULLÓ”  a  l’equipament 
municipal ubicat davant de “Can Boada” entre el Carrer Alt i Carrer Nou, en homenatge 
a la figura del jove Valencià assassinat brutalment per un grup de joves d’ideologia 
neonazi l’any 1993.

Segon.- Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per a l'efectivitat dels precedents acords.

Tercer.- Iniciar els tràmits corresponents per tal de fer efectiu aquest acord.

S’aprova l’anterior acord en tots els seus punts per cinc (5) vots a favor dels 
Srs/es Nolla,  Tenorio,  Llonch,  Grau i  Sánchez;  quatre  (4)  vots en contra dels 
Srs./es  Sans,  Enseñat,  Coronado  i  Ramos;  i  una  (1)  abstenció  del  Sr.  Vidal 
s’aprova en tots els seus punts l’anterior acord.

10.- EXPEDIENT D´EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER MÚTUA AVINENÇA

Aprovació de la inclusió per urgència:  Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, 
Tenorio,  Llonch,  Grau,  Sánchez,  Sans,  Enseñat,  Coronado,  Ramos  i  Vidal 
s’aprova incloure el punt en l’ordre del dia. 

Primer.-  Havent-se  aprovat  el  següent  projecte  “SEPARATA  PROJECTE  DE 
SUBSTITUCIÓ  DE  L’ESTACIÓ  DE  BOMBAMENT PER UN  NOU COL·LECTOR A 
PALLARESOS PARK. ELS PALLARESOS”,  per acord de Ple de data 05 d’abril  de 
2018,  la  qual  cosa suposa  la  declaració  d’utilitat  pública  de la  referida  actuació,  i 
resultant necessària l’adquisició dels béns i drets afectats per la mateixa.

Segon.- Havent-se aprovat per acord de ple de data 31 de gener de 2019 la declaració 
de  la  Necessitat  d’Ocupació  del  béns  i  dret  afectats  i  la  relació  concreta  i 
individualitzada dels béns a expropiar.

Tercer.- Havent-se  sotmès  a  tràmit  d´informació  pública  no  s´han  presentat 
al·legacions.a.

Quart.- Havent estat notificat el titular de drets afectats per l´expropiació, i  d´acord 
amb la  taxació  municipal  dels  mateixos  que  consta  en el  projecte,  en  l´expedient 
consta  Acta  Prèvia  atorgada  per  aquests  de conformitat  amb totes  les  actuacions 
expropiatòries i de conformitat i mútua avinença amb el justipreu.

Cinquè.- I d´acord amb els antecedents exposats i les disposicions d´aplicació de la 
Llei d´expropiació forçosa i el seu reglament i la legislació hipotecària al respecte, es 
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proposa al ple l’adopció dels següents acords,

ACORD

Primer.- Aprovar  definitivament  aquesta  Relació  segons  consta  annexa  al  present 
acord.

Segon.- Aprovar l´expedient de fixació del justipreu i aprovar l´adquisició del conjunt 
de béns objecte d´expropiació relacionats annexes pel preu, que no es distribueix, de 
dos mil nou-cents euros (2.900,50 €).

Tercer.- Facultar l´Alcalde-President, Sr. Josep Ma. Nolla Cabelos, per atorgar l´Acta 
de  Pagament  i  Ocupació  de  les  finques  i  drets  expropiats,  i  tots  quants  actes  i 
documents siguin necessaris per a l´execució del present acord. 

ANNEX

Relació de béns afectats d´expropiació

FINCA 1

Descripció : segons consta registral : “Rustica: pieza de tierra en Pallaresos partida 
Clots, de cabida, dos áreas, diez centiáreas, cincuenta decímetros cuadrados. Linda: 
norte,  con  carretera,  sur,  con  casas  del  pueblo,  más  concretamente  con  la  casa 
descrita bajo el número 4, este, con resto de finca matriz, y oeste, con parcela vendida 
[...]”. 

Inscrita : en el Registre de la Propietat n.º 3 de Tarragona, al tomo 2030, llibre 48. 

Títol : Pertany al Sr. Ramon Gras Vidal, totalitat, del ple domin amb caràcter privatiu 
per títol d’herència. 

V.- Justipreu i pagament

El justipreu es fixa de mútua avinença en la quantitat de total, que no es distribueix, de 
45,50 euros per expropiació dels 7m2 de pou. I en la quantitat  de 1780 euros per 
servitud de pas d’acord amb plànol adjunt. També Es satisfà la quantitat de 1.075,00 
euros en concepte d’ocupació temporal. 

Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez, Sans, 
Enseñat,  Coronado,  Ramos i  Vidal  s’aprova en  tots  els  seus punts l’anterior 
acord. 
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11.  MOCIÓ PER GARANTIR LA CONTINUITAT DELS CENTRES ESPECIAL DE 
TREBALL A CATALUNYA.

Aprovació de la inclusió per urgència:  Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, 
Tenorio,  Llonch,  Grau,  Sánchez,  Sans,  Enseñat,  Coronado,  Ramos  i  Vidal 
s’aprova incloure el punt en l’ordre del dia. 

El passat 21 de desembre de 2018 el Consell de Ministres del Govern d’Espanya va 
aprovar l’increment del Salari Mínim Interprofessional fins els 900€ per a l’any 2019, el 
que suposa el major increment de l’SMI en els darrers 41 anys.

D’aquest increment es  beneficiaran  els treballadors  i treballadores  del conjunt  de 
l’Estat, incloses les persones amb discapacitat empleades a l’empresa ordinària i als 
Centres Especials de Treball.

Els  Centres  Especials  de  Treball  (CET)  són  entitats  que  ocupen  persones  amb 
discapacitat.  Aquests  organismes  tenen  com  a  objectiu  la  inclusió  laboral  de  les 
persones  amb  discapacitat  física  o  psíquica.  A Catalunya  uns  47.000  ciutadans  i 
ciutadanes  amb  discapacitat,  dels  quals  16.000  treballen  a  Centres  Especials  de 
Treball i, per tant, reben una subvenció parcial del salari mínim.

És en aquest darrer sector on l’increment de l’SMI te una incidència especial, ja que 
les persones que treballen als Centres Especials de Treball tenen una subvenció del 
50% de l’SMI, per a les persones amb especials dificultats, i d’un 25% de l’SMI les 
persones amb altres discapacitats.  Cal  destacar  que aquests percentatges no han 
estat consensuats entre el Govern i tot els i les representants del sector.

El  finançament d’aquesta subvenció de l’SMI es realitza tant  pels  recursos que es 
destinen  des  del  Govern  de  l’Estat  a  les  Comunitats  Autònomes  via  Conferencia 
Sectorial  de  Empleo  y  Asuntos  Laborales,  com  per  fons  aportats  per  la  pròpia 
Generalitat  de Catalunya.  Segons el  Departament de Treball, el  pressupost  per als 
CETs a Catalunya és enguany de 85 milions d’euros: dels 342 milions d’euros que va 
rebre de la Conferència Sectorial l’any 2018, la Generalitat va destinar 50 milions als 
CETs, i els 35 milions restants els aporta la Generalitat de fons propis.

Per fer front al pagament de la subvenció de l’SMI als CET’s al 2019, la Conferència 
Sectorial celebrada el passat 21 de febrer de 2019, ha destinat 336 milions d’euros a 
Catalunya  per  a  totes  les  polítiques  actives  de  treball.  D’aquests,  la  Conferència 
Sectorial  va acordar  destinar  70 milions d’euros al  finançament  de l’SMI  als  CETs 
catalans, als que s’hi sumaran al voltant de 18 milions d’euros a la propera conferència 
sectorial convocada al mes
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d’abril, 12 milions d’euros en partides de flexibilitat i uns aproximadament 6,3 milions 
d’euros  atès  el  criteri  d’augmentar  l’SMI  al  55%  per  a  persones  amb  especials 
dificultats.  En  total,  aproximadament  106  milions  d’euros,  una  quantitat  de  dobla 
l’aportació  de l’any  2018 i  que assegura el  pagament  de l’increment  de l’SMI  als 
treballadors/es amb discapacitat a Catalunya, sempre que el Govern de la Generalitat 
destini aquestes partides a aquesta finalitat.

Per  la  seva  banda,  la  Generalitat  de  Catalunya  ha  anunciat  un  increment  de  7,5 
milions  d’euros,  respecte  a  la  seva  aportacions  d’anys  anteriors  amb l’objectiu  de 
contribuir, junt amb el Govern de l’Estat, a l’estabilitat financera dels Centres Especials 
de Treball a Catalunya.

El Comitè Espanyol de Representants de Persones amb Discapacitat (CERMI) va fer 
públic un comunicat el passat 15 de gener de 2019 on reclamen a les Comunitats 
Autònomes,  com administracions  competents  en  matèria  social,  “que  habilitin  amb 
urgència fons addicionals perquè les estructures de la discapacitat que presten serveis 
socials de caràcter públic per delegació, puguin fer front a l'impacte de la pujada del 
salari  mínim interprofessional (SMI)  i  de les altres obligacions que es derivin de la 
negociació  col·lectiva  en  curs”.  En  el  propi  comunicat,  el  CERMI  expressa  que  el 
sector de la discapacitat ha saludat com a mesura social positiva el fort increment de 
l'SMI aprovat pel Govern d'Espanya, “que millorarà la capacitat de renda dels salaris 
més baixos  i  dignificarà  les  condicions  laborals  d'un  gran nombre de  treballadors, 
augment que té efectes directes en els serveis públics d'atenció social que gestionen 
les  entitats  de  la  discapacitat,  que  estan  concertats  amb  les  administracions 
autonòmiques, amb mòduls econòmics previs a la pujada de l'SMI”.

En una línia similar s’ha expressat l’Associació Empresarial d’Economia Social Dincat 
en un comunicat fet públic el passat 10 de gener de 2019, on qualifica l’increment de 
l’SMI com un “avenç social de primera magnitud” i discrepen significativament de les 
declaracions  a  TV3  del  Director  General  d’Economia  Social  de  la  Generalitat  de 
Catalunya, el Sr. Josep Vidal, on deia que la Generalitat no podrà fer res per evitar el 
probable tancament d’alguns Centres Especials de Treball.

Finalment,  la Federació de Centres Especials de Treball  de Catalunya ha demanat 
també “la coresponsabilitat de totes les administracions per poder fer front a aquest 
augment,  que  considerem  del  tot  necessari.  Demanem,  en  aquest  sentit,  el 
desenvolupament de mesures que aportin recursos”.

Els efectes de l’increment de l’SMI són especialment crítics a Catalunya, ja que sense 
el recolzament necessari per part de la Generalitat de Catalunya podria posar-se en 
perill  el  model  capdavanter  en  la  inserció  sociolaboral  de  les  persones  amb 
discapacitat a Catalunya. Un recolzament que els CETS venen reclamant des de fa 
més de 10 anys, amb una millora en el finançament, en posar fi als endarreriments 
d’entre 6 i 13 mesos en els pagaments del finançament públic dels anys 2017 i 2018, o 
també en les retallades en el finançament pendent de cobrar de 2018.
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Les  retallades  en  el  sector  es  produeixen  des  de  l’any  2010,  on  la  Generalitat 
comunica  al  Govern  de  l’Estat  una  quantitat  inferior  de  treballadors/es  amb 
discapacitat durant 5 anys, el que disminueix els recursos aportats pel Govern central. 
A més, dels recursos provinents de la Conferencia Sectorial durant els darrers anys, la 
Generalitat ha fet una distribució desigual que no ha garantit la sostenibilitat dels CETs 
a Catalunya. El 31 de maig de 2011 es van congelar totes les subvencions per a la 
contractació de nous treballadors/es amb discapacitat i per a les USAPS (Unitat de 
Suport a l'Activitat Professional) que han de vetllar per la incorporació de les persones 
amb discapacitat al mercat ordinari. I finalment, l’any 2015 es va anunciar la creació 
d’un nou model català de Centres Especials de Treball que, 4 anys després, encara no 
s’ha elaborat.

Per  tots  aquests  motius,  i  amb  l’objectiu  d’assegurar  la  continuïtat  dels  Centres 
Especials de Treball  a Catalunya,  el  GRUP MUNICIPAL D’UNIM-PSC insta al  PLE 
d’aquesta corporació a adoptar els següents acords:

1. Instar al Govern de l’Estat a fer efectius els acords presos a la Conferència Sectorial 
del mes de febrer i  que garanteixen que Catalunya disposarà de fons suficient per 
finançar el 50% de l’SMI a treballadors/es amb discapacitat a Catalunya, i el 55% a 
aquells que tenen especials dificultats.

2.  Instar al  Govern de la Generalitat  a incrementar notablement i  amb celeritat  els 
recursos propis destinats als Centres Especials de Treball  de Catalunya per tal de 
garantir la seva viabilitat econòmica.

3.   Instar al Govern de la Generalitat a garantir l’SMI dels treballadors/es dels Centres 
Especials de Treball a Catalunya, ja que compta amb el finançament suficient per part 
del Govern de l’Estat, tal i com es va acorda a la Conferència Sectorial on Catalunya hi 
era present.

4.   Instar al Govern de la Generalitat a fer efectiu durant el primer trimestre de l’any 
2019 el pagament de tots els endarreriments de l’any 2018 que té amb el sector de la 
discapacitat, especialment als Centres Especials de Treball.

5.   Publicar de manera immediata la nova convocatòria d’ordres, després d’un procés 
de negociació i  acord de les entitats del sector per a totes les línies de subvenció 
pendents i  d’assegurar que l’any 2019 les noves ordres es publiquin dins el primer 
semestre de l’any.

6.   Continuar disposant d’espais de concertació amb el sector de les persones amb 
discapacitat que es tradueixi en un model de Treball Protegit a Catalunya, que compti 
amb  el  màxim  consens  de  les  entitats  representatives  del  sector,  asseguri  el 
compliment dels drets de totes les persones amb discapacitat.

7.   Incrementar notablement,  durant  l’any 2019,  les insercions al  mercat  de treball 
ordinari de persones amb discapacitat, i també el nombre
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d’inspeccions laborals a les empreses amb relació al compliment de la reserva de llocs 
de  treball  per  a  persones  amb  discapacitat  de  la  Llei  general  de  persones  amb 
discapacitat i de la seva inclusió social, aprofitant el pressupost ja destinat a la inserció 
laboral i a la contractació per part de l’empresa ordinària i potenciar el paper d’ajut a la 
transició cap al treball ordinari.
8.  Potenciar els centres especials de treball d’economia social i cooperativa arrelats al 
territori  que  apostin  per  la  plena  inclusió  laboral  i  social  de  les  persones  amb 
discapacitat i les persones amb especials dificultats, reforçant els aspectes relacionats 
amb la reconversió d’activitats obsoletes, la democràcia interna, el suport a la inversió i 
reinversió dels beneficis i el treball en xarxa que permeti oferir nous serveis i productes 
amb valor afegit.

9.  Donar compliment a la moció 131/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre 
els centres especials de treball.

10.Fer arribar aquests acords al  Govern de l’Estat,  al  Govern de la  Generalitat  de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i als seus grups parlamentaris, a l’Associació 
Catalana de Municipis, a la Federació de Municipis de Catalunya, a l’entitat per a la 
Discapacitat Intel·lectual a Catalunya (DINCAT) , al Comitè Espanyol de Representants 
de  Persones  amb  Discapacitat  (CERMI),  al  Comitè  Català  de  Representants  de 
Persones amb Discapacitat (COCARMI), l’Associació Empresarial d’Economia Social 
(Dincat) i a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.

Previa a la votació, la Sra. Grau, el conseller s’ha comprès a ampliar el pressupost del 
2019; tampoc hi ha enderreriments; hi ha mala planificació i improvització per part del 
govern Espanyol; és necessari que tots assumim la responsabilitat. La generalitat és 
l’únic govern que aporta fons propis. Votarem a favor però voliem puntualitzar aquests 
punts.

Sr. Sans, aquesta moció fa temps que el PSC li va al darrera, aquesta és la versió més 
actualitzada. No hi ha errors. 

S’aprova l’anterior acord en tots els seus punts per unanimitat. 

12.-   MOCIÓ PEL RESTABLIMENT DE LA MEMÒRIA HISTÒRICA DELS EXILIATS I   
EXILIADES DE LA GUERRA CIVIL ESPANYOLA

Aprovació de la inclusió per urgència:  Per unanimitat dels presents, Sr. Nolla, 
Tenorio,  Llonch,  Grau,  Sánchez,  Sans,  Enseñat,  Coronado,  Ramos  i  Vidal 
s’aprova incloure el punt en l’ordre del dia. 
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Atès que, fou aquí a Espanya on es va lliurar la primera batalla que va enfrontar al 
segle XX als que defensaven la llibertat contra els que defensaven models totalitaris 
de societat. I els que portaven la raó --la raó de la democràcia-- van ser dolorosament 
derrotats i reprimits.

Atès que, aquest va ser el principi d'una llarga dictadura a Espanya i d'un llarg exili de 
centenars de milers d'éssers humans, d'espanyols i espanyoles, molts dels quals van 
començar la seva travessia en camps de concentració com el que es trobava aquí, a 
Argelès-Sud -Mer, o Sant Cebrià de Rosselló, a Le Barcarès, i tants d'altres.

Atès que, cal retre homenatge a aquella democràcia espanyola que va ser derrotada 
per la tirania, i rendir tribut a aquells que van donar el millor de si mateixos lluitant 
perquè això no tornés a ocórrer al nostre país.

Atès que, una de les proves que la Constitució de 1978 va restaurar els valors i els 
ideals de la República de 1931 és que posà de nou en marxa el “cor aturat” - el “cor 
gelat”, que diria Antonio Machado - de l'Espanya moderna, audaç i oberta que havien 
inaugurat  les  Corts  de Cadis  en 1812 i  que la  República  Espanyola  de llavors va 
rellançar amb entusiasme.

Atès que, una Espanya que mai ha renunciat a la llibertat malgrat els cops, de les 
cadenes i  dels  exilis  que ha hagut  de patir  al  llarg de la  seva centenària història. 
Aquesta és l'Espanya per la  que va defensar Manuel  Azaña:  “una Espanya unida,  
diversa,  democràtica,  tolerant  i  en  continu  progrés;  una  Espanya  que  basa  en  
l'educació i en la ciència el desenvolupament de la seva societat”.

Atès que, fou durant la República, que les dones - per fi - es van posar dretes i van 
reclamar  la  dignitat  que  durant  moltíssims  anys  els  va  ser  negada. 
Malauradament, la guerra, primer, i la dictadura, després, van aturar i escapçar totes 
les conquestes que s’havien endegat.  El  somni  de la  igualtat,  recent  iniciat,  es va 
esvair. Aquelles dones de l'exili van ser les primeres a obtenir recursos, ingressos per 
reconstruir les llars perdudes, per mantenir la moral alta, per transmetre la memòria i 
per  sostenir  viva  l'esperança  del  retorn.  Aquelles  dones  admirables,  anònimes, 
combatives i custòdies de la memòria són avui també exemple per a totes les dones 
que encara avui continuen la lluita de la igualtat.

Atès que, després de 80 anys d'aquest exili polític, toca ara de girar la vista enrere i 
recordar-nos d'aquests centenars de milers i milers d'exiliades i exiliats espanyols –
molts d’ells catalans i  catalanes- que van haver de trencar les seves vides com a 
conseqüència del fanatisme i la brutalitat del feixisme.

Atès que, quan es complien dos anys de l'inici de la Guerra Civil, Manuel Azaña va 
pronunciar un discurs a Barcelona que ja ha quedat per a la història, per a la història 
de la política gran, de la política amb majúscules. Deia el següent:
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"Es obligación moral, sobre todo de los que padecen la guerra, sacar de la lección y  
de la musa del escarmiento el mayor bien posible. Y cuando la antorcha pase a otras  
manos, a otros hombres, a otras generaciones, que se acordarán, si alguna vez les  
hierve la sangre iracunda y otra vez el genio español vuelve a enfurecerse con la 
intolerancia, y con el odio, y con el apetito de destrucción, que piensen en los muertos  
y que escuchen su lección, la de esos hombres que han caído embravecidos en la  
batalla luchando magnánimamente por un ideal grandioso y que, ahora, abrigados en  
la  tierra  materna,  ya  no  tienen  odio,  ya  no  tienen  rencor,  y  nos  envían  con  los  
destellos de su luz, el mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz.  
piedad y perdón”.

Dos mesos abans de morir,  Antonio  Machado va concedir  una entrevista on deia: 
"Esto es el final. Cualquier día caerá Barcelona. Para los estrategas, para los políticos,  
para los historiadores, todo está claro: hemos perdido la guerra".  Però el  poeta va 
concloure: “Avui, 80 anys després, no hi ha cap dubte: humanament van guanyar la  
guerra”.
 

Atès  que,  davant  aquesta  realitat  de  la  nostra  història  comuna,  ens  toca  a  les 
generacions presents i futures el deure de preservar la memòria històrica i democràtica 
de  Catalunya,  en  el  període  que  abasta  la  Segona  República,  la  Guerra  Civil,  la 
Dictadura i la Transició fins a l'entrada en vigor de l'Estatut d'Autonomia de 1979, com 
una de les millors eines per contribuir a assegurar que mai més es pugui imposar un 
règim dictatorial  com el  que va finir  amb la conquesta de la  democràcia durant  la 
Transició.

Atès que, entre els principis rectors que recull l'Estatut d'Autonomia de Catalunya, el 
legislador  estatutari  hi  va situar,  a  l'article 54,  la memòria històrica  on els poder 
públics "han de vetllar pel coneixement i el manteniment de la memòria històrica de  
Catalunya com a patrimoni col·lectiu que testimonia la resistència i la lluita pels drets i  
les llibertats democràtiques".

Atès  que,  en  aquest  sentit,  han  estat  fins  ara  diverses  les  actuacions  normatives 
catalanes  que  cal  considerar  incardinades  en  aquest  esforç  de  recuperació  i 
manteniment  de  la  memòria  col·lectiva  sobre  el  període  que  abasta  la  Segona 
República, la Guerra Civil, la Dictadura franquista i la Transició.

Atès que, trobem, en primer lloc, la  Llei 13/2007,  del 31 d'octubre, del Memorial 
Democràtic,  que creà aquesta entitat  de dret públic dotada de personalitat  jurídica 
pròpia i plena capacitat d'obrar, amb l'objecte de desplegar les polítiques públiques del 
Govern  adreçades  a  l'acció  cívica  de  recuperació,  commemoració  i  foment  de  la 
memòria democràtica.

Atès  que,  poc  després,  la  Llei  52/2007,  de  26  de  desembre,  per  la  qual  es 
reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van patir 
persecució o violència durant la Guerra Civil  i  la Dictadura, disposa en el seu 
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article  15.1 que  “Les  Administracions  públiques,  en  l’exercici  de  les  seves 
competències,  prendran  les  mesures  oportunes  per  la  retirada  d’escuts,  insígnies,  
plaques  i  altres  objectes  o  mencions  commemoratives  d’exaltació,  personal  o  
col·lectiva, de la rebel·lió militar, de la Guerra Civil i de la repressió de la Dictadura.  
Entre  aquestes  mesures  s’hi  podrà  incloure  la  retirada  de  subvenciones  o  ajudes  
públiques”.

Atès que, en base aquesta normativa que des d’aquest ajuntament, el qual com molts 
d’altres de Catalunya va patir  –i  com també la seva ciutadania- la  repressió de la 
dictadura franquista,  reclami  al  Govern de la  Generalitat  que actuï  pel  compliment 
d’aquesta normativa del Parlament de Catalunya.

Atès  que,  tornem  a  viure  l’auge  de  moviments  populistes,  el  creixement  del 
nacionalisme i l’extrema dreta al conjunt d’Europa. Uns moviments que imposen una 
retòrica  de  l’enfrontament,  que  neixen,  viuen  i  creixen  amb  el  conflicte  i  que 
s’alimenten de les desigualtats socials.

Atès que, aquests moviments representen una amenaça real al que ha estat la nostra 
lluita per a la consecució d’una societat més justa, lliure, igualitària, feminista, fraternal 
i plural, així com dels valors de l’europeisme que han contribuït al major període de 
pau al continent. Aquests valors avui es veuen de nou amenaçats i com a demòcrates 
estem disposats a fer-hi front.

Atès que, la cohesió social i convivència són dos bens preuats que cal preservar per 
damunt de tot. A la vegada estem convençuts que és només des del respecte a totes 
les idees, el respecte a la llei i a les institucions, que serem capaços de traçar un futur 
millor.

Per aquests motius, el Grup Municipal d'UNIM-PSC presenta els següents acords en 
aquest ple municipal:

1.   Instar el Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació vigent en 
Memòria  Històrica,  i  d’acord  amb  les  resolucions  aprovades  pel  Parlament  de 
Catalunya, faci les gestions necessàries per retirar, dins el termini de sis mesos des de 
la publicació d’aquesta moció, el monument dedicat al Terç de Requetès de la Mare de 
Déu de Montserrat, ubicat a la Plaça dels Apòstols, prop del monestir de Montserrat, 
dins el terme municipal de Monistrol de Montserrat.

2.   Instar el Govern de la Generalitat a que en compliment de la legislació vigent en 
Memòria  Històrica,  i  d’acord  amb  les  resolucions  aprovades  pel Parlament de 
Catalunya, faci les gestions necessàries per conservar i museïtzar tant el monument 
esmentat com altres elements que poguessin resultar retirats de l’entorn esmentat, si 
els  informes  tècnics  corresponents  avalen  l’interès  històric  o  artístic  dels  seus 
elements.

3.   Vetllar per donar compliment des d’aquest ajuntament a la legislació en Memòria 
Històrica esmentada,  actuant  dins el  terme del  municipi  per identificar,  valorar,  i  si 
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s’escau fer retirar qualsevol símbol, monument o identificació de la dictadura franquista 
que encara pugui trobar-se a la via pública.

4.   Donar mandat a la Comissió Técnica de Nomenclatura de carrers i places d’aquest 
Ajuntament a designar el nom d’una via pública que honori a tots els exiliats i exiliades 
de la Guerra Civil –i en especial la d’aquells ciutadans i ciutadanes del nostre municipi 
que el van patir- i la col·locació d’una placa commemorativa que així els recordi.
5.   Recolzar al Govern de l’Estat per haver donat compliment a la normativa estatal en 
matèria de memòria històrica respecte a la retirada de la tomba del dictador Francisco 
Franco del recinte del Valle de los Caídos, i demanar a col·lectius o individus a títol 
personal que deixin d’obstaculitzar els tràmits per així fer-ho possible.

6.   Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya, 
al Monestir de Montserrat, i a les entitats del municipi que vetllin per a la recuperació 
de la memòria històrica en el nostre municipi.

Amb nou (9) vots a favors dels Srs. Nolla, Tenorio, Llonch, Grau, Sánchez, Sans, 
Enseñat, Coronado i Ramos i Vidal; i un (1) vot en contra del Sr. Vidal s’aprova 
en tots els seus punts l’anterior acord.

Sr. Vidal, és una moció que és una barreja de diferents drets i fets històrics. La llei és 
més de desmemòria històrica.  Els socialistes van votar en contra del vot  feminista 
durant  la  república.  d’aquesta  memòria  ens oblidem.  Sóc partidari  de  la  llei  de  la 
memòria històrica consensuada, la història l’han de fer els historiadors, no els polítics. 

12.-DONAR COMPTE DECRETS, RESOLUCIONS I INFORMES ALCALDIA.

Es dona compte dels decrets d’alcaldia 56/2019, convocatòria ple 1/2019 fins el decret 
282/2019 convocatòria ple ordinari 2/2019.
Donar compte dels informes de secretaria intervenció 1/2019 (factures gener), 2/2019 
(factures febrer), 3/2019 (factures febrer), 4/2019 (facures març).

13.-PRECS I PREGUNTES.

PREGUNTES

Sans,  respecta la  denúncia que va rebre l’Ajuntament pel tema de SILVALAC, per 
l’IAE. Revisant el conveni, pregunto: la Secuita ens ha retornat la part que ens toca a 
nosaltres?

Alcalde, nosaltres cobravem el 100% de l’impost i el jutjat ens va condemnar a pagar 
la part corresponent a la Secuita, no ens ha de donar res. 
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I no havent-hi més assumptes que tractar, s'aixeca la sessió essent les 21:00 hores 
(les vint-i-una hores), 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, 28 de març de 2019

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