Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/5

PLE

Ordinària

Data

3 / de juny / 2021

Durada

Des de les 18:00 fins a les 20:10 hores

Lloc

SALA D'ACTES DE LA CASA DE LA VILA DE L'HOSPITALET DE
L'INFANT

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

SÍ

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

46059791Z

LAIA MARTORELL GARCIA

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

39915826Q

SARA BARCELO ARBOS

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ
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Tipus de
convocatòria

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 02/08/2021
HASH: 0e5b6d7abc2765216cf8f448c3ed0718

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 02/08/2021
HASH: ecd18513e2ba2b2dce33d2aad4b63e0c

ACTA

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

NO

Excuses d'assistència presentades:
1. VICENTE VAYA MORTE:
«R»

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President obre la
sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del dia

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

S' aprova l'acta de la sessió anterior per onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d'ERC,
1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
legalment el componen i s'abstenen dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP)

Expedient 1957/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de l'ordenança fiscal
número 19 reguladora de la recollida de deixalles
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0

Pel Regidor Frederic Escoda es fa una explicació d'aquest punt de l'ordre del dia.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP fent la següent pregunta:
s' inclou tots els residus que generen?Els residus és un d’aquests serveis municipals
bàsics que el 1993 el nostre municipi va delegar al Consell Comarcal del Baix Camp i que
a través d’un conveni signat el 1995 presta l’empresa SECOMSA (100% Consell Comarcal
del Baix Camp). Vam perdre així el control de la recollida de residus, amb un model
mercantil que ha convertit la recollida i el tractament dels residus en un procés que va en
detriment del medi i la població.El nostre Ajuntament pel fet de tenir externalitzada la
gestió de la recollida i transport de residus paga anualment a SECOMSA uns 390.000 €
(segons pressupost 2021), fet que representa el 72% del total de costos de recollida,
transport i tractament de residus (150.000€ per tractament segons pressupost 2021)
Els costos de recollida, tranpsort i tractament de residus són cada vegada més elevats per
a les administracions públiques i la ciutadania.
Cal tenir en compte que la gestió directa de la recollida dels residus és més econòmica
(estalvi de l’IVA, del benefici empresarial, aprofitament de recursos propis...), a més que

ACTA DEL PLE

Favorable
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Aprovació de l'acta de la sessió anterior

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

A) PART RESOLUTIVA

permet una major una major flexibilitat per a l’aplicació de polítiques socials progressives
en el preu de la recollida de residus, una major resiliència en casos d’emergència, un
abaratiment de les taxes, i un millor control sobre les condicions laborals de les
treballadores, a més d’un estalvi anual considerable per a les arques municipals.
Intervé també la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC manifestant: "En
aquesta proposta ens abstindrem crea un precedent. I tot l’informe favorable d’intervenció
nosaltres tenim molts dubtes al respecte.Amb el mateix criteri exposat, pregunto si s’hi
podran acollir totes les empreses que ho demanin amb els mateixos requisits. I quant als
particulars, és que una família podrà dermanar també aquesta exempció si demostra que
té un gestor dels seus residus?

Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei de les Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei
de 21 d’abril i per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del
Govern local, i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decret-legislatiu 2/03, de 28
d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1
d'ERC, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que

ACTA DEL PLE

7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99,

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 31 de maig de
2021

ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal núm 19 reguladora de la recollida de
deixalles que s'adjunta com ANNEX 1
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils
comptats des del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província de
Tarragona als efectes de reclamacions i/o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de la
Corporació. Exhaurit l'esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació
s' entendran aprovades definitivament les modificacions de les ordenances sense
necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra del text modificat de les
ordenances fiscals.
Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs
contencios administratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de la
publicació de l'aprovació definitiva, d'acord amb el que disposa l'article 112 de la Llei
39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions
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legalment el componen i amb l'abstenció de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP)

públiques i els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

Expedient 570/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la massa salarial del
personal de l'Ajuntament de 2021
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 0, Abstencions: 5, Absents: 0

votar un expedient tant important com és la massa salarial ja que no hi hagut cap tipus d
´interlocució amb els representants dels treballadors. A més segons ens va
explicar l'interventor la RLT està en tràmit un cop estigui resolta suposem que aquest fet
provocarà canvis i que aquests faran que es necessiti més capital i des d´ERC pensem
que s´hauria d´anar provisionant per tal de poguer fer-hi front. A més una RLT que ja
hauria d'estar elaborada fa anys i és per això que el nostre grup va presentar una moció al
respecte fa un temps. Proposaríem la congelació de l'expedient fins que s´aprovi la RLT ja

ACTA DEL PLE

El Regidor Frederic Escoda fa una explicació d´aquest punt de l´ordre del dia.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: "Es tracta
només d’informar, preceptivament per llei, que l’Ajuntament està complint amb la legalitat i
que no es passa de pressupost en sous més enllà del que permet la llei. Tanmateix farem
una abstenció a aquest punt ja que, tot i tractar-se d’un formalisme, no estem d’acord amb
l’estructura i la distribució d’aquesta massa salarial, començant per la de l’equip de
Govern, que a principis de legislatura es va adjudicar, gràcies a l’abstenció del JxCAT, una
pujada de sous del 16%, quan l’IPC ha pujat només un 0,4% el darrer any, i cobrant
28.500€ de mitjana, el doble que la renda mitjana de la població del municipi (14.300€)."
Intevé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "No podem

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Favorable

Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es fa la següent
explicació de vot: "Abstenció no perquè estem en contra de l’increment del 0,14% respecte
l’any passat, ni per la tasca realitzada pel Departament de Recursos Humans e
Intervenció, al contrari felicitar-los a tots per la bona feina que fan.Però, creiem que encara
hi ha desfases salarials dins la plantilla, hi ha llocs de treball que fa anys no es revisen i
que cal que es regulin (ex. Gent d’una categoria més baixa que cobren més que una més
alta, sous que fa anys que tenen mínim d’increment, persones de la mateixa categoria que
cobren diferent, categories específiques que per la feina que realitzen aquella
nomenclatura ja no existeix, ...) són qüestions que cal que s’endrecin i que afecten la
massa salarial de l’Ajuntament.Sabem que s’està fent una RLT i som conscients que una
RLT (Relació de Llocs de Treball) no es fa en un any, ni en dos (si es vol fer bé) confiem
que quan es facin les negociacions es revisi cas per cas en consciència i es solventin els
desfases salarials existents.Per aquests motius votem abstenció."
De conformitat amb el que es disposa en els articles 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les Bases del Règim Local, i 168.4 del text refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 31 de maig de
2021.
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que un cop estigui aprovada s´haurà de revisar"

L’Ajuntament Ple, amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i
amb cinc abstencions (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ ERC i 1 de la CUP) i ACORDA:
Primer. Aprovar massa salarial del personal laboral del sector públic local de l'Ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant per a l'exercici 2021 que ascendeix a 3.317.131,13
euros, sent de 3.041.050,61 euros la quantitat corresponent al personal laboral fix i de
276.080,52 euros la quantitat corresponent al personal laboral temporal.
Segon. Publicar la massa salarial a la seu electrònica de la corporació i en el Butlletí
Oficial de la Província en el termini de 20 dies».
Tercer.- Donar compte d’ aquest acord al Departament d’ Intervenció i al de Recursos
humans de l´Ajuntament.

Expedient 1584/2021. Estudi i aprovació inicial, si procediex, dels preus públics del
Patronat Municipal de l'Escola de música

L´Ajuntament Ple, amb el vot favorable de dotze membres assistents (6 del PSC, 2 de
JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1 de C’s i 1 del PP) del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb l´abstenció del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar els preus públics del Patronat de l’escola de música amb les següents
quotes pel curs 2021-2022
Matrícula: 25€
Preus mensuals:
Sensibilització: 21€
lniciació: 42€
Elemental 1-2: 45€
Elemental 3-4 i curs pont: 48€
Grau professional/ mitja: 59€
Adults: 64€
Lliure: 32€
Necessitats educatives especials: 32€
Grup instrumental: 5€
Condicions de matrícula i bonificacions:
La sol·licitud de baixa de l'alumne s'ha de presentar al Registre del Patronat, a les
oficines municipals. S'accepta la baixa el mes que es presenta. La quota pagada del
mes no es retornarà. L'alumne que deixi de pagar tres quotes, no podrà continuar a
l'Escola de Música. No empadronat: recàrrec del 50%; 40% amb 1 any d'antiguitat; 30%
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La Regidora Núria Ortiz fa una explicació d'aquest punt:"Volem recordar que els preus
dels dos serveis, tant de les llars com de l’escola de música que aprovarem al següent
punt, estan molt per sota de la mitjana de preus de serveis similars a altres ajuntaments.
Tot i així, l’any passat ja es van incorporar reduccions de preus importants per a famílies
en situació socio-econòmica desfavorida. Amb la situació actual de pandèmia, encara que
poc a poc la situació sanitària ha anat millorant, som conscients que les conseqüències
socials i econòmiques encara son incertes. Es per això que hem decidit mantenir els
mateixos preus que el curs passat”.
Vist el dictàmen emès per la Comissió informativa de serveis interns el dia 31 de maig de
2021

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

amb 2 anys d'antiguitat; 20% amb tres o més anys d'antiguitat. Opció de pagament únic
anual amb un 10% de descompte, acumulable a les bonificacions.
Bonificacions per alumnes de la mateixa família (no aplicables als pares, s'aplica sobre el
més petit):
1r fill: sense bonificació,
2n fill: 20% de la quota mensual

Expedient 1583/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, dels preus públics del
Patronat Municipal de la llar d'infants
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

La Regidora Núria Ortiz fa la següent explicació d'aquest punt de l'ordre del dia: "Volem recordar que els preus dels dos
serveis, tant de les llars com de l’escola de música que aprovarem al següent punt, estan molt per sota de la mitjana de
preus de serveis similars a altres ajuntaments. Tot i així, l’any passat ja es van incorporar reduccions de preus importants
per a famílies en situació socio-econòmica desfavorida. Amb la situació actual de pandèmia, encara que poc a poc la
situació sanitària ha anat millorant, som conscients que les conseqüències socials i econòmiques encara son incertes. Es
per això que hem decidit mantenir els mateixos preus que el curs passat”.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis interns del 31 de maig de 2021
Atès el que disposen els articles 41 i següents, en especial l´article 47-2 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s´aprova el Text refòs de la Llei de les Hisendes Locals.
L´Ajuntament Ple, amb el vot favorable de dotze membres assistents (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1
de C’s i 1 del PP) del nombre de tretze que legalment el componen, i amb l´abstenció del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar els preus públics del Patronat de la llar d´infants amb les següents quotes pel curs 2021-2022
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Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils
comptats des del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la província de
Tarragona als efectes de reclamacions i/o suggeriments, així com al tauler d´anuncis de la
Corporació. Exhaurit l´esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació,
s´entrandrà aprovat definitivament el nou preu públic sense necessitat d´ulterior acord,
procedint-se a la publicació íntegra d´aquest.
Tercer.- Contra la publicació de l´acord d´aprovació definitiva es podrá interposar recurs
contenciosadmistratiu davant dels Jutjats contenciosadministratius a Tarragona en el
termini de 2 mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l´aprovació definitiva, d
´acord amb el que disposa l´article 112 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Secretària del Patronat, a la
Intervenció del Patronat i a la Intervenció municipal de fons.

ACTA DEL PLE

Preu del 2n instrument: els alumnes que cursin 2n instrument se'ls aplica la quota mensual
corresponent més un 50%. Les bonificacions per alumne no podran ser acumulables.
S'aplicarà la bonificació més favorable. Els descomptes i bonificacions no s'apliquen si
només es cursa Grup Instrumental. En cas d'insuficiència de places, es donarà preferència
als sol·licitants empadronats i als menors de 18 anys. Famílies desafavorides, previ
informe favorable dels Serveis Social Municipals: bonificació del 50% per alumne menor
de 18 anys. Bonificació no acumulable. Preu del préstec d’instrument de l’Escola a
l’alumnat: 30€ per instrument i curs.

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

3r fill i següents: 50%

Empadronats:
Matrícula: 25€
Nadons: 80€
1-2 anys: 75€
2-3 anys: 69€
Estiu (juliol – agost): quota única de 64€
Servei d’acollida: 20€
Segon (i següents) germà al centre: bonificació del 50%
Famílies desafavorides, previ informe favorable dels Serveis Social Municipals: bonificació del 75% per alumne. Les
bonificacions no són acumulables.

Matrícula: 25€

Servei d’acollida: 40€
Segon (i següents) germà al centre: bonificació del 50%
Preu del menjador escolar (setembre-juny): preu establert per la Generalitat de Catalunya per al curs 2021/2022, de 6,33€
per alumne i dia (inclou àpat - 3,23€, i monitoratge – 3,10€), segons Resolució EDU/463/2021, de 17 de febrer.
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des del següent a la
publicació edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona als efectes de reclamacions i/o suggeriments, així com al
tauler d´anuncis de la Corporació. Exhaurit l´esmentat termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació, s´entrandrà
aprovat definitivament el nou preu públic sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra d'aquest.
Tercer.- Contra la publicació de l´acord d´aprovació definitiva es podrá interposar recurs contenciosadmistratiu davant dels
Jutjats contenciosadministratius a Tarragona en el termini de 2 mesos comptats des de l´endemà de la publicació de l
´aprovació definitiva, d´acord amb el que disposa l´article 112 de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les
administracions públiques.
Quart.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Secretària del Patronat, a la Intervenció del Patronat i a la Intervenció
municipal de fons.

Expedient 2044/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de la CUP per a l’adequació de les retribucions dels i
les components del Ple a la realitat socioeconòmica del municipi
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 8, Abstencions: 4, Absents: 0

Atès que pel grup municipal de la CUP es presenta la proposta d'acord amb el següent
contingut:
"SARA BARCELÓ ARBÓS, portaveu del Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT
POPULAR – ALTERNATIVA MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) a l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant presenta la següent Proposta d’acord per a l’adequació
de les retribucions dels i les components del Ple a la realitat socioeconòmica del municipi,

ACTA DEL PLE

Quota única (0-3 anys): 146€
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No empadronats:

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Preu del menjador escolar (setembre-juny): preu establert per la Generalitat de Catalunya per al curs 2021/2022, de 6,33€
per alumne i dia (inclou àpat - 3,23€, i monitoratge – 3,10€), segons Resolució EDU/463/2021, de 17 de febrer

per tal que sigui substanciada en el Ple, amb el text següent:
Exposició de motius
A començaments de legislatura vam fer publica la nostra proposta de rebaixar les
retribucions de les regidores davant la pujada de sous completament injustificada que es
va auto-atorgar l’equip de govern municipal.
Han passat 2 anys des de llavors, i la situació econòmica ha empitjorat considerablement
a tots els nivells a causa dels estralls econòmics i socials causats per l’emergència
sanitària derivada de la COVID-19. També han aparegut noves dades econòmiques
relatives a la renda familiar del municipi en comparació a la mitjana catalana que resulten
molt preocupants. Tot plegat, ha derivat en una revisió de la nostra proposta de fa dos
anys i a una actualització de la mateixa, tot adaptant-la a la nova realitat socioeconòmica
que pateixen la majoria de les nostres veïnes.

aquestes dades poc acurades, que ens expliqui amb detall i referències exactes quines
són les dades de les que ell disposa, i que, si les IDESCAT són tan inexactes, que ens
expliqui com és que l’Ajuntament dona per bones les dades d’aquest organisme, com ho
fa per exemple en els informes de l’Observatori Socioeconòmic Local.
Segons la darrera revisió estadística de l’Idescat, tal i com podeu observar en la taula que
adjuntem al final d’aquest paràgraf, la Renda Familiar Bruta Disponible al municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant l’any 2017 és el 83,2% de la mitjana catalana, fet que
situa de ple el nostre municipi dins del que podríem anomenar la Catalunya pobra. No
només això, sinó que l’evolució des de l’any 2013 mostra una tendència continuada i
sostinguda a la baixa, passant del 89,4% al 83,2% actual. Això és el que passa quan hom
governa un municipi pobre com si fóssim rics quan en realitat som pobres, que augmenten
les desigualtats econòmiques i socials.
En relació als estralls econòmics derivats de la COVID-19, segons les dades de les que la
Generalitat disposava a dia 25 de maig d’enguany, extretes de l’Observatori del Treball i
Model Productiu, 369 treballadores del municipi han estat afectades per ERTO.
Com a conseqüència d’aquesta realitat econòmica, des del nostre grup pensem que les
retribucions que actualment estem cobrant els membres d’aquest Ple Municipal són
indecents i que resulten ofensives per a bona part de la ciutadania, que veu com, dia a
dia, la seva situació econòmica empitjora irremeiablement.
La proposta de limitar els càrrecs amb dedicació de l’equip de govern municipal a 3

ACTA DEL PLE

acurades a començament de legislatura, demanaríem a l’alcalde que, si considera
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catalana provinent de l’IDESCAT, que l’alcalde Alfons Garcia va catalogar de poc

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Pel que fa referència a les dades de renda familiar del municipi en comparació a la mitjana

(actualment en són 5) la basem en l’informe Les remuneracions i dedicacions d’alcaldes i
regidors, publicat per la fundació Pi i Sunyer d’estudis autonòmics i locals. Com podeu
observar en el gràfic que us adjuntem just a sota d’aquest paràgraf, en el conjunt de
Catalunya i en municipis d’una mida similar al nostre (entre 5.000 i 10.000 habitants) la
mitjana de regidors amb dedicació (exclusiva o parcial) sobre el total de regidores és del
22,2%, mentre que al nostre municipi comptem amb 5 regidores amb dedicació sobre un
total de 13, fet que suposa un 38%. Per apropar-nos a la mitjana catalana, aquesta xifra
s’hauria de rebaixar a 3 regidores amb dedicació, fet que suposaria un 23% sobre el total
(13).

govern i comissions, pensem que són exageradament excessives i injustificades.
L’assistència a plens, comissions i juntes de govern és una obligació ètica de les
un missatge molt clar i perniciós a la ciutadania sobre allò que no hauria de ser la política.
Pel que fa a les regidores sense dedicació, la retribució que reben no cotitza a la
Seguretat Social. Per tant, la tasca que duen a terme a l’Ajuntament no pot ser
considerada com una feina i ha de ser remunerada en concordança.
Mantenim la proposta que ja vam fer fa dos anys d’invertir la proporció entre fixe i variable
en les quantitats que reben els grups municipals, amb l’esperit de cercar una igualtat de

ACTA DEL PLE

regidores, tant les de l'equip de govern com les de l’oposició, i pagar per assistir-hi envia

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

En relació a l’eliminació de les variables en conceptes d’assistència a plens, juntes de

Pel que fa a les regidores de l’oposició, la retribució de 2500 euros bruts a l’any també
suposa una rebaixa considerable respecte al que cobraven fins ara.
Si s’apliquessin aquestes mesures suposaria una reducció a la meitat en la despesa
salarial dels representants polítics de l’Ajuntament, amb un estalvi d’uns 100.000 euros
per any.
Proposta d’acord
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a:
1. Limitar a 3 el nombre de càrrecs amb dedicació a l’Ajuntament per tal d’adaptar-se a la
mitjana catalana en municipis d’una mida similar al nostre. El sou brut de l’alcalde serà de
25.200 euros a l’any, mentre que el de les altres 2 regidores amb dedicació serà de
18.900.
2. Establir una retribució fixa de 10.000 euros bruts a l’any per la resta de regidores de
l’equip de govern.
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condicions entre els mateixos que ara mateix és inexistent.

3. Establir una retribució fixa de 2.500 euros bruts a l’any per a les regidores de l’oposició.
4. Eliminar totes les components variables de les retribucions a les representants
polítiques en concepte d’assistències a plens, comissions i juntes de govern.
5. Que la quantitat que reben els grups polítics municipals passi a ser d’un fixe a l’any de
890,20 euros més un variable de 100 euros en funció del nombre de regidores.

• A la pestanya següent aquestes dades municipals també recullen les dades de les
declaracions de l’IRPF i, en aquest cas, les quantitats són molt superiors, ja que la
declaració mitjana del municipi (la 3a de la comarca, després d’Almoster i
Castellvell, que són “barris” dormitoris de les classes mitjanes de Reus) per un
import de 26.942 € i la quota mitjana d’autoliquidació és de 7.400 €.
• Les dues dades són oficials i es poden fer lectures interessades, però el que sí
reflecteixen és que en el nostre municipi hi ha un elevat índex d’envelliment i de
persones que formen unitats unifamiliars, però sobretot i des del punt de vista
econòmic hi ha molta gent gran que cobra pensions de viduïtat que són molt baixes
o pensions agràries que també són baixes, mentre que la població assalariada rep
uns sous correctes i no només les vinculades amb la central nuclear, sinó d’altres
col·lectius com els treballadors públics.
• Quan les dades de l’Observatori de la Fundació Pi i Sunyer que nosaltres hem
il·lustrat moltes vegades per fer referència a l’estudi d’altres serveis com els
policials, assenyalar que aquestes dades publicades el 2019 fan referència al 2018
i la lectura que es fa és, com a mínim, sesgada, ja que quan els sous dels alcaldes
es diu que el 2018 la remuneració mitjana de la província és de 44.719,3 €, la
mitjana del tram pressupostari és de 43.493 €. Com es veu aquestes quantitats són
similars a les cobrades el mandat anterior i actualitzades lleugerament superiors a
les del mandat actual.

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

• Comentar que les dades estretes de l’IDESCAT són referides a 2017, quan des del
mes d’abril ja hi figuren les de 2018 que actualitzen les mateixes.
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La Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC formula la següent pregunta:"En el
seu moment, al començament de la legislatura la FIC ja va votar en contra de la pujada de
sous, però com sabrem que aquest estalvi va a la protecció de les famílies i no al ro
manament municipal."
La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta: " Jo torno a dir-te el
mateix quel'altre dia, jo no tinc cap problema de votar-te això a favor quan vosaltres la
presenteu a tot els organismes que esteu representats, Generalitat de Catalunya, congrés
de los diputados, diputació, consells etc...,i ser regidor no és solament assistir al ple i a les
comissions, ser regidor comporta una sèrie d'actes que has s'assistir, jo
entenc que és normal tots treballem però hem de fer l'esforç d'assistir amb aquest actes, i
una altra cosa li podríem demanar als teus companys que estàn a la diputació ho al
consell i a veure què diuen, simplement crec que esteu fent populisme i això al poble no
agrada."
Per l'Alcalde es fa la següent explicació de vot: "En relació a aquesta moció nosaltres
volem fer unes consideracions de caràcter metodològic i altres de caire polític.
Entre les primeres:

ACTA DEL PLE

6. Aplicar totes aquestes mesures en el termini màxim d’un mes."

• Quan les remuneracions dels regidors amb dedicació exclusiva, aquestes oscil·len
entre 44.448,1 a 31.1173 € i els de dedicació parcial entre 21.093,8 i 17,485 €,
xifres similars o superiors a les obtingudes pels membres de l’equip de govern dels
anteriors mandats i també de l’actual.
• Aquest estudi no recull les remuneracions dels regidors que no formen part del
govern municipal. Nosaltres entenem, en la línia del que he dit, que són
proporcionades a les anteriors.
Des del punt de vista polític, entenem que el grup de la CUP a escala municipal és
incoherent, ja que no ha fet aquesta proposta ni a escala del Congrés de Diputats, ni al
Parlament, ni a la Diputació, ni als Consells Comarcals, ni tampoc al nou govern de la
Generalitat."

Expedient 1638/2021. Donar compte del Decret d'Alcaldia sobre al·legacions
Projecte Tramcamp
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es Ple resta assabentat d'aquest expedient, per l'Alcalde es fa la següent explicació:

"Les al·legacions presentades per l’Ajuntament al projecte Tren-Tram Fase 1 (Salou-Cambrils) tenen un marc genèric referit
als serveis de transport, atès que es planteja la reposició d’un servei ferroviari entre Cambrils i Salou com una oportunitat
d’ordenar la mobilitat de l’àrea metropolitana sud de Catalunya.

Davant d’aquest plantejament, nosaltres presentem una esmena formal a la totalitat.
Per què? Perquè entenem que atès el caràcter bàsic i estructurador que vol tenir el
projecte, el desitjable hauria estat que aquest projecte no s’hagués encarregat a un
operador (Ferrocarrils de la Generalitat) sinó que hagués sortit de la base, és a dir,
contemplant una participació activa de l’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de
Tarragona (ATMCT) per a debatre i consensuar la proposta a sotmetre posteriorment al
tràmit d’informació pública.
I el primer que caldria elaborar és un Pla Director de Mobilitat (PDM) que hauria de
concretar les directrius, els objectius temporals, les propostes operatives i indicadors de
control en matèria de mobilitat, que haurien estat de gran utilitat per a fonamentar el
projecte a presentar.
Malgrat tot, i atenent a la llarga espera i -perquè algun dia calia començar- hem presentat
al·legacions concretes que fan referència a:
• Paràmetres funcionals. Això vol dir que no es poden dissenyar la resta de fases
sense definir els paràmetres: nuclis de població, freqüències, intermodalitat...

ACTA DEL PLE

Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada que presenta el grup municipal de la CUP.
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El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1
del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, amb l'abstenció de quatre membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d'ERC) i amb
el vot favorable del membre de la CUP, ACORDA:

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de serveis interns del dia 31 de maig de
2021

• Reenfocar els estudis informatius de les fases 2 i 3. És a dir que es donguin
atribucions a l’ATM per garantir la participació de tots els agents públics i privats.
• Configuració adequada del servei i de la infraestructura. Les freqüències que
defineix l’Estudi d’Impacte sembla que vol implantar un servei similar al tren de
Lleida a la Pobla de Segur (sense comentaris).
• Tren Tram en ampla estàndard UIC (ample internacional). No es pot construir un
servei públic del segle XXI amb una infraestructura del s. XIX.

Voldria aprofitar per recordar que el Tren Tram es comença a parlar el 2001 quan la
Generalitat va encarregar un estudi al Gabinet Gaudí (el mateix del Projecte Via) per
valorar la viabilitat detenir un tren lleuger al Camp de Tarragona.
El 2003, aquest projecte va motivar la creació del Consorci del Transport Públic del Camp
de Tarragona i es va incloure en el Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya el
2006."

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es fa la següent intervenció:
"Des de la Cup celebrem que finalment l’equip de govern es postuli a favor que el
Tramcamp arribi fins l’Hospitalet de l’Infant.
L’arribada del tramcamp al nostre municipi ha de ser una eina més per acabar amb les
mancances de connexió amb Cambrils, Salou, Tarragona i ha d’esdevenir un eix
vertebrador de connectivitat, i així sempre ho hem defensat,¡, ja que aquesta connectivitat
ja apareixia al nostre programa electoral"
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En aquesta necessitat de presentar una proposta des del territori vull agrair públicament la
tasca realitzada per la Cambra de Comerç de Reus que ha treballat sense descans per
intentar consensuar una proposta unitària des del territori, tot estimulant el coneixement, el
debat, la participació i tractar d’unificar les demandes per aconseguir l’objectiu que tots
perseguim que és comptar amb una xarxa de transport públic que respongui a la
necessitat del territori i dels seus veïns.

ACTA DEL PLE

Les al·legacions responen a un acte administratiu, com així ho han fet altres
administracions locals des de la Diputació de Tarragona, als ajuntaments de Tarragona,
Reus o Cambrils. Aquesta circumstància potser vol dir que el projecte presentat per
Ferrocarrils de la Generalitat no ha estat consensuat amb el territori ni s’han escoltat les
seves necessitats. Aquestes evidències són similars a les que hem argumentat a l’inici
d’aquesta exposició.
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• Perllongació del Tramcamp fins a l’Hospitalet de l’Infant. Cal considerar aquesta
ampliació en la fase 2. Sembla il·lògic que aquesta traça no es perllongui fins a
l’Hospitalet travessant tot el sud del nucli de Cambrils i Miami-Platja fins arribar a
l’Hospitalet.

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es fa la següent intervenció:
Des d´ERC estem contents que l’equip de govern s’hagi posat les piles en aquest tema tant important per al nostre municipi, tot
esperant que no sigui massa tard.
Nosaltres al 2019 vam realitzar 2 taules rodones amb persones de prestigi reconegut, com són l´enginyer Fèlix Boronat, l’exdiputat
Ferran Civit i en Carlos Montejano, portaveu de la Plataforma en defensa del ferrocarril de Tarragona, a més en vam mobilitzar vam
contactar amb altres grups polítics de l’oposició i fins i tot vam fer reunions amb veïns, quan l’equip de govern estava mirant cap a un
altre costat. A més en una reunió amb l’equip de govern a

ERC se’ns va tractar d’il.lusos, potser no ho erem

tant!!"

Expedient 1485/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 236/2021 d'execució
trimestral del pressupost corresponent al primer trimestre de 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Es Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 1476/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 229/2021 (control
permanent) d'auditoria de sistemes de facturació de l'any 2020
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 1444/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 219/2021, d'avaluació
del compliment de la normativa en matèria de morositat corresponent al primer
trimestre de 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 2009/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia del 22 de març al 21
de maig del 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient dels decrets de l'alcaldia de data del 22 de
març de 2021 al 21 de maig de 2021 (del número 0182-2021 al 0323-2021)
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Favorable

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Expedient 1387/2021. Donar compte de l'informe d'intervenció 212/2021 "informe
anual control financer posterior (control permanent) de l'Ajuntament i dels Patronats
exercici 2020"

ACTA DEL PLE

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 2010/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de JxCaT per demanar la creació d'un pla de treball
per les persones en situació de discapacitat o diversitat funcional del municipi

acreditada ( són molt pocs) nosaltres proposem que s’apliqui el 5% si es fa així de les 250
persones que configuren la plantilla del Ajuntament unes 16 persones amb discapacitat
podrien estar treballant a l’Ajuntament.
Aplicant el Pla que proposem ens ha de permetre ser més eficaços a l’hora de garantir
garantir la igualtat d'oportunitats en l’accés, d’aquest col.lectiu, al nostre mercat laboral
municipal.
I això només és fa amb VOLUNTAT POLÍTICA !
Més endavant pot ser plantejarem poder crear un centre específic en col.laboració amb els
Tallers Baix Camp per a poder ajudar encara més a aquestes persones a inserir-se al
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Atès que pel grup municipal de JxCaT es presenta la proposta d'acord amb el següent contingut:
"PROPOSTA DE RESOLUCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA A DEBATRE EN EL
PROPER PLE DE L’AJUNTAMENT PER demanar la creació d’un Pla de treball, per les persones en situació de discapacitat
o diversitat funcional del nostre municipi Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
La discapacitat, no es defineix com una qüestió de salut o de rehabilitació, sinó de Drets Humans. Això implica tenir una
perspectiva de promoure una visió positiva en el moment de tractar el tema, i no d’assistencialisme. La inserció en el mercat
laboral representa un dels eixos d’integració més importants per a les persones amb discapacitat i és, a nivell comunitari, un
dels grans reptes per tal de garantir la igualtat d'oportunitats. I per aquest motiu demanem la creació d’un pla de treball
específic per a les persones del municipi que tenen aquesta situació.
El que pretenem en aquesta proposta és l’adequació de la relació de llocs de treball per a que puguin ser desenvolupats en
igualtat de condicions per persones en situació de discapacitat o diversitat funcional i d’aquesta manera donar una resposta
integral a les necessitats d’aquest col.lectiu, dues de cada tres persones amb discapacitat en edat activa es troben
laboralment inactives.
La finalitat de les polítiques d’ocupació per a les persones amb discapacitat han d’estar dirigides a la seva integració en el
mercat de treball ordinari, i subsidiàriament al treball protegit sense que sigui sinònim de treball de baixa qualitat i protecció.
Per a poder aconseguir-ho, proposem que s’elaborin plans de formació dirigits a persones desocupades amb discapacitat,
com també realitzar una campanya de sensibilització dirigida al sector empresarial per a que contractin persones amb
discapacitat, recordant a l’empresari local el marc regulatori i les diferents eines, com el personal de suport i les tasques que
poden desenvolupar la empleabilitat de les persones en aquesta situació.
També, pensem que s’hauria de tenir en compte aquesta realitat a l’hora de poder optar a les licitacions de contractes de
serveis públics municipals, un dels requisits de les bases hauria d’incloure aquest aspecte. Recordem que totes les
empreses de més 50 treballadors/es, públiques o privades, estan obligades per llei a contractar un mínim d’un 2% de
treballadors/es amb discapacitat acreditada i si no ho fan s’enfronten a una multa de 6.250 euros, en l’administració és un
3%.
Junts per Catalunya considerem que el nostre Ajuntament hauria de tenir més sensibilitat vers aquest col·lectiu i ampliar els
requisits legals establerts. Per tant, proposem que per aquestes persones s’ampliï el % de contractacions que corresponen
en la plantilla municipal.
Aquest Pla ens ha de permetre ser més eficaços a l’hora de garantir garantir la igualtat d'oportunitats en l’accés, d’aquest
col·lectiu, al nostre mercat laboral municipal.
D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
PRIMER.- Crear un pla de treball per les persones en situació de discapacitat o diversitat funcional del nostre municipi
SEGON.- Adequar la relació de llocs de treball per a que puguin ser desenvolupats en igualtat de condicions per persones
en situació de discapacitat acreditada dins de la plantilla del nostre Ajuntament.
TERCER.- Ampliar els requisits legals de contractació establerts per aquest col.lectiu dins de la plantilla municipal.
QUART.- Fomentar plans de formació dirigits a persones desocupades amb discapacitat.
CINQUÈ.- Realització d’una campanya de sensibilització dirigida al sector empresarial per a que contractin persones amb
discapacitat.
SISÈ.- Tenir en compte a l'hora d'adjudicar les licitacions de contractes de serveis públics municipals a les empreses qua
ocupin persones en situació de discapacitat o diversitat funcional del nostre municipi."
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació a la moció presentada:
El nostre Ajuntament acompleix aquest 3% marcat per la Llei, concretament té en la seva plantilla un 3,6% de discapacitats
acreditats, és a dir un 0,6% més de l’estipulat.Junts per Catalunya creiem que hauríem d’abocar més
sensibilitat i recursos a aquest col.lectiu i proposem que aquest percentatge de treballadors/es amb discapacitat sigui més
elevat.Nosaltres proposaríem que arribes com a mínim al 5% de la plantilla.
Ara aplicant el 3% que obliga la Llei , dels 250 treballadors de l’Ajuntament 9 d’ells tenen una discapacitat
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Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 7, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Desfavorable

mercat laboral.
Però aquesta proposta que avui plantegem es pot realitzar a curt termini i aquesta última
és més a llarg termini ja que la burocràcia, les enteses i concesions amb els departaments
i l’administració són lentes i necessiten de més temps.
Desitgem que s’aprovi la moció en volutat de crear un municipi més inclusiu en tots els
àmbits."
Intervé la Regidora Sara Barceló pel gurp municipal de la CUP manifestant: "Des de la
CUP, apostem per l’alliberament de de la discriminació què estan sotmeses les persones
amb diversitat funcional i el col·lectiu de persones afectades per una malaltia mental. Una
discriminació que té les seves arrels en un model de societat classista, patriarcal,
paternalista, no inclusiva i no dissenyada per a tothom. Són diverses les barreres
(arquitectòniques, actitudinals, de comunicació...) que impedeixen la participació d’aquests
col·lectius i individus en la societat, l’accés a l’ocupació, la salut, l’educació, l’oci o
l’habitatge en igualtat de condicions a la resta de la ciutadania.

Tot el que sigui treballar per garantir plenament els drets individuals i col·lectius de totes
les persones, sense que ningú no en quedi exclòs per raó de la seva diversitat funcional o
pel fet de patir una malaltia mental, te el nostre suport."
Per la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de
vot: " Si, l'Ajuntament és una de les empreses més grans d'aquest municipi, per tant el
més correcte hauria de ser una plena ocupació dins l'estructura laboral de l'Ajuntament de
les persones amb discapacitat o diversitat funcioanl que no troben feina en d'altres
sectors."

Per l'Alcalde es fa la següent explicació de vot: "M’agradaria començar la resposta a quest
punt fent una afirmació categòrica, i és que amb aquest Ajuntament, segurament amb
moltes mancances, ha mostrat la major sensibilitat envers aquest col·lectiu, com mai havia
succeït i deu n’hi do la feina feta en aquest àmbit.
Em cenyiré a algunes d’elles. Els anys 2017 i 2018 es va signar un conveni entre
l’Ajuntament i el Taller Baix Camp d’adhesió al programa INCORPORA. En el marc
d’aquest programa es va fer un assessorament individualitzat a cadascuna de les
persones que s’hi van inscriure des de dues vessants:
• Revisió de la situació legal de discapacitació
• Competència professional i possibilitats d’incorporació en entorns laborals,
adaptats o no.
Per altra banda, entre els criteris de contractació de personal per al Pla de
professionalització i d’Ocupació sempre hi apareix el grau de discapacitat, com un dels
factors de vulnerabilitat que cal primar. Així, per exemple, en l’actualitat hi ha 4 persones
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segons les seves necessitats.
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persones, on cadascú faci una aportació a la comunitat segons la seva capacitat i rebi
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Creiem en un nou model de societat centrat en les necessitats i la realització plena de les

contractades que presenten una discapacitat acreditada.
I, més enllà de les persones que tenen formalment reconegut i declarat un determinat grau
de discapacitat, també cal tenir en compte l’existència d’alguns/es demandants d’ocupació
que, per diferents circumstàncies, no han sol·licitat l’avaluació, però que presenten
algunes limitacions a nivell psíquic o cognitiu que redueixen les seves possibilitats
d’accedir al mercat laboral.
També en aquests casos “invisibles” es treballa per a que, en la mesura del possible,
tinguin encaix en el Pla de Professionalització i Ocupació.

L’art. 3.2. del RD 2271/2004, de 3 de desembre, pel qual es regula l’accés a l’ocupació
pública i la provisió de llocs de treball de les persones amb discapacitat, estableix que en
cas que les places reservades que siguin cobertes per persones amb discapacitat no
superin el 3% del total de les convocades, les no cobertes s’acumularan a la reserva de
l’any següent.
Actualment, les persones amb discapacitat acreditada a l’Ajuntament representen el 3,6%.
I, d’acord amb la normativa esmentada, la regulació de places destinades a persones amb
discapacitat no opera amb la RLT, sinó amb l’oferta pública d’ocupació.
3.En relació a l’ampliació dels requisits legals de contractació establerts per aquest
col·lectiu dins la plantilla municipal, l’Ajuntament no té competència per a modificar els
requisits legals de contractació de personal de plantilla.
El punt 4t sobre la formació dirigida a persones desocupades ja ho hem exposat i quan els
aspectes adreçats al món empresarial, entenem que aquests col·lectius tenen la
sensibilitat adequada per realitzar aquest tipus de contractacions i el darrer punt referit a
les licitacions de serveis públics municipals ja es té en compte, allí on és possible.
Així és que l’Ajuntament com moltes empreses del municipi contracten legalment a
persones amb capacitats diferents que és una mostra clara de la seva preocupació per
aquest col·lectiu i les seves famílies, i per aquesta raó entenem aquesta moció com
totalment innecessària i hem votat en contra
Vist el dictamen emès per la Comisisó inforamtiva de serveis a les persones del 31 de maig de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la
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I l’altre concreta aquesta obligació, (l’art. 59 de l’EBEP), ja que estableix que en les ofertes
indicades es reservarà una quota no inferior al 7% de les vacants per ser cobertes entre
persones amb discapacitat, de les quals almenys el 2% s’oferiran a persones que acreditin
discapacitat intel·lectual, sempre que en tot cas superin els processos selectius i acreditin
la seva discapacitat i la compatibilitat amb l’exercici de les tasques, de manera que
progressivament s’assoleixi el 2% dels efectius totals en cada Administració pública.
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Un d’ells es limita (l’article 42.2 del TRLGDPD) a assenyalar que ”en les ofertes
d’ocupació pública es reservarà una quota que ha de ser coberta per persones amb
discapacitat, en els termes que estableix la normativa reguladora de la matèria”.
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2. Quan l’adequació de la Relació de Llocs de Treball (RLT) per a que puguin ser
desenvolupats en igualtat de condicions per persones en situació de discapacitat
acreditada dins la plantilla de l’Ajuntament, cal assenyalar que en l’actualitat conviuen dos
preceptes, tots dos amb rang legal, reguladors de la quota mínima de reserva en l’àmbit
de l’ocupació pública.

majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb el vot favorable de sis membres (2 de
JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada que presenta el grup municipal de JxCaT

Expedient 2011/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de ERC per impulsar mesures per tal de preservar el
gran valor ecològic del medi natural del municipi
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 7, Abstencions: 1, Absents: 0

Atès que pel grup municipal d'ERC es presenta la proposta d'acord amb el següent contingut:

SEGON.- Retirar les tanques que obstaculitzen el pas de vehicles motoritzats que
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VALOR ECOLÒGIC DEL MEDI NATURAL DEL NOSTRE MUNICIPI
El nostre municipi consta d'un ric medi natural amb espais de gran valor ecològic i
per aquest motiu gaudeixen de diferents figures de protecció com Xarxa Natura
2000, PEIN, Catàleg del Paisatge del Camp de Tarragona, etc...i altres que no
estan protegides directament per cap figura però que també tenen un gran valor.
Per aquest motiu tant les Administracions supralocals com en el nostre Ajuntament
han de vetllar perquè així sigui. Tal hi com marca la legislació vigent: la Llei
9/1995, de 27 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat al medi natural i el Decret
166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l'accés motoritzat i l'Ordenança municipal
de regulació de trànsit a les vies públiques del terme municipal aprovada en
l'anterior Ple.
El nostre terme conta amb moltes rutes senderistes des de la muntanya al mar.
Podríem esmentar des dels impressionants Dedalts de Vandellòs, la Mola de
Genessies i la Mola de Remullà. I la façana litoral la constitueixen els vessants
sud-orientals dels Dedalts, drenats per diversos barrancs com el del riu Llastres
que aboquen tots directament al mar. Tot un plegat de camins i senders que fan
que puguem viure en un entorn privilegiat de mar i muntanya.
No obstant això ens trobem davant d´una problemàtica que fa que molts dels
camins i senders estiguin malmesos a causa dels vehicles motoritzats.
A banda de l´incivisme dels vehicles motoritzats hem de parlar de la necessitat de
conscienciar als nostres veïns i veïnes i als visitants forans de mantenir l'entorn
natural net. Aquest passat mes d'abril s'ha millorat l'entorn de l'espai natural de la
Rojala-Platja del Torn fent treballs forestals per minimitzar el risc d'incendi i s´ha
netejat la massa forestal per evitar que els visitants deixin brossa amagada. La
brigada de medi Ambient ha aplegat 20 kg de deixalles, sobretot plàstics i
tovalloletes. Per tant, davant d'aquesta realitat en aquesta zona del Torn es fa
necessari l´augment de la senyalització amb més cartells indicant que és un espai
protegit, de prohibició de fer foc i un augment de papereres.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya
proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER.- Elaborar un estudi del camins i senders GR i PR del municipi per
detectar les mancances i necessitats per tal de preservar el medi natural.

ACTA DEL PLE

"MOCIÓ PER IMPULSAR MESURES PER TAL DE PRESERVAR EL GRAN

estiguin en mal estat i col·locar-ne de noves, i si s'escau de fusta les quals
s'adeqüen més a l’entorn.
TERCER.- Augmentar la cartelleria (de prohibició de fer foc o d’acampar) i el
nombre de papereres a la zona de la Rojala-Platja del Torn.
QUART.- Augmentar la cartelleria amb l'objectiu de senyalitzar millor els senders i
camins en els quals sigui necessari fer-ho.
CINQUÈ.- Impulsar més campanyes de sensibilització per tal que els ciutadans
preservin l'entorn natural del nostre municipi.
SISÈ.- Impulsar des de l'Ajuntament més jornades de sensibilització vers el medi
natural amb els centres educatius del municipi.

dels centres quan parlàvem de violència masclista.
Per altra banda trobem a faltar les entitats i col·lectius del municipi, que són grans
coneixedors del nostre municipi i que segurament tenen més a dir que els polítics"
Pel Regidor Frederic Escoda es fa la següent explicació de vot:"Creiem que fer un estudi
dels GR i PR és innecessari (en aquest moment), les raons són: en primer lloc, perquè
tenim el mapa del Piolet que està revisat i totalment actualitzat. També inclou les vies
ferrades. També pel control que es fa per part del centre excursionista que és important,
ho podeu preguntar a les Serres del mestral, que són els encarregats de la seva
senyalització, ja que de la neteja se n´encarrega la brigada forestal de l'Ajuntament. Tenim
100 km de i 150 de senders que es mantenen en funció de la seva utilització.
Pel que fa a les tanques, abans de posar-les de fusta les posàvem de ferro per evitar que
les trenquessin, anem avisant que es reparin les que es destrossen tal com es vagin
produint.
El tema de la cartelleria, no s´augmentarà, tothom sap que no es pot fer foc ni acampar al
medi natural.

Codi Validació: 695WW77FLL73E7ZJHPJF26MAE | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 45

que és un moció feta amb bona intenció, molt genèrica, que engloba moltes coses,
contradictòria i alhora confusa. El títol no te res a veure amb l’exposició de motius i els
acords són un poti-poti de tot. Ens sorprèn veure que demaneu a l’Ajuntament que impulsi
jornades de sensibilització amb els centres educatius del municipi. Heu parlat amb els
centres per saber quina tasca desenvolupen en aquest sentit?
Ja fa un any vàreu defensar que la CUP, no podia intervenir en el planejament pedagògic

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP es manifesta:" Creiem
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SETÈ.- Destinar una partida específica dels pressupostos municipals per dur-ho a
terme."

A la platja del Torn no es posaran més papereres a la platja, la gent s' ha d'emportar la
seva brossa, al treure les papereres s´ha notat una disminució de les deixalles pel voltant.
En quan a la senyalització, avui tothom porta l'aplicació de mòbil, no augmentarem la
senyalització.
Pel que fa a les campanyes de sensibilització es continuaran fent.
Sigui com sigui em sembla que aquestes qüestiona presentades demostren una falta de
coneixement del treball que es realitza dia a dia per part del Departament de Medi
Ambient i especialment pels treballadors".
Intervé la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC manifestant: " D'acord,

mesura que tingui la finalitat de vetllar pel bon estat del medi natural del Nostre Municipi,
doncs es benvinguda.

A més, degut a la pandèmia, sabem que ha augmentat l’interès pel senderisme tant d’usuaris d’interior com de Costa, i
aquestes accions sempre ajuden a promoure el Turisme, cosa que ens interessa moltíssim com a factor post Nuclear.
Aprovem totes les accions que es pretenen amb aquesta proposta, i a més volem fer palès de la gran feina que fa el centre
excursionista Serres del Mestral que vetllen també pel bon ús i manteniment de les nostres muntanyes.

Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de serveis a les persones del 31 de maig de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot favorable de cinc membres (2
de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP) i l'abstenció del membre del PP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord referenciada que presenta el grup municipal d'ERC

Expedient 2012/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de ERC per la prevenció del suïcidi
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Atès que pel grup municipal d'ERC es presenta la proposta d'acord que ha estat
transaccionada amb el grup municipal del PSC amb el següent contingut:
En primer lloc voldríem agrair la bona predisposició de la Regidora de Salut per haver
rribat a acords en la moció que presentem a continuació ja que parlem de la salut i en
aquest cas la salut mental, a cops força amagada i silenciada.ERC presentem la moció
per la prevenció del suïcidi ja que en aquest context actual de pandèmia no només hem
de parlar d´afrontar la crisi econòmica i social sinó que també hem d'abordar la salut
mental de la població que s'ha vist afectada en gran manera pel confinament i per aquesta
situació d'excepcionalitat que hem patit i que encara estem patint, encara que ara ja ho
afrontem de forma més optimista a causa del bon ritme de vacunació. Des d'aquí
aprofitem per felicitar al Departament de Salut per la magnífica gestió en aquest tema.
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Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup muncipal de JxCaT manifestant: "Qualsevol
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recursos econòmic per portar a terme la dita resolució".
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sempre que siguin mesures viables, que siguin per a tot el territori i que s´hi destinin els
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Segons el Departament de Salut de la Generalitat, l’Organització Mundial de la
Salut (OMS) xifra en 800.000 les morts per suïcidi que es produeixen cada any al
món. O cosa que és el mateix: una mort cada 4 segons. Una mortalitat superior a
la causada per les guerres i els homicidis i que és la segona causa de mort en
persones de 16 a 25 anys. Les morts per suïcidi d’homes triplica a les de les dones
i el 75% dels casos es produeixen en països amb ingressos mitjans o baixos.
Una altra dada que alerta sobre la necessitat de treballar en la prevenció, és que
per cada mort per suïcidi hi ha 20 persones més que ho intenten. Per tot això
l’OMS considera la mort per suïcidi com un problema de salut global i celebra cada
10 de setembre el Dia Mundial per a la Prevenció del Suïcidi.
En l’àmbit estatal, segons les dades del Instituto Nacional de Estadística, les morts
per suïcidi a Espanya es van incrementar un 3,1% l’any 2017, amb 3.679 casos:
2.718 homes i 961 dones; una mitjana de 10 morts per suïcidi diàries.
Catalunya: la crisi econòmica i la població jove
Catalunya va registrar un total de 495 morts per suïcidi l’any 2017: 366 homes i
129 dones, segons dades de l’Anàlisi de la mortalitat a Catalunya (Departament de
Salut, 2017). El suïcidi és la mort prematura que més s’ha incrementat en els
darrers anys, segons l’estudi Evolució de la mortalitat per suïcidi a Catalunya en el
període 2000-2013 de la Centrar de Resultat (Departament de Salut). La taxa de
morts per suïcidi a Catalunya és de 7,2 casos per 100.000 habitants, més baixa en
relació amb altres països europeus.
El suïcidi és la primera causa de mort en la població catalana de 16 a 35 anys,
com es recull a la guia Encarem el suïcidi juvenil guia de prevenció del suïcidi i
acompanyament del dol (Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 2018).
Segons la mateixa guia, el 42% de les persones joves transsexuals han tingut
intents de suïcidi.
La importància de la prevenció.
Sovint es parla del suïcidi com de la mort silenciada i de la necessitat d’informar i
sensibilitzar per millorar la prevenció, com s’ha fet en el cas dels accidents de
trànsit, el consum de drogues i alcohol o la Sida, per exemple. Segons l’Anàlisi de
la mortalitat a Catalunya (Departament de Salut, 2017) la taxa de mortalitat dels
accidents de trànsit a Catalunya ha passat de 12,60 morts per cada 10.000
habitants l’any 1999 a 3,24 al 2017. En el cas de les morts per suïcidi, la taxa
només s’ha reduït de 6,97 a 5,81.
Una informació rigorosa als mitjans de comunicació, amb testimonis de
recuperació i sense sensacionalisme, pot ajudar molt en aquest sentit. Altres
estratègies de prevenció impliquen garantir el coneixement i l’accés dels ciutadans
als recursos existents (de salut mental, sociosanitaris, associacions...) i les
polítiques públiques i plans d’acció de totes les administracions (Codi Risc Suïcidi
a Catalunya).
I finalment, seguint el lema de la campanya de la Federació SMC, Parlar i escoltar,
salva vides. No tenir por a explicar el que ens passa ajuda a trencar amb l’estigma
sobre els problemes de salut mental i aïllament social, i oferir una escolta activa
sense emetre judicis o treure importància al patiment de l’altre és la millor manera
de prevenir la por pel suïcidi.
Hi ha mites i realitats que s’han de trencar:
1. Mite: Els mitjans de comunicació no han de parlar del suïcidi per evitar l’“efecte

ACTA DEL PLE

"MOCIÓ PER LA PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI

crida”.
Realitat: La publicació d’informació responsable i adequada per part dels mitjans
és fonamental i pot ajudar a prevenir el suïcidi.
2. Mite: El suïcidi no es pot prevenir.
Realitat: Sí que es pot, és fonamental la detecció primerenca i poder disposar dels
recursos, professionals i espais adequats.
3. Mite: Els intents de suïcidi és un toc d’atenció.
Realitat: Un intent de suïcidi és una manifestació del patiment i la desesperació
que sent la persona.

Per tot això el Grup Municipal d´ERC proposa al ple d'aquest Ajuntament l’adopció
d'uns acords.
Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant: "Estem a favor
d’aquesta proposta que presenteu, el suïcidi només és la punta de l'iceberg, per norma
general no se’n parla i no s´hi treballa prou per evitar-ho. La salut mental és una de les
gran oblidades dins de l'àmbit sanitari, i això es reflecteix amb la poca assistència que
ofereix la salut pública, actualment més agreujada per les conseqüències que ens està
deixant la pandèmia del COVID, i sobretot amb grups de risc com poden ser els joves.
És hora que les administracions públiques comencin a treballar amb plans d’estabilitat
emocional ja que també és una quest de salut.
Per altra banda, us vam fer arribar una proposta d’esmena, en la qual demanàvem que
s’incorpores la formació als professionals de l’ajuntament que treballen amb joves i
adolescents, creiem que es queda curt el fet de mencionar només als monitors i
monitores."

Per la Regidora Sílvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta: "Simplement Felicitar
el Grup d'Esquerres i especialment a l'Esmeralda que ha sigut molt valenta al presentar
aquesta Moció, i simplement dir que es poden complí tots aquests punts podrem ajudar a
molts joves."
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Aquests només són alguns petits exemples.
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5. Mite: Les persones que se suïciden són egoistes (o valentes).
Realitat: La conducta suïcida no és valent ni covard, està vinculada a un altíssim
grau de patiment de la persona.
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4. Mite: La persona que realment vol posar fi a la seva vida, no avisa.
Realitat: Moltes persones avisen d’alguna forma al seu entorn sobre les seves
intencions.

Intervé la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC: "Ja que sembla ser que és
una moció que s´aprovarà amb una àmplia majoria a veure si pot ser que aquesta es porti
a terme".
Intervé la Regidora Laia martorell pel grup municipal de JxCaT: " Sens dubte es una
prioritat de Salut Pública, de fet fa un parell d’anys es va fer al Parlament de Catalunya
una sessió monogràfica sobre la prevenció del suïcidi juvenil, proposada pel Consell
Nacional de la Joventut de Catalunya.
Creiem que s’ha de treballar molt en l’educació emocional dels joves i des de tots els àmbits possibles ja que es la clau per a
combatre aquest problema."

Per la Regidora Guadalupe Capella es manifesta: "A la moció presentada pel grup
municipal de ERC a les comissions prèvies al Ple, el grup municipal del PSC, amb la
s'han reescrit altres, perque entenem que no son competències municipals i no es podem

I això amb la finalitat de que aquesta moció no quedi en paper mullat, i que es pugui dur a terme en el marc de les nostres
competències com Ajuntament.

Per acabar la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC afegeix: "Voldríem
dir que ha estat molt fàcil acordar els canvis del PSC a la moció perquè anaven amb la
línea nostra, afavorir el treball preventiu amb els nostres joves. I per finalitzar només afegir
que hauríem de ser sensibles als nostres joves als quals la pandèmia ha afectat molt
significativament. Com diu l´Eduard Vallory, expert en educació i president del centre per

ACTA DEL PLE

comprometre en nom de tercers."

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

conformitat del grup proponent, n' ha afegit un punt (el de la formació), n´ha tret d'altres i

hem d´organitzar-nos socialment, i que l´absència d´aquesta xarxa de convivència durant
el confinament ha generat depressions i angoixes, especialment entre els joves, que estan
a l´edat de màxima socialització”. Per tant, màxima sensibilitat vers aquest sector de la
població tb.
Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de serveis a les persones del 31 de maig de 2021.

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen (6
del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP), ACORDA:

Primer.- Declarar el municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant municipi
compromès amb el benestar emocional i la salut mental, així com fer difusió a
través de les xarxes i/o actes el dia 10 de setembre com a Dia Internacional de la
Prevenció del Suïcidi.
Segon.- Conscienciar, sensibilitzar, informar i promocionar la salut mental,
treballant la eradicació dels estigmes socials amb relació a la salut mental a través
de les xarxes socials i els nostres mitjans de comunicació,
Tercer.- Conscienciar, sensibilitzar, informar i promocionar específicament sobre la
prevenció del suïcidi; i, especialment amb els joves, A través de les xarxes socials i
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la UNESCO a Catalunya, considera que “la pandèmia ha estat un provad'estrès sobre com

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 1, Abstencions: 4, Absents: 0

Atès que per acord plenari de 31-3-2021 es va aprovar inicialment l'ordenança fiscal núm 17, reguladora de la
taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones.
Atès que es va publicar inicialment al BOP de 12 d'abril de 2021 (CVE 2021-02854)
Vist que es van presentar una sèrie de reclamacions/al.legacions a l'esmentada publicació.
Vist l´informe emès pel departament de promoció econòmica.

Identificació de l’expedient: 1578/2021
L´objecte d´aquest informe és donar resposta a totes les al·legacions, queixes i
suggeriments, correus electrònics, trucades rebudes i propostes per la publicació de la
primera Ordenança reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica a la via pública en determinades zones del nostre municipi, sense trencar l
´objecte de la pròpia ordenança, a l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals i de conformitat amb l’ordenança per a la regulació de trànsit a les vies
públiques del terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant publicada
definitivament al BOP núm. 80 de 27 d’abril de 2016.
Fets:
a)Identificades i estudiades totes les al·legacions, queixes i suggeriments, correus
electrònics, trucades rebudes i propostes en el següent quadre resum.
a.1 Al·legacions
Tramitació
Nº de Registre
Sol·licitant
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3196
FRANCISCO JOSE CHAVARRIA CASANOVA
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3180
DAVID SANZ SOLA
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 1578/2021. Estudi i resolució de les al·legacions interposades envers
l'aprovació inicial de l'ordenança fiscal núm.17 reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades
zones

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

els nostres medis de comunicació, així com organitzar xerrades o tallers,
conjuntament, si escau, amb els centres educatius.
Quart.- Organitzar píndoles formatives als agents de la Policia Local i als monitors
i monitores de l’Ajuntament que treballin amb joves del municipi sobre
sensibilització de prevenció del suïcidi.
Cinquè.- Sol·licitar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya la
millora de les ràtios de professionals de la salut i l´efectiu compliment per tal de fer
front aquesta prevenció i d’altres relacionades amb la salut mental.
Sisè.-Sol·licitar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat que implementi
programes de sensibilització i prevenció al suïcidi a partir dels 12 anys.
Setè.-Notificar aquest acord a les entitats municipals, al Departament de Salut de
la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya i al Govern de la Generalitat de Catalunya.
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Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3054
MARIA PILAR CAMPDEPADROS PUCURULL
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-1042
ISAAC MANUEL
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-2965
MARIA BARCELO MARCO
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-1010
COM. DE PROP. EDIFICIO CALIFORNIA
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-1033
JOSE MANUEL GAVIN FERNANDEZ
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-932
MARIA CRISTINA VIDAL MIGUEL
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-2795
JOSEF SCHMIDT
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3296
COLETTE PLANTIER
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3542
LLUIS COLL BRAUT
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3649
MARIA TERESA BES ESPELTA
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3628
RAFAEL GAY LASIERRA
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-2775
GRUP MUNICIPAL PARTIT POPULAR DE VANDELLÒS
a.2 Queixes i Suggeriments
Tramitació
Data enviament
Interessat
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
28 d'abril de 2021
Juan Carlos Bastarós García
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
18 d'abril de 2021
Coia Poblet
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
14 d'abril de 2021
Roger Frederic Llovet Majó
Formulari Queixes i suggeriments
12 de maig 2021
Domatsea, S.L.
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
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Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC manifestant:
Aquest munt d´al.legacions rebudes és el resultat de governar d'esquenes als ciutadans del nostre municipi,
una política d´imposició sense consultar el parer dels nostres veïns, és el mateix procediment que en el
projecte de la remodelació de la Via Augusta. El nostre alcalde ho deixa clar en les seves respostes: Consultes
populars no, es poden fer al.legacions. Pensem que cal fomentar la participació dels nostres veïns i veïnes en
l'àmbit polític i la gestió municipal.
Un exemple clar és la moció presentada pel nostre grup en l'anterior legislatura: la moció dels pressupostos
participatius. Que val a dir que esperem que aquest any n´hi hagin.
ERC estem en contra d´aquestes zones blaves ja ho hem argumentat abastament en els anteriors Plens, no
obstant això en aquest punt ens abstindrem ja que s'han incorporat algunes d'aquestes al.legacions però no

ACTA DEL PLE

15 de maig de 2021
PEP PERET ALCALDE
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
16 de maig de 2021
MARIA JESUS LAUNA GARCIA
a.3 Correus electrònics
Tramitació
Data enviament
Interessat/da
Correu electrònic
14 d'abril de 2021
Concepció Majó
a.4 Trucades rebudes i propostes.
Tramitació
Data trucada
Interessat/da
Trucades rebudes i propostes
5/4/2021
David Sans / Recados Raquel
Trucades rebudes i propostes
15/4/2021
Mª Cinta 683163514 C/ Navaes
Trucades rebudes i propostes
15/4/2021
Cristina 687729039 Edifici California
Trucades rebudes i propostes
21/4/2021
Campdepedros
Trucades rebudes i propostes
26/4/2021
Tornero
Trucades rebudes i propostes
03/05/2021
Ferran Desunvila Benaiges
Trucades rebudes i propostes
19/05/2021
Judith Lizana
b) Realitzat l´estudi del redactat de la Disposició general i tot l´articulat que desenvolupa la
primera Ordenança reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció
mecànica a la via pública en d’aprovació inicial pública.
C)Revisat l´Informe econòmic de les ordenances fiscals.
Es realitza proposta d'acord plenari"

unes i altres no, és totalment subjectiu del PSC i
d´IDETSA.
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de
vot: "NO, des de el primer moment ja ens vam mostrar contraris a aquesta nova regulació
de l’estacionament de vehicles, zones verdes i zones blaves. No sabem quins criteris ha
tingut l’equip de govern per destriar les diferents zones. No veiem clar com es regularan
els aparcaments. Més que una mesura afavoridora del trànsit sembla un càstig, tant per
les persones que ens visiten com pels propis veïns que ja paguem l’IMVTM.".
podem votar a favor ja que el criteri d´acceptar-ne
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Primer.- No acceptar les següents al·legacions queixes i suggeriments, correus electrònics, trucades rebudes i propostes
a l´ a l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Tramitació
Nº de Registre / data trucada
Motiu
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3196
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3180
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3054
Al·legació no fa referència directa a la nova ordenança
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-1042
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal fiscal
núm 17
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-2965
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17,
encara que es proposa en l’Annex I de l´ordenança l´ampliació de noves zones verdes a l´Arenal per cobrir les
necessitats de tots els empadronats de la zona i vehicles censats al municipi. Veure apartat d.D1 de la proposta tècnica.
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-1010
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3. Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm
17, encara que es proposa en l’Annex I de l´ordenança l´ampliació de noves zones verdes a l´Arenal per cobrir les
necessitats de tots els empadronats de la zona i vehicles censats al municipi. Veure apartat d) de la proposta tècnica.
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-1033
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17,
encara que es proposa en l’Annex I de l´ordenança l´ampliació de noves zones verdes a l´Arenal per cobrir les
necessitats de tots els empadronats de la zona i
vehicles censats al municipi. Veure apartat d) de la proposta tècnica.
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-2795
No acceptada l’al·legació per no estar contemplat en cap articulat de l´ordenança
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3296
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3. Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3649
No acceptada l’al·legació per considerar correcta la dimensió de la zona verda en aquesta zona

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de promoció econòmica del 31 de maig de 2021.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC,1 de C's i 1 del PP) que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció de quatre membres (2
de JxCaT, 1 d'ERC i 1 de la CUP) i amb el vot en contra del membre de la FIC, ACORDA:
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Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3628
Al·legació que no fa referència directa a la nova ordenança
Trucades rebudes i propostes
5/4/2021
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17
Trucades rebudes i propostes
21/4/2021
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
18 d'abril de 2021
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3. Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm
17, encara que es proposa en l’Annex I de l´ordenança l´ampliació de noves zones verdes al Carrer César Gimeno per
cobrir les necessitats de tots els empadronats de la zona i vehicles censats al municipi. Veure apartat d) de la proposta
tècnica.
Formulari Queixes i suggeriments
12 de maig de 2021
No s’accepta per ser contrari a l´annex I taula resum dels carrers regulats en zona blava i verda, segons ordenança
fiscal núm. 17
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
15 de maig de 2021
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
16 de maig de 2021
No s’accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17
Correu electrònic
14 d'abril de 2021
No s’accepta l’al·legació, les noves zones regulades no prohibeixen l´aparcament. No consta en tot l´articulat de l
´ordenança.
Segon.- Acceptar parcialment les següents al·legacions queixes i suggeriments, correus electrònics, trucades rebudes i
propostes a l´ a l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que
aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Tramitació
Nº de Registre / data trucada
Motiu
Registre general Ajuntament
2021-E-RE-932
Acceptada l’al·legació parcialment pel compliment de l´art 5 de l´ordenança on es regula els vehicles que poden quedar
exempts del pagament de la taxa.
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-2775
Acceptada l’al·legació parcialment :A) Punt primer: No s´accepta per ser contrari a l´article 2. Obligats i l´art 3.Conceptes
i quanties de l´ordenança de la Taxa fiscal núm 17: B)Punt segon i tercer: S´accepta els dos punts de l’al·legació
parcialment proposant ampliar en nous conceptes d'abonaments sense afectar a l´objecte de l´article 3 Conceptes i
quanties de les ordenances. Veure apartat d.D2 de la proposta tècnica.
Trucades rebudes i propostes
15/4/2021
Acceptada l’al·legació parcialment pel compliment de l´art 3 incloent el concepte de rènting d´empresa a la consideració
de vehicle resident
Trucades rebudes i propostes
15/4/2021
Acceptada l’al·legació parcialment per la proposta de la creació d´un conjunt d´abonaments. Veure apartat d.D2 de la
proposta tècnica.
Trucades rebudes i propostes
26/4/2021
Acceptada l’al·legació parcialment per la proposta de la creació d´un conjunt d´abonaments. Veure apartat d.D2 de la

D2 Ampliar sense afectar a l’objecte de l’article 3 de les ordenances:
• 3.1.1.1 Abonament Zona Verda.
Abonament de zona verda (sense límit de temps) Preus 1 setmana
22€ 15 dies
50€ 1 mes
75€
L’abonament no garanteix la reserva d’una plaça específica
• 3.1.2.1 Abonaments de la Zona Blava
Abonament de zona blava (sense límit de temps) Preus 1 setmana
47€ 15 dies 100€ 1 mes 150€
Abonament allotjament ( Exclusiu Hotels) Preus 1 setmana 35€ 15 dies 70€
Abonament per a 40 hores zona blava (empadronats i empreses locals) 30€
L’abonament no garanteix la reserva d’una plaça específica
D3 Ampliar sense afectar a l´objecte de l´article 3 de les ordenances:
“Es considera i té la condició de vehicle resident, el vehicle censat tributari a l´ajuntament o amb rènting d´empresa i
amb el propietari empadronat en el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant”
Quart.- Donar trasllat d'aquest acord al Departament de promoció econòmica per la seva correcta materialització.

Expedient 977/2021. Estudi i aprovació definitva de l'ordenança fiscal número 17
reguladora de la taxa per estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via
pública en determinades zones
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• Tram final del Carrer Tamarits amb Carrer de les Acàcies
• Desafectar tota la Plaça de l’Església.
• Crear un espai de zona Verda a l´aparcament del Camp de futbol de l´Arenal.
• Regular com a zona verda tota la part no regulada del carrer Navaes fins la Via Augusta
• Regular com a zona verda tota la part no regulada del Carrer de la Sentiu fins la Via Augusta.
• Regular com a zona verda tota la part no regulada del Carrer de Chirac fins la Via Augusta
• Regular com a zona verda tot l’espai cruïlla Carrer Via Augusta 67 amb passeig Arenal 2 zona platja.

ACTA DEL PLE

proposta tècnica.
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
28 d'abril de 2021
Acceptada l’al·legació parcialment per la proposta de la creació d´un conjunt d´abonaments. Veure apartat d.D2 de la
proposta tècnica.
Formulari de contacte del web de l'Ajuntament
14 d'abril de 2021
Acceptada l’al·legació parcialment pel compliment de l´art 5 de l´ordenança on es regula els vehicles que poden quedar
exempts del pagament de la taxa. Es proposa en l’Annex I de l´ordenança l´ampliació de noves zones verdes al Carrer
César Gimeno per cobrir les necessitats de tots els empadronats de la zona i vehicles censats al municipi. Veure apartat
d) de la proposta tècnica.
Tercer.- Acceptar les següents al·legacions, queixes i suggeriments, correus electrònics, trucades rebudes i propostes
a l´ a l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Tramitació
Nº de Registre / data trucada
Motiu
Registre general Ajuntament
2021-E-RC-3542
Acceptada l’al·legació ampliant tot el carrer de la Sentiu en l’annex I de l’ordenança. Veure apartat d.D1 de la proposta
tècnica.
d) Resum del resultat de totes les propostes de la ciutadania pel que s’incorporen al text definitiu de l’ordenança al
haver-se estimat parcialment el contingut de les al·legacions, queixes i suggeriments, correus electrònics, trucades
rebudes i propostes interposades i que són agrupades en els següents tres apartats:
D1 Ampliar les zones verdes als carrers:
• Cèsar Gimeno (entre el carrer Blanca d´Anjou-Carrer les Barques fins a Passatge Núm 2_H)

Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 2, Abstencions: 3, Absents: 0

Atès que per acord plenari de 31-3-2021 es va aprovar inicialment l'ordenança fiscal núm 17, reguladora de la taxa per
estacionament de vehicles de tracció mecànica a la via pública en determinades zones.
Atès que es va publicar inicialment al BOP de 12 d'abril de 2021 (CVE 2021-02854)
Vist que es van presentar una sèrie de reclamacions/al.legacions a l'esmentada publicació.
Atès que aquestes reclamacions han estat resoltes per aquest plenari en el punt anterior.
Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant:"Creiem que sí es convenient que es busquin
recursos per recAptar i sobretot com a visió de Futur pensant en el moment Post-nuclear, però potser ara degut a la
pandèmia no era el moment, ja que sabem que l’economia, tant de la gent del municipi com del turisme, s’ha vist
perjudicada.
A més, nosaltres haguéssim fet una distribució més equitativa de les zones blaves i verdes, ja que hem rebut moltes queixes
d’algunes veïnes i veïns… , i a més tampoc tenim clar que els llocs reservats per les cadires de rodes siguin suficients.. en
definitiva, creiem en l’Objectiu però No en la Forma ni en el Moment que s’ha executat."

Primer.- Aprovar definitivament l'ordenança fiscal núm 17 reguladora de la taxa per estacinament de vehicles de tracció
mecànica a la via pública en determinades zones que s´adjunta com annex 2, ja que incorpora les al.legacions estimades al
punt anterior d'aquest ple.
Segon.- Publicar definitivament al BOP aquesta ordenança.
Tercer.- Comunicar-ho al departament de desevenvolupament econòmic als efectes de la seva materialització.

Expedient 1249/2021. Estudi i aprovació inicial de la pròrroga de la qualificació de
municipi turístic a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0

Amb registre 2021-E-RC-2421 pel departament d'Empresa i Coneixement de la Direcció
General de Comerç s'ha tramès escrit a l'ajuntament, pel que es posa de manifest que de
conformitat amb la Disposició Transitòria Primera de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de
comerç, serveis i fires, la qualificació de municipi turístic a efectes d'horaris comercials,
s’extingeix bé per la finalització del termini de vigència que s'estableixi en la pròpia
resolució per la que es va aprovar l’excepció o si en aquesta no s’hi especifica cap termini
de vigència, s'extingeix transcorreguts quatre anys des de l’entrada en vigor de
l’esmentada Llei, és a dir, el dia 3 d'agost de 2021.
Per aquest motiu, si es considera oportú es pot sol·licitar una pròrroga de la qualificació
com a zona turística a efectes d’horaris comercials del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, d’acord amb el procediment previst a l’article 38.6 de l’esmentada Llei, abans
del dia 3 d’agost d’enguany, aportant l'acord de l’òrgan competent de l’ajuntament pel que
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El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria
absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la CUP) i
amb el vot desfavorable de dos membres (1 de la FIC i 1 d'ERC) ACORDA:

ACTA DEL PLE

Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de les
Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per
la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del Govern local, i per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j)
del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de Catalunya.

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Promoció econòmica del 31 de maig de 2021

s’aprova la sol·licitud de pròrroga, en el que es declari, si és així, que es mantenen les
condicions que, d’acord amb el marc legal aplicable en el seu moment, van permetre la
qualificació del municipi com a zona turística.
Seguidament intervé la Regidora de promoció econòmica Ma José Gómez efectuant
l’explicació del contingut de la pròrroga de la qualificació de municipi turístic a Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant i manifesta literalment

Vist el dictamen de la Comissió Informativa de Promoció econòmica del dia 31 de maig de
2021.
L'Ajuntament Ple amb el vot favorable de 12 membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d'ERC, 1 de C's i 1 de PP) que representen la majoria absoluta del nombre de
tretze que legalment el componen, i amb el vot en contra del membre de la
CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar la sol·licitud de la pròrroga de la qualificació de municipi turístic a
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, donat que es mantenen les condicions que , d'acord
amb el marc legal aplicable en el seu moment , van permetre la qualificació d'aquest
municipi com a zona turística
Segon.-Sol·licitar aquesta tràmit a la Direcció General de Comerç tal i com preveu l’article
38.6 de la Llei 18/2017, d’1 d’agost, de comerç, serveis i fires.
Tercer. Notificar aquest acord a la Direcció General de Comerç, al Departament de
Comerç, al Departament de Turisme i a les regidories corresponents.

Expedient 2029/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de la CUP per a la restauració i manteniment dels
camins de ferradura o de bast del municipi

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Vist l'informe emès pel departament de comerç de data 6 de maig de 2021 pel que
s'acredita que es mantenen les condicions que van permetre en el seu moment la
qualificació del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant com a zona turística
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El nostre municipi té en la actualitat aquesta catalogació. És voluntat de l'equip de govern
tramitat la pròrroga per quatre anys més, abans que s'exhaureixi el termini de vigència,
que està previst pel dia 3 d'agost, atès que complim amb els requisits contemplats a la
normativa legal que ho regula."
A continuació Intervé la Regidora Sara Barceló pel grup municipal de la CUP manifestant:
"Votarem en CONTRA. El model turístic que tenim condiciona la realitat social, econòmica,
territorial i ambiental del nostre municipi i l’impacte d’aquest model en moltes ocasions
provoca desequilibris i disfuncions que cal atendre i corregir. En aquest sentit, el risc d’una
massificació turística i d’una dependència excessiva d’aquest sector, i sense una
planificació estratègica que l’orienti, pot comportar problemàtiques a llarg termini pel que
fa a la cohesió social i territorial. A la Cup apostem per canviar aquest model i lluitem per
pal·liar els efectes socials, econòmics, culturals i ecològics negatius que comporta."

ACTA DEL PLE

"PRORROGA DE LA QUALIFICACIÓ DE MUNICIPI TURÍSTIC
Els ajuntaments poden demanar acollir-se a la condició de municipi turístic per tal de
poder beneficiar-se d'excepcions en matèria d'horaris comercials.

Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 7, Abstencions: 1, Absents: 0

Atès que pel grup municipal de la CUP es presenta la proposta d'acord amb el següent contingut:
"SARA BARCELÓ ARBÓS, portaveu del Grup Municipal de la CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR-ALTERNATIVA
MUNICIPALISTA (CUP-AMUNT) a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant presenta la següent Proposta d’acord
per a la restauració i manteniment dels camins de ferradura o de bast del municipi, per tal que sigui substanciada en el Ple,
amb el text següent:
Exposició de motius
El municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant compta amb una extensa xarxa de camins de ferradura o de bast. Aquesta
xarxa va ser creada al llarg de la història tant per unir, amb tracció animal o a peu, els diversos nuclis de població com per
accedir a les finques. Els camins de ferradura o de bast es caracteritzen per una adaptació topogràfica, la utilització de
materials propis del terreny per a la seva construcció, la creació d’un ferm empedrat, la construcció d’aigüeres i de marges,
entre altres característiques. Aquesta xarxa representa un conjunt patrimonial amb valors històrics, arquitectònics, estètics i
simbòlics.

Els darrers temps, s’ha vist com aquesta xarxa de camins de ferradura o de bast és la base de molts itineraris de
senderisme, curses de muntanya, o simplement com a espais per al passeig. Per una banda, es constata com en temps de
pandèmia les persones cerquem els espais immediats per a sortir a fer caminades breus per distreure’ns. També es
constata com a nivell turístic, els temps pandèmics afavoreixen les destinacions de proximitat que ofereixin aire lliure,
paisatge, patrimoni, itineraris, etc. No obstant, les destinacions turístiques que cerquen atreure senderistes, històricament ja
han intervingut en les seves xarxes de senders a través d’actuacions de restauració i manteniment, com en l’exemplar cas
del Barranc de Biniaraix (Sóller, Mallorca) reconegut l’any 1994 com a bé d’interès cultural (BIC).
Per donar resposta a aquestes dues necessitats, i tal i com el nostre grup municipal ja va avançar en la sessió del 26 de
febrer de 2020 del Consell Sectorial de Turisme de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, cal invertir en la
recuperació i manteniment de la xarxa de camins de ferradura o de bast que actua com a recurs turístic i com a
infraestructura, amb actuacions que vagin més enllà de la retirada de vegetació.
Per tots aquests motius, presentem la següent

ACTA DEL PLE

Fruit de l’esforç de diverses entitats del municipi, s’ha anat recuperant i mantenint parcialment aquesta xarxa, encara que
majoritàriament només fent tasques d’eliminació de la vegetació per facilitar el pas de persones, però sense intervenir en
cap altre element (ferm empedrat, aigüeres, marges,...).

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

L’abandonament progressiu de la tracció animal al llarg del segle XX, així com la construcció de pistes per al trànsit de
vehicles de motor, la manca de manteniment, o el pas de motos, entre altres, han anat provocant un deteriorament
progressiu d’aquest patrimoni. A dia d’avui és fàcil observar el descalç del ferm, la colmatació de les aigüeres o la caiguda
de marges, fets que posen en perill de degradació, fins i tot desaparició, aquest conjunt patrimonial.

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:

•

En el termini màxim d’un mes constituir un grup de treball format per l’Ajuntament i les entitats del municipi amb
vinculació i/o interès amb la xarxa de camins de ferradura o de bast (centre excursionista, ADF, centres d’estudis,
societats de caçadors,...) per tal d’iniciar l’elaboració d’un pla de restauració i manteniment de la xarxa de camins
de ferradura o de bast. Aquest pla hauria de contenir, com a mínim, els següents punts:

•

Inventari complert de la xarxa de camins de ferradura o de bast, amb indicació del punt inici-finalització, estat del
camí, principals accions a desenvolupar per a la restauració (recuperació ferm, aigüeres, marges,...) i el
manteniment (tanques limitació accés motoritzat, senyalització,...)

•

Priorització, pressupost individualitzat per a cada camí, i calendarització de les accions de restauració i
manteniment.

•

Assignació d’una partida pressupostària exclusiva municipal per a les tasques de restauració i manteniment de la
xarxa de camins de ferradura o de bast.

•

En el termini màxim de sis mesos presentar públicament el pla de restauració i manteniment de la xarxa de camins

de ferradura o de bast."
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant: "Els camins formen part del nostre
patrimoni. Els antics camins són una peça clau per poder interpretar el nostre passat.I no ens referim només a grans
esdeveniments o batalles, parlem del pols del país, de la manera de viure i fer dels nostres avantpassats. Són un dels
elements identitaris que ens ajuden a interpretar i divulgar el nostre patrimoni històric. Per aquest motiu aquesta moció té tot
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PROPOSTA D’ACORD

el nostre suport.

Aprofitem per donar valor i reconèixer la bona tasca feta en recuperació de senders i
camins pel CentreExcursionista Serres del Mestral, les societats caçadores, ADF, Brigada
de Medi Ambient.

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Considerant que el passat 24 de maig de 2021 la Sra. Sara Barceló Arbós va presentar al
Registre d'Entrada General de l'Ajuntament (2021-E-RE-1357) escrit de renúncia del
càrrec de Regidora de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, càrrec
representatiu que ocupa per la candidatura d'Unitat Popular-Alternativa-Municipalista
(CUPAMUNT) segons es despren de la Credencial de Regidora emesa per la Junta
Electoral Central el dia 11 de juny de 2020
Atesa la necessitat de que el Ple de la Corporació prengui coneixement de la renúncia
presentada i procedir a la cobertura de la vacant del càrrec de Regidora, segons la
fòrmula legalment establerta.
Vist el que disposen els articles 15.2 i 182 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del
Règim Electoral General i 9.4 del Reglament, d'Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist així mateix, el que estableix la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de la Junta Electoral
Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals, publicada al BOE número 171,
de 18 de juliol de 2003.
Per tot l'exposat, el Ple de la Corporació, ACORDA:
Primer.- Donar-se per assabentat de la renúncia presentada per la Regidora Sara Barceló
Arbós en data 24 de maig de 2021
Segon.- Traslladar a la Junta Electoral Central a Madrid la Notificació d'aquest acord a
efectes d'expedició de la nova credencial a favor del senyor Ivan Torrebella Badia,
candidat número 3 de la llista d'Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUP-Amunt)

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Expedient 2016/2021. Presa de raó de la renúncia presentada per la Regidora Sara
Barceló Arbós pel grup municipal de la CUP
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Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de Serveis Territorials del 31 de maig de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot
favorable de cinc membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC,1 d'ERC i 1 de la CUP) i amb l'abstenció del
membre de la FIC, ACORDA:
Primer. Desestimar la proposta d'acord referenciada que presenta el grup municipal de la CUP.

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de
vot: "El patrimoni s´ha de conservar, això és evident, ara bé, com que els recursos són
limitats hauríem de ser curosos en donar prioritat als camins, en general a tots els camins i
després de fer un catàleg de l'estat en què es troben i com a conseqüència engegar un pla
de regeneració, adequació i millora de tots els camins municipals".
Pel Regidor Frederic Escoda es fa la següent explicació de vot: "L'Ajuntament és
conscient del deteriorament d'aquests camins de ferradura. Com exemple més proper
tenim el de Castelló, molt deteriorat i sobretot per la compleixtat del seu paviment, fet de
pedres i aigüeres amb lloses. Ens centrarem amb aquest camí, com a prioritat, tant pel
seus trams més significatius com pel projecte de formar part d´un camí que vagi de
Vandellòs a Castelló sense travesar la carretara. Per tant, no farem cap inventari,
començarem a arregla'ls. Mirarem la manera de fer-ho, col.laboracions, camps de treball,
camps d'estiu, etc".

dintre del terme municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, segons publicació de les
candidatures definitives efectuada al Butlletí Oficial de la província de 30 d'abril de 2019.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde tan àmpliament com en dret sigui necessari per a
complimentar tots els tràmits i escrits que siguin necessaris fins la presa de possessió del
nou regidor

B) ACTIVITAT DE CONTROL

Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT:
1- Per què el nostre Ajuntament no s’ha sumat al pacte per l’alliberament de les mercaderies per la
costa ?
Al que contesta l´Alcalde: «El nostre municipi no s’ha adherit a aquest pacte subscrit pels
municipis de la Costa Daurada nord perquè ningú ens ho ha proposat.
Suposo perquè en el nostre cas només existeix una única línia ferroviària en funcionament i per
tant, no es dona aquesta problemàtica que sí tenen els municipis situats al N de Tarragona on
conviuen el traçat convencional per la costa i el nou traçat d’alta velocitat per l’interior.

2- Són conscients que la localització de la font existent a la plaça de l’església de Vandellòs, ha
provocat més d’un incident a vehicles?
Al que contesta l’Alcalde: «Sí, sabem que hi ha hagut algun incident menor i s’aplicarà alguna
petita mesura per mirar de mantenir la mínima circulació segura en aquest espai caracteritzat per
un fort desnivell.
3- Són conscients que el desnivell i el terra, de la plaça de l’església de Vandellòs, provoca
inseguretat i algun incident als vianants?
Al que contesta l’Alcalde: «El desnivell es produït per l’acompliment de la petició que es va tenir en
el moment de la renovació del carrer, quan es va demanar que es pugues entrar a l’església a peu
pla. Això no obstant, es mirarà de fer una actuació que doni resposta a la situació.
4- Quan tenen previst donar ús a la Clínica Rural de Vandellòs ? Poden concretar quin serà
finalment la seva utilitat ?
Al que contesta l’Alcalde: «La clínica rural tindrà uns usos nous quan es normalitzi la situació per
part de totes les administracions.»
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En primer lloc es formulen les preguntes presentades abans del Ple per escrit.

ACTA DEL PLE

C) PRECS I PREGUNTES

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

No hi ha assumptes

5- Pensen canviar d’espai a l’associació ASHOFI - Associació d'Afectats de Fibromiàlgia de
l’Hospitalet de l’Infant?
Al que contesta l’Alcalde: «De moment aquesta entitat té un espais de magatzematge a les aules
annexes al Pavelló, un altre espai al Casal d’Avis i se’ls cedeixen altres espais quan ho sol·liciten»
6- S’ha plantejat l’Equip de Govern col·laborar amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya en el
programa “Reallotgem.cat” per poder captar habitatge per posar-lo a disposició de persones
en situació d’emergència social?
Al que contesta l’ Alcalde: «La competència de l’habitatge la té la Generalitat.
A nivell municipal, tenim una iniciativa pròpia amb el SAREB per adquirir un habitatge. Esperem
tenir el model de contracte autoritzat i poder realitzar l’adquisició en el futur i que el seu import figuri
en la propera modificació de crèdit.
Precs
Hem vist que ja s’han començat les obres de l’estufa de pèl·let a l’escola de Vandellòs. S’ha
consultat la seva ubicació a l’AMPA i Professorat abans de començar les obres?

Segons Junta de Govern (EXP.1684/2021), el passat 9 de maig hi va haver un incident, doncs un
veí va caure al Passeig Marítim de l’Hospitalet de l’Infant a causa del mal estat de les rajoles,
provocant-li un traumatisme frontal. La nostra pregunta; ¿en quina alçada , núm., exacta es va
produir l’incident?
Al que contesta l’Alcalde: «El sinistre es va produir en el Passeig Marítim en el tram paral·lel de
l’alçada del carrer Tamarits»
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es formulen les següents
preguntes:
- Quines actuacions es fan per part de l'Ajuntament en els abocaments il·legals que podem
observar per exemple: a la Bruguera o a Vanessa Park?
- Quin control es duu a terme amb els abocaments que estan clausurats, per exemple el del
Polígon i el de l’acampador? Mostro les fotos
1.- CAÇADORA DE L´HOSPITALET
Respecte al prec que vam realitzar al ple del 31 de març sobre la societat caçadora de l´Hospitalet
de l´Infant referit al tema de la no autorització de les batudes i altres necessitats que han demanat
mitjançant reiterades instàncies des de fa anys. Volem dir que en una junta de govern de fa unes
dos o tres setmanes hem pogut llegir la resposta que se’ls hi ha donat amb l´informe tècnic
corresponent. Ens hem posat en contacte amb la societat caçadora i estan agraïts per la resposta
rebuda després de tant temps però és molt decebedor per a ells com a entitat, perquè s´ha hagut
de portar al Ple per aconseguir que se’ls hi donés resposta.
Un cop llegit l´informe també es desprèn que ells han entrat a registre totes les peticions en detall, i
és per això que queda en entredit la resposta de l´alcalde al Ple quan contesta “presenten
instàncies molt genèriques i presenten 40.000 mil coses” per tal de desprestigiar a l´entitat i entrant
a fer comparacions que són odioses.

Número: 2021-0005 Data: 02/08/2021

Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT es fa la següent pregunta:
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Contesta l’alcalde que és un projecte de l’any 2019 i que s’ha informat sempre al Departament
d’Educació així com comentat amb la direcció anterior. Amb l’AMPA hi ha una reunió pendent per
parlar amb mi la propera setmana tot i que el projecte ha estat avalat per l’entitat que presta el
servei, el Serveis territorials d’Educació

ACTA DEL PLE

Prenen uns 30m quadrats del pati dels petits. AMPA havia fet allí millores, pintat jocs.... el pati
queda petit, etc...

També volem preguntar referit al Punt 3: com teniu pensat la gestió del tancament de la zona del
pàrquing del mirador del Torn ja que ells han d’accedir als “passos de caça del coll de Balaguer,
tindran alguna manera d’accedir-hi per deixar els cotxes? O els hauran de deixar per la carretera
sent un obstacle per al trànsit fluït de la zona.
Punt sisè.- En la resposta a les tanques per realitzar la senyalització de les zones de les batudes s
´especifica que no hi pot aparèixer l'escut de l'Ajuntament però tampoc s´inclou que hi ha de
constar l’autorització del propi Ajuntament. No obstant, si es consulta l´annex 2 de la Federació de
caça s'indica clarament que s'ha de posar en la tanca l´autorització de l´Ajuntament a l´esquerra i a
la dreta la senyal de prohibició. Per tant aquest punt l’hauríeu de revisar amb els tècnics.

- Instal·lar el nombre de contenidors de poda adequats, només n’hi ha 1 per tota la urbanització, i
més ara que és temps de poda
- Reforçar el nombre de contenidors.
- Netejar i arranjar la zona de la depuradora i la zona on hi ha les casetes de COMAIGUA.
- Fer neteja forestal per prevenir els incendis.

ACTA DEL PLE

VANESSA PARK
- Té l’Ajuntament previsió d’arranjar i adequar l’urbanització Vanessa Park i si és així en quin
termini de temps ho té previst , i com concretament?
Arranjar i adequar la urbanització en general, ja que els veïns i veïnes es senten deixats i impotents
perquè també paguen els seus impostos com la resta de veïns del municipi.
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Punt vuitè.- Demaneu que els caçadors que si localitzen un pou abandonat que ho comuniquin a l
´Ajuntament tot enviant les coordenades.
Doncs en aquest punt volem preguntar al regidor Frederic si s´ha reclamat al propietari del pou del
Camí del Canyotell que el cobreixi? Els caçadors van enviar les coordenades al regidor i a més van
parlar amb el propietari que va donar autorització perquè es tapés.

- Que l’Ajuntament insti a la Generalitat a què restitueixi senyalització d'accés a la Urbanització, o
bé comuniqui a la Generalitat que cal restituir el senyal el més aviat possible.
El responsable de gestió de la carretera T-318 és la Generalitat,
- Llar d'Infants Hospitalet.
A partir del 23 de juny s'inicia l'horari d'estiu, de les 08 hores a les 13:45 hores, fins el 31 d'agost.
Del 1 de setembre fins l'inici del curs 2021/22, l'horari és de les 08 hores fins les 13 hores.
Les famílies amb nens inscrits a la Llar d'Infants que no tenen o disposen de més recursos que
tenir els seus fills al centre, un cop arriba l'hora de recollida dels nens, sino ho poden fer per motius
laborals, que poden fer? qui se'n fa càrrec d'ells fins l'arribada dels pares?? És possible allargar
aquest horari i disposar del servei de menjador, almenys entre les 15 i les 15:30 hores? Estem
parlant d'una qüestió econòmica? Tenim entès que ja fa uns anys aquest tema ja es va tractar amb
alguns pares i es va arribar a la conclusió que es faria l'estudi i s'acordaria amb les responsables de
la Llar d'Infant, però arribat el moment, no s'ha fet cap moviment.
- MASRIUDOMS:
Senyalització a la carretera, un altre accident.
Piscina: reparacions estan acabades?
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- Arranjar el final del carrer on hi ha com un mirador on l´acera està en molt estat.

L’alcalde contesta que pel que fa als controls d’abocaments és la Policia Local la que aixeca les
actes corresponents, així com també pels camions amb matèries perilloses
Pel que fa a l’informe tècnic de la Caçadora és un informe realitzat per un tècnic. Prenc nota
d’aquests punts i ja els contestarem properament

-Des de que es va aprovar el ROM el Sr. Alcalde s’ha agafat molt al ROM en especial per regular
els precs i les preguntes, qui les ha de contestar i si hi ha dret a debat o no.
Ens agrairia saber per que no es va fer complir el ROM també a l’hora de la convocatòria sessions
plenàries.

Contesta l’alcalde que a l’article 11 del ROM de prec i preguntes queda ben explicat el
procediment el qual és prou clar. Únicament faltaria especificat el nombre de preguntes que es
poden realitzar, però això deixa més flexibilitat a l’aplicació d’aquest ROM

-Donat que ja fa temps que el tram de la N-340 que afecta al nostre municipi o una part està cedit a
l’ajuntament ens agradaria saber si hi ha algun projecte per enllaçar el camí de la porrassa i les
urbanitzacions amb el nucli urbà.?

Contesta l’alcalde que en el seu moment es va demanar a Carreteres de l’Estat la cessió des del
barranc de Llastres, del pont, fins a l’alçada del sòl urbà. Allò és de titularitat municipal i estem a
l’espera que Incasol finalitzi algun dia aquesta acció i es pugui enllaçar aquesta zona tot i que això
requereix d’una gran inversió.
En principi qui ha de desenvolupar el sector és el propietari i en aquest cas és Incasol.
Desenvolupar la part residencial és més complexa s’haurà de realitzar una nova reparcel·lació i
això malauradament pot trigar anys
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.
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La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa les següents preguntes:

ACTA DEL PLE

Els demes temes de Vanessa Park els revisarem. Els contractes de contenidors de poda els tenim
repartits per diferents parts del municipi. A vegades ens trobem que es fa un mal ús d’aquest
contenidors i es realitzen abocaments incontrolats
A la piscina de Masriudoms hi ha un defecte de paviment que com està en garantia ho resoldrà
l’empresa constructora.
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Respecte a la Urbanització de Vanessa Park, efectivament hi ha situacions que són imputable a
l’Ajuntament però d’altres no, com ara el tema de la depuradora, així com a altres localitats com
Masriudoms i Masboquera. L’ACA ho va posposant i en sortim perjudicats els veïns. Segurament
ho van posposant perquè hi ha molt pobles a Catalunya que no tenen depuradora i les
urbanitzacions es queden al final
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ACTA DEL PLE

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Modificació ordenança fiscal residus

EMPLAÇAMENT:
INTERESSAT:

Ajuntament

REGISTRE NÚM.:

-

La tècnica ambiental que subscriu, a requeriment de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, informa en relació a la modificació de
l’ordenança fiscal de residus.
S’ha detectat que hi ha empreses fora del nucli urbà a les quals hi ha

l’empresa que decideixin. Vist això s’ha de redactar un nou article
d’exempcions per que aquestes empreses no hagin de pagar l’impost
municipal ja que l’Ajuntament no els hi està donant el servei.
S’inclou un nou article que serà el núm 7 amb el següent redactat:
Article 7 (l'actual núm 7 passaria a ser el 8 i següents) exempcions
Restaran exempts del pagament de la taxa, els subjectes passius que
realitzin la gestió de la totalitat dels seus residus mitjançant un gestor privat
aliè al que proporciona el servei municipal, i que adientment, no aboqui cap
tipus de brossa als contenidors públics municipals, sempre que presenti
davant d'aquest ens local, el corresponent contracte en vigor amb
l'esmentat gestor amb una antelació mínima de 3 mesos de la seva
finalització. Aquesta exempció serà efectiva a partir del trimestre posterior
al de la presentació del contracte a l'Ajuntament. En cas de no complir el
subjecte passiu, inicial o sobrevingudament, amb els requisits exposats
anteriorment, restarà automàticament obligat a l'abonament de la taxa des
del trimestre objecte de l'incompliment inclòs.
Per tot l’exposat es considera convenient la modificació de l’ordenança
fiscal de recollida de residus
El que es posa en coneixement d’aquest consistori per a que prengui les
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Per això se’ls permet que contractin ells mateixos un servei de recollida amb
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dificultats per donar-los correctament el servei de recollida d’escombraries.

ACTA DEL PLE

MARIA LLEDO WOLKOWICZ (1 de 1)
Tècnic Medi Ambient
Data Signatura: 21/05/2021
HASH: 142e2883656012aaae0ec260dc703fe7

ASSUMPTE:

mesures que consideri convenients.
Proposta de resolució:
1-

Modificar l’ordenança de recollida de residus en els termes

descrits anteriorment.
2-Trametre aquest acord als departaments d’intervenció i de medi
ambient d’aquest Ajuntament.
I perquè així consti es signa.
Maria Lledó Wolkowicz

ACTA DEL PLE

marge
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
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Tècnica ambiental municipal

ORDENANÇA FISCAL NÚM. 1 7
REGULADORA DE LA TAXA PER ESTACIONAMENT DE VEHICLES DE TRACCIÓ
MECÀNICA A LA VIA PÚBLICA EN DETERMINADES ZONES

Disposició general

Article 2.

2.1. L’obligació de pagament neix des de que s’inicia l’aprofitament
l’estacionament del vehicle en una zona d’aparcament regulat.

mitjançant

2.2. Estaran obligats al pagament a societat municipal Iniciatives de Desenvolupament
Empresarial les Tàpies SA, d´ara endavant Idetsa, segons i l´acord de Ple de l´ajuntament
del dia 28 de gener del 2021 on s´aprova l'encàrrec d’inversió, gestió i manteniment de les
zones blaves i gestió de les sancions com a mitjà propi personificat, i la taxa prevista a la
present ordenança de:
2.2.1. Els conductors dels vehicles, com a responsables, que estacionin en les
zones especialment previstes per l’Ajuntament.
2.2.2. Els titulars dels vehicles, com a responsables solidaris, quan l’obligat al
pagament sigui el conductor. S’entendrà com a titular aquell que consti al registre oficial de
vehicles en qualitat de propietari o posseïdor.
2.3. Són responsables tributaris les persones físiques, jurídiques i les entitats previstes a la
Llei general tributària, en els supòsits previstos en aquesta última llei, en l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació d’aquesta corporació i en la resta de
normativa aplicable.
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Obligats al pagament

ACTA DEL PLE

A l’empara del que es preveu als articles 57 i 20 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de
març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i de conformitat
amb l’ordenança per a la regulació de trànsit a les vies públiques del terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant publicada definitivament al BOP núm. 80 de 27 d’abril de
2016.
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Article 1.

Conceptes i quanties
Article 3.

Les zones d’aparcament regulat, el temps màxim d’estacionament, temporades, dies,
horaris i la forma de pagament es determinaran per acord de la Junta de Govern Local.
Es considera i té la condició de vehicle resident, el vehicle censat tributari a l´ajuntament i
amb el propietari empadronat de més d’any en el municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant.
3.1 Tarifes ordinàries fixades pel període d’estacionament des del 15 de juny fins al 15 de
setembre de cada any.
3.1.1 Tarifes de la Zona Verda

4,00 €

4,00 €

La condició de vehicle resident permet l´estacionament gratuït i sense límit de temps a la
zona verda.
El vehicle censat tributari i sense propietari/a empadronat haurà de satisfer els preus de la
Zona Verda.
El vehicle no censat estacionat en Zona Verda haurà de regular el seu pagament i temps d
´estacionament com a vehicle en Zona Blava.
3.1.2 Tarifes de la Zona Blava
ZONA BLAVA
Estància
30 minuts
60 minuts
120 minuts
180 minuts

Anul·lació de la infracció administra va per quet que hagi
superat el temps límit

Tecnologia vehicles
Tèrmics ECO/ZERO
0,60 €
0,54 €
1€
0,90 €
2€
1,80 €
3€
2,70 €
4,00 €

4,00 €

3.2. Tarifa bonificada de 2 hores d’estacionament amb condició de vehicle resident en
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Anul·lació de la infracció administra va per quet que hagi
superat el temps límit

Tecnologia vehicles
Tèrmics ECO/ZERO
0,80 €
0,60 €
1,40 €
1,05 €
2,00 €
1,50 €
2,60 €
1,95 €
3,20 €
2,40 €
3,80 €
2,85 €
4,40 €
3,30 €
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Estància
1 hora
2 hores
3 hores
4 hores
5 hores
6 hores
10 hores màxim

ACTA DEL PLE

ZONA VERDA

zona blava.
Els vehicles de ciutadans empadronats i censats al sistema tributari de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant o de les empreses amb seu social a Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant que compleixin els següents requisits: no tenir cap deute pendent en via executiva,
sempre que no s’hagi acordat el seu fraccionament, ajornament o suspensió, i es trobin al
corrent de les quotes corresponents per cadascun dels vehicles dels quals siguin titulars
i estiguin catalogats com a turisme, furgoneta o similar al padró municipal de l’impost
sobre els vehicles de tracció mecànica del municipi, podran gaudir d´una tarifa bonificada
de 2 hores d’estacionament en zona blava.
3.3. Tarifa bonificada d’1 hora en zona blava per compres de vehicles no residents.

4.1. La taxa corresponent a l’estacionament es farà efectiva mitjançant l’adquisició, pels
obligats al seu pagament, dels tiquets físics o virtuals que aprovi l’administració municipal,
la qual podrà utilitzar el sistema de màquina expenedora automàtica o d’aplicacions per a
dispositius mòbils com puguin ser telèfons o tauletes intel·ligents entre d’altres.
4.2. El manteniment de les zones reservades a l’estacionament correspondrà a
l’empresa Idetsa, qui és competent per adoptar les mesures oportunes per la correcta
expedició dels tiquets acreditatius del pagament i controlar l’incompliment de les
obligacions tributàries dels conductors que han estacionat els seus vehicles.
4.3. La gestió i recaptació
l’empresa Idetsa.

en període voluntari i executiu de la taxa correspondrà a

4.4. L’import de la recaptació regulada en aquesta ordenança fiscal correspondrà
íntegrament a Idetsa. L´empresa municipal rendirà comptes davant la Intervenció i la
Tresoreria Municipal amb la periodicitat i contingut que es determinarà a les Bases
d’Execució del Pressupost.
4.5. Sense perjudici de respectar el temps màxim autoritzat d’estacionament i les altres
restriccions generals que estableix el Reglament General de Circulació, les denúncies per
infraccions específiques en la regulació de les zones d’aparcament regulat es podran
anul·lar amb el pagament, abans de 7 dies naturals, de l’import següent:

a)
b)

Casos
Si s’ha tret el tiquet, però s’ha excedit el temps màxim
Si s’ha obtingut un comprovant horari d’una zona verda
i s’ha estacionat el vehicle en una zona blava

Import
4,00 €
4,00 €

ACTA DEL PLE

Article 4.
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Normes de gestió
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Els vehicles no residents on el propietari realitzi una despesa comercial i de restauració en
empreses adherides a qualsevol de les associacions empresarials del municipi de Vandellòs
i l’Hospitalet de l´Infant superior a 20€ podrà gaudir d’1 hora d´estacionament en la zona
blava.

c)

Si s’ha tret tiquet amb tarifa de vehicle resident (censat i
empadronament d´un any del propietari) sense la pertinent 10,00 €
condició de vehicle resident, que dona dret a les tarifes
recollides a l’article 3.1

d)

Si s’ha tret tiquet amb tarifa de vehicle censat i sense la
pertinent condició de vehicle resident, que dona dret a les 10,00 €
tarifes recollides a l’article 3.1

e)

Si s’ha tret tiquet físic però no és visible o llegible al 10,00 €
parabrises del vehicle, o si no s’ha tret cap tiquet (físic o
virtual)

Exempcions
Article 5.
5.1. Estaran exempts del pagament de la taxa prevista a la present ordenança els vehicles
contemplats en els següent casos:
a) Els vehicles en servei oficial, degudament identificats com a tal, que siguin propietat
d’organismes de l'Estat, de Comunitats Autònomes o de les Corporacions Locals, els
destinats a l'assistència sanitària, ambulàncies i serveis d’emergència, quan estiguin
prestant serveis propis de la seva comesa, així com els vehicles que disposin
d'autorització especial d'estacionament, expedida a aquest efecte per l’empresa
municipal Idetsa, i prèviament acordada per l’Ajuntament Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant. Les autoritzacions especials d’estacionament s’expediran, per causa justificada,
en supòsits de prestació de serveis públics.
L’ús inadequat o fraudulent de l’autorització especial suposarà la intervenció de
l’autorització vigent i la no renovació de la mateixa per als períodes successius.
b) Els vehicles conduïts o destinats al transport de persones amb mobilitat reduïda,
sempre que estiguin en possessió de la Targeta d'Estacionament per a Persones amb
mobilitat reduïda segons el Model de la Comunitat Europea, i la col·loquin en un lloc de
la part interna del parabrisa que sigui totalment visible i llegible des de l’exterior del
vehicle.
c) Els vehicles dels cossos diplomàtics (CD), organitzacions internacionals (OI),
oficines consulars (CC) i del personal tècnic-administratiu amb dret de legació (TA),
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A l’Annex I de la present ordenança es mostra una taula resum del temps màxim
d’estacionament i carrers.

ACTA DEL PLE

Notificada la denúncia, ja sigui a l’acte o en un moment posterior, el denunciat
disposa d’un termini de vint dies naturals per fer el pagament voluntari amb reducció del
50% de la infracció administrativa, o per formular les al·legacions i proposar o aportar les
proves que consideri oportunes.
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4.6 En el cas d’haver passat els 7 dies naturals s’iniciarà una via executiva implicant una
nova infracció administrativa per valor de 50€ en tots els supòsits.

identificats externament amb plaques de matrícula oficial.
5.2. Excepte la previsió de l’apartat anterior, i d’acord amb l’article 9 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, no es reconeixerà cap benefici fiscal que no estigui expressament previst
en una norma amb rang de llei o els derivats de l’aplicació dels tractats internacionals.

Tipus de zona

Localització

€ / hora

Temps màxim
d'estacionament
Tèrmics

ECO/ZERO

Anul·lació de
infracció
administrativa
dels primers 7
dies

Cala Justell

ACTA DEL PLE

Chirac
La Rojala
Navaes
Pontasgo
Passeig Arenal
Taix
Acàcies
Bernat de Fenollar
Del Mar
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ANNEX I

Taula resum

Moreres
Paris
VERDA

Pins

10 hores

4,40€

3,30 €

180 minuts

3,08 €

2,73 €

Roger de Lluria
Tamarits
Jaume II

4,00 €
o 10€
segons la
infracció
administra va
de l’ar cle 4.5
de l’Ordenança
Fiscal

Blanca d'Anjou
Duc de Medinaceli
Infant Pere
Passeig Marítim MuelleRibera
Vidal i Barraquer
Barques
Oleastrum
Rosers
Cèsar Jimeno
Joana de Foix
BLAVA

Recó del Vaqué
La sentiu

Navaes

4,00 €
o 10€
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Jonquet

Passeig Arenal
Sínia
Tamarits
Cèsar Gimeno
Passeig Marítim MuelleRibera

segons la
infracció
administra va
de l’ar cle 4.5
de l’Ordenança
Fiscal

Francisco Chavarria
Llastres
Jonquet

Disposició final
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Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
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Diligència: Aquesta Ordenança ha estat aprovada inicialment pel Ple de l’Ajuntament en
sessió ordinària del dia xxx de xxxxx de 2021, publicat al BOPT núm. xxxxx de data xxx
d’xxxxx de 2021. L’acord d’aprovació definitiva, va ser pel Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària del dia xxx de xxxx de 2021 publicat en el BOPT núm. xxxxx de data xxxx de
xxxxx de 2021.

ACTA DEL PLE

Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia xxx de xxxx de 2021 i continuarà vigent fins que
no s’acordi la seva modificació o derogació.

