Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/6

PLE

Ordinària

Data

29 / de juliol / 2021

Durada

Des de les 14:00 fins a les 15:10 hores

Lloc

SALA ACTES CASA DE LA VILA 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

NO

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ (T)

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

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J
78076504Z

TOMAS DÍAZ CRUCERA
IVAN TORROBELLA BADIA

SÍ
SI

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 01/10/2021
HASH: ce2c1c64fb5b24fe5f4b48e4dcf82ccd

maria angel benedicto esclarin (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 01/10/2021
HASH: c8d3d0388ae29dfcedfb6e90f4edff27

ACTA

Excuses d'assistència presentades:
1. ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ:
«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

A) PART RESOLUTIVA

Tipus de votació: Ordinària

S' aprova l'acta de la sessió anterior per deu membres (6 del PSC, 1 de JxCAT, 1 d'ERC, 1 de C's i 1
del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legament el componen i el
membre de la FIC s' absté.

Expedient 2461/2021. Presa de possessió del Sr. Ivan Torrobella Badia com a Regidor de
l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per la candidatura de la Unitat
Popular-Alternativa municipalista
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

Es dóna compte de la credencia rebuda de la Junta Electoral Central
"Credencial de concejal
Don MIGUELCOLMENERO MENÉNDEZ DE LUARCA Presidente de la Junta Electoral Central, expido la
presente CREDENCIAL expresiva de que ha sido designada CONCEJAL del Ayuntamiento de
VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT (TARRAGONA)
DON IVÁN TORROBELLA BADIA
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por CANDIDATURA D'UNITAT POPULARALTERNATIVA MUNICIPALISTA a las elecciones locales de 26 de mayo de 2019, en sustitución, por
renuncia, de doña Sara Barceló Arbós.
A los efectos de su presentación en el Ayuntamiento de VANDELLÒS I L'HOSPITALET DE L'INFANT

ACTA DEL PLE

A favor: 10, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

Codi Validació: QT4TFDQAZJ4TEENW9722ESXG5 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 46

Favorable

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Aprovació de l'acta de la sessió anterior

(TARRAGONA), expido la presente en Madrid, a 17 de junio de 2021."

En compliment d'aquesta rebuda de la Junta Electoral Central s´ha de fer constar que el Sr. Ivan
Torrobella Badia, atenent l'apartat 7 de l'art, 75 de la LLei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim local,va presentar la seva declaració d´interessos i d'activitats a la Secretaria
municipal, i que a més a més s´ha constatat que no existeix cap causa d'incompatibilitat.

Fa vora tres anys naixia l’assemblea local de la CUP al municipi amb la idea d’esdevenir un projecte
assembleari amb una visió feminista, independentista i participativa. Vam realitzar xerrades, debats
sobre el futur del municipi i finalment, després de comptar amb la participació popular, vam decidir
presentar-nos a les eleccions del municipi del 2019 i entre totes vam decidir, que la nostra candidatura
tenia quatre caps de llista i que repartirien la seva presència a raó d’un any cadascuna.
El fet de presentar-nos i obtenir una regidora, no va ser una finalitat sinó un mitjà per tenir un peu a
la institució però mantenint sempre el peu al carrer. Nosaltres entenem que els càrrecs institucionals
no són un objectiu en sí mateix, sinó una eina al servei del poble i per a la transformació social
Per aquest motiu, les quatre cap de llista ens comprometíem a complir un codi ètic: renunciar a
qualsevol remuneració personal i destinar-ho al propi funcionament de l’assemblea i a projectes socials
i transformadors. En aquest sentit, durant aquests dos primers anys, ja destinem aquests diners al
servei d’assessorament energètic i al servei d’assessorament forestal, agrari i cadastral. Properament
obrirem les bases reguladores per a la convocatòria del projecte «Diners al carrer» per tal de fer
aquest retorn a iniciatives de transformació social del municipi.
Durant el darrer any hem continuat treballant amb la línia del primer any presentant propostes posant
als veïns i a les veïnes al centre de la presa de decisions: municipalització dels serveis funerari,
fomentar la participació de les veïnes i veïns en la transició energètica, portar a debat el model
urbanístic, denunciar les males praxis de contractació i l’adequació de les retribucions dels i les
components del Ple a la realitat socioeconòmica del municipi.
En els propers mesos caldrà fer front encara a les conseqüències de la crisi sanitària, social i
econòmica de la COVID19 i més sobre un municipi on la renta mitjana està per sota de la mitjana
catalana. Cal apostar per la remunicipalització dels serveis públics i la tarificació social, que l’habitatge
no sigui un privilegi sinó un dret i també esdevenir un municipi més democràtic, feminista, antiracista,
més empoderat i més participatiu per tal que entre totes puguem decidir quin municipi volem. Com diu
el pensador Noam Chomsky «Si assumeixes que no hi ha esperança, garanteixes que no hi ha
esperança. Si assumeixes que hi ha un instint de llibertat, que hi ha oportunitats per canviar les coses,
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I bon dia també a les persones que ens veuen des de casa i que malauradament no poden assistir
presencialment com a públic.Gràcies a les treballadores de TVV i també a les treballadores de
l’Ajuntament per la realització d’aquest ple. En especial a la Marta pel tracte i professionalitat rebut, i
fer-ho tot més fàcil.

ACTA DEL PLE

La Regidor demana la paraula al Sr. Alcalde, el qual li dóna i manifesta: "Bon dia a totes les
presents!

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

A continuació farà la presa de possessió manifestant: "P er imperatiu legal prometo servir a les
veïnes de Vandellòs, Masboquera, Masriudoms, Vanessa Park, l’Hospitalet de l’Infant, l’Almadrava, i
totes les descendents de Gavadà, Fatxes, Masdevalentí, Remullà i Castelló, i treballar per un municipi
socialment just, solidari, ecologista, feminista, democràtic i republicà,i que contribueixi a assolir la
plena sobirania dels Països Catalans, la llibertat de les preses polítiques i el retorn de les exiliades i
l'absolució de totes les represaliades"

existeix la possibilitat que puguis contribuir a fer un món millor».
No m’agradaria acomiadar-me sense donar les gràcies a les 232 persones que el 26 de maig del 2019
es van atrevir a donar suport al projecte municipalista de la CUP.
Tampoc voldria acabar sense agrair a les companyes Sara i Sergi per haver marcat el camí: espero
estar a la vostra alçada. Mil gràcies també a la resta de companyes de l’assemblea que fan possible
aquest projecte i que la persona que està aquí present ho tingui més fàcil per ser la veu visible d’unes
idees compartides.
I ja per últim un agraïment a la família: el meu germà i la meva mare que encara em diuen «ja saps
on t’has fotut?» i per últim un record especial al meu pare, que tot i tenir una forma diferent de
pensar, va ser dels que més em va animar i més orgullós estava.
I prenent una frase d’un dibuix de Joan Turu ja acabo: És l’hora de fer un pas endavant!"

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 1, Abstencions:
0, Absents: 0

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:
"D’una banda, voldríem que quedi constància del desacord en l’hora de realització d’aquest ple i també
de les passades comissions (a les 13h).
Des del nostre grup municipal creiem que la una del migdia no és una correcta ni idònia, tot i que sigui
estiu, tenint en compte que no totes les regidores tenen dedicació completa a la seva tasca de regidor
i en el cas de l’oposició cadascuna tenim la nostra feina. Jo, en el meu cas, aquest cop ha coincidit que
tenia vacances i si hagués de fer-ho en altres circumstàncies he de demanar una absència justificada.
Però segur que d’altres regidores no tenen aquesta opció pel seu tipus de feina o conveni del
treballador.
D’altra banda, per una qüestió formal, tenint en compte el Reglament Orgànic Municipal, demanem la
suspensió del ple i instem a la secretària a que ho consideri.
Segons l’Article 6 (Classes de sessions) punt 7, dins del Títol Primer «Els òrgans de Govern Municipal»
- Capítol Primer «El Ple Municipal»:La sessió ordinària del Ple tindrà una periodicitat bimensual,
celebrant-se el darrer dijous dels mesos senars a partir de les 18h. Si aquest dia fora festiu, la sessió
es traslladarà al dia laborable següent. No obstant això, l’alcalde/ssa, per raons justificades i
assabentada la Junta de Portaveus, podrà modificar la data de la celebració del Ple Ordinari, sense que
això afecti la periodicitat establerta.

Atès que és necessari actualitzar els membres del Pla d´actuació municipal en emergència nuclear
(PAMEN).
Vist l´informe emès pel Tècnic de protecció civil que literalment estableix:
"Identificació de l’informe
Proposta d’actualització del Pla d’actuació municipal en emergència nuclear
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 2730/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l’actualització dels membres
Pla actuació municipal en emergència nuclear (PAMEN)

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

El Ple en resta assabentat

Al que contesta l'Alcalde :”Fonamentalment estem obligats a una sèrie de formacions i informacions. El
PAMEN és un document públic al qual tots els regidors hi tenen accés. La Direcció General de Protecció Civil de
l’Estat organitza cursos de formació en els quals tots tenien l’oportunitat de participar-hi.
Pel que fa als simulacres no són responsabilitat nostra, no obstant això, en cada mandat es realitza algun tipus
d’actuació al respecte en el qual s’involucra a tots els actuants municipals, és a dir treballadors que reben formació i
coneixements i realitzen aportacions. També intervenen altres cossos de seguretat de la Generalitat com els Mossos,
Agents Forestals o Bombers i altres cossos de seguretat de l’Estat, personal sanitari. Llavors tots aquest agents han
de confluir amb un simulacre que es coordina des de la Subdelegació del Govern. Per tant s’espera realitzar aquesta
formació a la tardor i són cursos online. Així mateix les actuacions més específiques s’intentarà realitzar-les al segon
semestre de l’any”
Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 26 de juliol de 2021

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d' onze membres (6 del PSC, 1 de JxCAT, 1 de la FIC, 1
de d'ERC, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria asoluta del nombre de tretze que
legalment el componen i amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar l'actualització dels membres del Pla d'actuació municipal en emergència Nuclear
(PAMEN) atesos els organigrames que figuren a l'expedient.
Segon.- Donar trasllat al Tècnic de Protecció Civil perquè porti a terme aquest acord.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021
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Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Demanen el canvi en
l’organigrama i on posava el nostre nom doncs decideixen que no el posen i simplement posa
«regidor/a de la CUP». Creiem que en el canvi de Sergi a Sara no es va realitzar aquest canvi:
almenys la Sara em va informar que ella no va rebre cap informació al respecte. Fa gràcia i tot que
just quan em toca a mi no posin el meu nom. Tant costa fer el canvi de nom cada cop que hi ha un
canvi de regidor/a? Ho fan perquè saben que nosaltres canviem cada any? Si renuncia una regidora
del govern o d’un altre partit de l’oposició també faran el mateix? Aprofitant que no vam poder
participar a les comissions voldríem fer les següents preguntes sobre el PAMEN:
Quina informació disposa cada regidora del Pla Municipal d’Emergència Nuclear
Es realitza formació i reentrenament anual?
Es realitzen simulacres?
S’informa a la població habitual del què ha de fer en una possible emergència?
S’informa a la població que està de pas"

ACTA DEL PLE

Antecedents
El Pla Bàsic d’Emergència Nuclear (PLABEN) fou aprovat en Consejo de Ministros mitjançant el Real
Decreto 1546/2004, del 25 de juny i modificat pel Real Decreto 1428/2009, d’11 de setembre.
Seguint les directrius del PLABEN s’ha elaborat el Pla Director dins del Pla d’Emergència Nuclear
Exterior a las CCNN d’Ascó i Vandellòs (PENTA), aprovat per acord del Consejo de Ministros de 16
d’octubre de 2009. Com a desenvolupament del PENTA en aquest municipi s’elabora i aprova, per
Ple de l’Ajuntament, amb data 30 d’octubre de 2012, el Pla d’actuació municipal en emergència
nuclear (PAMEN) del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Els principals objectius dels Plans d’actuació municipal, integrats en el PENTA, es establir mesures
de protecció que tenen per objecte evitar o almenys reduir en el possible els efectes adversos de
les radiacions ionitzants sobre la població, en el cas d’accident nuclear.
Així per assolir els objectius s’haurà:
D’assegurar el compliment de les directrius i instruccions del Director del PENTA, en cada una de les
situacions d’emergència que puguin presentar-se, especialment en el trasllat dels avisos a la
població i en la coordinació del mitjans i recursos que disposi el municipi o que s’assignin al mateix,
per les missions que estableixi el Pla, i l’adopció i control del seu compliment en el àmbit del
municipi de les mesures de protecció senyalades en el PENTA.
D’assegurar l’efectivitat del PENTA en l’àmbit territorial municipal, fonamentalment mitjançant la
preparació de tota l’organització per ser activada en els casos d’emergència contemplats en aquest
PAMEN.
Donada la importància de l’estructura i l’organització de les persones en el desenvolupament del Pla
d’actuació municipal en emergència nuclear del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en la
preparació i l’assoliment dels principals objectius es fa necessari l’actualització de l’organigrama del
Pla municipal d’emergència nuclear.
Proposta de resolució
Per part del Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es
proposa l’actualització de l’organigrama del Pla d’actuació municipal en emergència nuclear atès
que s’han produït canvis en la corporació municipal.
S’adjunta al present organigrama proposat en l’actualització."

Expedient 2735/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la determinació festes locals
2022
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 8, En contra: 1, Abstencions: 3,
Absents: 0

Vista la proposta de l'Alcaldia de les festes locals per l'any 2022:
Almadrava,l’: 23 i 25 de juliol

Es realitzen diverses intervencions de Regidors.
Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant: “Ens abstindrem, amb
l’anterior revisió de les festes locals (l’any passat) ja ens vàrem abstenir i seguim en la mateixa
dinàmica, concretament la festa del 25 de juliol hi va haver molts comerços de Vandellòs que van
obrir, ja que no és tampoc una festa tant assenyalada… Potser fent una consulta popular es podria
moure aquesta segona festa del poble i posar-la on la majoria veièssim més adient”.
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: “En la Comissió Informativa
de Serveis Interns (CISI/2019/11) celebrada en el primer ple d’aquesta legislatura, 18 de juliol de 2019, el nostre grup
municipal va manifestar que no estava d’acord en mantenir la festa local del dia 25 de juliol al nucli de Vandellòs i
igualment ho vam fer al ple del mes de juliol de l’any 2019, a través d’una esmena que va ser rebutjada per la majoria
del ple, i també en el ple del passat any 2020 (25/07/2020).
Quan es va establir aquest dia de festa local a Vandellòs tenia el sentit que es fes coincidir amb la festa major de
Sant Jaume de l’Almadrava, ja que moltes persones de Vandellòs tenen finques en aquelles partides dels
Acampadors, i aprofitaven la festa local de Vandellòs per poder assistir als actes de festa major d’aquell nucli.
Amb els anys, aquest costum ja no està tan arrelat entre la població, i a més la festa major de Sant Jaume a
l’Almadrava ja no es fa coincidir sempre amb el dia 25, sinó que es concentren els actes en el cap de setmana més
proper.
A més, el dia 25 de juliol, Sant Jaume, és una data declarada festiva a Vandellòs però en aquest nucli urbà mai hi
hagut cap acte de celebració aquest dia.
I per més absurditat: aquest any que el dia 25 era diumenge i es va traslladar el dia festiu a divendres 23, el dia
d’abans en els pregons s’informava que tots els comerços estarien oberts i l’únic establiment que romandria tancat
seria l’Ajuntament.
Per tant, i en conseqüència, des del nostre punt de vista no té sentit mantenir com a dia festiu de Vandellòs el 25 de
juliol. En canvi, considerem que sí tindria sentit declarar dia festiu local a Vandellòs el divendres de la Festa de la
Germandat que se celebra als voltants del 15 de maig, dia de Sant Isidre El Llaurador.
I per últim, demanem que l’expedient es quedi sobre la taula i es treballi de cara al proper ple, per generar aquest
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Vandellòs: 25 de juliol i 23 setembre
Atès que pel Departament d'Empresa i Treball sol.licita la designació de les festes locals del Municipi
per poder realitzar el calendari laboral per a l'any 2022 segons registre d'entrada 5729 de 6 de juliol
de 2021.

ACTA DEL PLE

Masboquera:6 d’agost i 17 novembre
Masriudoms: 23 i 25 de juliol

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Hospitalet de l’Infant,l’: 29 de juny i 16 d'agost

debat”
Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 26 de juliol 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
tres membres (1 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d'ERC) i amb el vot en contra de la CUP, ACORDA:
Primer.-Aprovar la proposta de les festes locals pel 2022 desglosades en els seus nuclis respectius:
Almadrava,l’: 23 i 25 de juliol
Hospitalet de l’Infant,l’: 29 de juny i 16 d'agost
Masboquera:6 d’agost i 17 novembre
Masriudoms: 23 i 25 de juliol
Vandellòs: 25 de juliol i 23 setembre

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 1,
Abstencions: 1, Absents: 0

Per la Regidora Ma José Gómez es fa l´explicació de la modificació d'aquesta ordenança
manifestant:
"L’Ajuntament és competent per establir el termini de caducitat de les llicències d’obertura d’activitats,
comunicacions prèvies i declaracions responsables.
Així doncs, es modificarà el punt 5 de l’article 2 de l’ordenança que determina el fet imposable de la
taxa. En aquest sentit s’estableix el termini de vigència següent:
-6 mesos per les activitats noves sense iniciar l’activitat des de que s’atorga la llicència.
-1 any tancat si ja s’havia iniciat l’activitat.
-En cas de tancaments que obeeixin a l’estacionalitat de l’activitat econòmica, el termini serà 1 any.
No obstant, previament es donarà tràmit d’audiència als interessats per tal que justifiquin o presentin
al·legacions."

Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCat: "Votem a favor d'aquesta
modificació de l'ordenança, que com vàreu dir és flexible i donada qualsevol situació externa, com
actualment ha estat la pandèmia, o qualsevol altre succés de força major, doncs aquesta s´hi ha d
´adaptar".
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: Votarem en contra, no

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Favorable

Codi Validació: QT4TFDQAZJ4TEENW9722ESXG5 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 7 de 46

Expedient 2719/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal 12 reguladora de la taxa de llicències d'obertura d'activitats i
instal.lacions

ACTA DEL PLE

Segon.- Comunicar-ho al Departament d'empresa i treball i al departament de recursos humans així
com al comité del personal laboral i delegats dels funcionaris.

podem estar d'acord amb el redactat acotar a 6 mesos, la possible retirada de la llicència tal i com
està el tema, no sabem al que s´hauran d´afrontar els nostres empresaris locals, també hem de
tenir en compte la estacionalitat que tenim al municipi".
Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 26 de juliol de 2021.
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.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 1 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, amb
l'abstenció de del membre de la CUP i amb el vot en contra del membre de la FIC, ACORDA:

b. Si després d’haver començat l’activitat l’establiment resta tancat més d’un any consecutiu
o el titular de la llicència o comunicació prèvia causa baixa a l’impost sobre Activitats
Econòmiques per cessament en l’exercici de l’activitat .Quan el tancament sigui temporal,
per causa de la interrupció normal o de temporada de les activitats de la indústria o del
comerç en qüestió i en recomençar subsisteixin sense variació les que van servir de base
per a la liquidació inicial de la taxa, així com la titularitat de la indústria o el comerç, el
termini per a determinar la caducitat serà d’un any.
Per tal de defensar els interessos dels afectats s’haurà de donar tràmit d’audiència als interessats
per tal que presentin, si s’escau, al·legacions."
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 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 2856/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'ordenança fiscal núm 6, reguladora de la taxa per utilització privativa o aprofitament
especial del domini públic
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
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a. Si durant sis mesos de la concessió de la llicència o presentació de comunicació prèvia o
declaració responsable, no s’hagués iniciat l’activitat.

ACTA DEL PLE

2.5.Les llicències, comunicacions prèvies i declaracions responsables cessaran en la seva vigència
amb l’extinció dels seus efectes, amb el corresponent expedient de caducitat (sempre que no
existeixi cap expedient relacionat derivat de la convivència ciutadana i de mala praxis en el
desenvolupament d’activitat), en qualsevol dels següents supòsits:

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Primer.- Aprovar provisionalment l'ordenança fiscal núm 12,reguladora de la taxa de llicències
d’obertura d'activitats i instal.lacions sota les explicacions especificades de modificar l´article 2.5.

A favor: 11, En contra: 1,
Abstencions: 0, Absents: 0

Per la Regidora Ma José Gómez es fa una breu explicació de la modificació d'aquesta ordenança
manifestant: "Es proposa modificar la periodicitat de la taxa, que passaria de ser setmanal a anual. Si
bé fins ara, la taxa establerta estava estipulada en 1€ per metre lineal setmanal, passaria a ser 50€
per metre lineal l’any.D’aquesta manera donem resposta a la recomanació de l’informe de control
financer d’eliminar el sistema de pagament setmanal efectiu, sent ara la liquidació a través de base
mitjançant un únic pagament anual.

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:"Tot i que l’argument és
correcte tècnicament i des d’un punt vista econòmic, està aprovat tant per les tècniques de Finances i
de Comerç i també per part de Secretaria, el nostre vot serà negatiu pels següents motius:

• S’assumeix que ja hi ha un dèficit previst de 1.255,20 € però en el cas particular del mercat de

• Cal proposar mesures que assegurin la continuïtat del mercat.
• Caldria proposar una quantitat simbòlica i assumir el dèficit actual.
• Cal posar el màxim de facilitats, Vandellòs té població envellida i per la tipologia de parades aquesta
tarifa plana no beneficia. Es complementari als negocis de Vandellòs.

• Es troba a una situació critica pel que fa al número de parades.
• És un bé social.
Demanem deixar aquest punt sobre la taula, ja que encara no hem pogut fer esmenes, i
estudiar/debatre aquest punt més a fons."
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "Votem a favor ja que els

informes per part de la intervenció, en reiterades ocasions instaven a eliminar el sistema de pagament
setmanal en efectiu del mercat de venda no sedentària de Vandellòs i a unificar criteris de pagament amb els
altres mercats de venda no sedentària del municipi. I per tant amb aquesta modificació de l'Ordenança s
´arranjarà aquesta “irregularitat” i a més es traurà la responsabilitat dels cobraments a la persona que fins
ara era l´encarregada. A més a més ens sembla necessari i coherent el fet que contempleu no només
la despesa de la via pública sinó també la despesa de personal per tal de fer la tasca devigilància i control de
les parades.
Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant: "Ens sembla molt bé aquesta
regulació, a més, recordo que Junts ho va demanar en una comissió fa bastant de temps. És una modificació
encertada, ja sigui per un motiu de transparència com de comoditat ".

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 26 de juliol de 2021.
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)

ACTA DEL PLE

casa, ... i en municipis petits és necessari mantenir-lo viu.
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• El mercat de Vandellòs és un punt de trobada, de cohesió social, de tertúlia, d’excusa per sortir de

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Vandellòs no ens podem basar sols en criteris econòmics.

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, 1 de JxCaT, 1 de la FIC, 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 amb el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació parcial l'ordenança fiscal núm 6, reguladora de la
taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic pel que fa a l'ocupació de la via
pública del mercat de venda no sedentària de Vandellòs amb la finalitat de modificar la clàusula 3.2
de l’ordenança fiscal número 6 en què hi consta:

Concepte
Fiança

Taxa

Temporalitat

Mercat de venda no

1,00€/ml (s’inclou la

sedentària de Vandellòs

generació de residus i vigilància)

Diari

Temporalitat

Mercat de venda no
sedentària de Vandellòs

50,00€/ml

(s’inclou la

generació de residus i vigilància)

Anual

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 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 2875/2021. Estudi i aprovació, si procediex, de l'autorització de compatibilitat
derivada de la segona activitat de la treballadora de Llastres Serveis Municipals SL
Valentina Beltran Piñol
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Taxa

ACTA DEL PLE

Concepte
Fiança

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Per la següent:

Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

Atès l´informe emès pel Cap de Recursos humans del següent contingut:

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels dotze membres assistents (6 del PSC, 1 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d'ERC, 1 de la CUP, 1 d C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de
tretze que legalment el componen, A C O R D A:
Primer. Autoritzar a la senyora Valentina Beltran Piñol la compatibilitat de l’activitat privada per
compte propi declarada el 29 de juny de 2021 en activitats de confecció tèxtil en caràcter de
professional lliberal, amb una dedicació parcial, i amb les hores de treball distribuïdes fora de la
jornada de treball assignada Llastres Serveis Municipals SL, on ocupa un lloc com a personal
laboral, adscrit al lloc de treball d’auxiliar administratiu, amb una jornada complerta.
Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
-si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures o en comprometés la
seva imparcialitat o independència,
-si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del
càrrec,
-si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
Així mateix, la senyora Valentina Beltran Piñol està obligada a posar en coneixement d’aquest
ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
Segon.- Notificar aquest acord a la interessada i a la gerència de Llastres Serveis Municipals SL.

Expedient 2874/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'assignació del règim
d'indemnització per assistència a òrgans col.legiats pel regidor Ivan Torrobella Badia i
modificació en el règim retributiu del tercer tinent d'alcalde, Frederic Escoda Gil.
Favorable

Tipus de
votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 1,
Abstencions: 1, Absents: 0
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 26 de juliol de 2021.

ACTA DEL PLE

Vist que l'article 329, en relació amb l'article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, estableix la
possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats privades, sempre que la suma
de les jornades de l’activitat pública principal i de l’activitat privada no superi la jornada ordinària
establerta a l’entitat local incrementada en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en
l’exercici d’ambdues activitats;
Vist el que disposen l’article 19 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, l’article 322 del Decret
214/1990, de 30 de juliol i l’article 2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, referent a les
activitats expressament exceptuades del règim d’incompatibilitats.
Per tot això, en virtut de les atribucions que tinc conferides, proposa al Ple l'adopció d´uns acords.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

"Vista la declaració d’activitats efectuada el 29 de juny de 2021 per la senyora Valentina Beltran
Piñol, amb registre d’entrada 2225, l’empleada laboral de la plantilla de l’empresa municipal
Llastres Serveis Municipals SL, adscrita al lloc de treball d’auxiliar administratiu, per mitjà de la
qual demana la compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte propi en
activitats de confecció tèxtil com a professional lliberal. Actualment la senyora Valentina Beltran
Piñol ocupa a Llastres Serveis Municipals SL un lloc de treball que té assignada una jornada de
treball complerta i declara que la dedicació a la segona activitat es realitza fora de la jornada
assignada.

Atès l'informe emès pel Cap de Recursos Humans:
"Assumpte: Assignació del règim d’indemnització per assistència a òrgans col·legiats per al nou
regidor Ivan Torrobella Badia, i modificació en el règim retributiu del tercer tinent d’alcalde,
Frederic Escoda Gil.
Fets:Atès que en la sessió plenària de juliol de 2021, el senyor Ivan Torrobella Badia és nomenat
regidor de la corporació en substitució de la senyora Sara Barceló Arbós, li resulta d’aplicació el
règim d’indemnització per assistència a òrgans col·legiats d’acord amb els paràmetres
d’indemnització i retribucions aprovats per acord plenari de data 4 de juliol de 2019.
Per altra banda, el tercer tinent d’alcalde Frederic Escoda Gil, havent assolit l’edat reglamentària de
jubilació ha sol·licitat acollir-se al règim d’indemnització per assistències a òrgans col·legiats per
resultar menys gravós per a l’ajuntament que el règim retributiu.
Normativa reguladora i particularitats:

- Règim de retribució amb dedicació parcial, per realitzar funcions de presidència, vicepresidència o
ostentar delegacions, o desenvolupar responsabilitats que així ho requereixin
- Règim d’assistència per a la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats
- Indemnitzacions per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del seu càrrec i les que en
desenvolupament de les mateixes aprovi el Ple. El número de membres amb dedicació exclusiva
haurà de ser determinat pel Ple d’acord amb els límits establerts a 75.ter de la LRBRL, i que en el
cas de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, situat en la franja poblacional d’entre 3.001 habitants i
10.000 habitants, és de 3.
Pel que respecta al nombre de membres que podran gaudir de dedicació parcial, la Llei no el limita
en cap cas, però en tot cas cal estar al que estableix l’art 75.2 de la LRBRL, que atribueix aquest
dret als membres que ocupen un dels llocs definits en l’esmentat article, és a dir, Presidència o
Vice-presidència, ostentin delegacions o desenvolupin tasques de responsabilitat que requereixen
d’aquest tipus de dedicació. Per a tots els municipis, l'art. 13.4 del ROF diu que correspon al Ple de
la Corporació, a proposta del seu President i dins de la consignació global continguda a tal fi al
Pressupost, determinar la relació dels càrrecs de la Corporació que podran ser exercits amb
dedicació i, per tant, amb dret a retribució, en la quantia que a cadascun correspongui. El quòrum
necessari per determinar-lo és el de la majoria simple, en els termes del que estableix l’art. 47 de
la LRBRL, a proposta del seu president.
Igualment el Ple serà qui determinarà la retribució que els correspon dins els límits previstos a l’art.
75 bis de la LRBRL, que es remet a la corresponent llei de pressupostos generals de l’Estat. En tot
cas, sense superar aquests límits, aquesta retribució podrà ser modificada anualment amb
l’aprovació de les bases d’execució del pressupost general. L’establiment de qualsevol règim de
dedicació i la quantia de les retribucions a percebre requerirà, en tot cas, de l’existència de la
corresponent consignació pressupostària. En qualsevol cas, cal l’acceptació expressa de la dedicació
corresponent dels càrrecs electes, i aquest règim que no comporta cap vincle laboral amb
l’Administració, ni de caràcter funcionarial ni de caràcter laboral.
2.ASSISTÈNCIES PER A LA CONCURRÈNCIA EFECTIVA A LES SESSIONS DELS ÒRGANS
COL·LEGIATS
Segons l'art. 75.3 de la LRBRL, els membres de la Corporació que no tinguin atribuïda dedicació

ACTA DEL PLE

- Règim de retribució amb dedicació exclusiva
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Segons l'art. 75 de la LRBRL, els diferents règims de retribució i de dedicació dels càrrecs electes
locals són:

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

1. ELS RÈGIMS DE DEDICACIÓ DELS CÀRECS ELECTES DELS ENS LOCALS

Conclusió:D’acord amb els antecedents, resulta viable la sol·licitud del regidor Frederic Escoda Gil
per a acollir-se al règim d’assistències, amb un límit anual de 20.000 € d’acord amb les atribucions
com a membre de l’equip de govern. Pel que fa al règim d’assistències per al nou regidor, Ivan
Torrobella Badia, s’estableix en un màxim de 7.000 € anuals, que per a l’exercici 2021 s’aplicaran
de forma proporcional al temps exercint el càrrec."
Atès l´informe emès per l´Interventor núm 381-2021
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Tret d’aquests
formalismes que són correctes, m’agradaria fer íncís i tornar a fer el mateix discurs, de forma
resumida, del darrer ple on vam presentar la proposta d’acord d’Adequació de les retribucions dels i
les components del Ple a la realitat socioeconòmica del municipi.
•
•
•
•
•
•
•

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.
Establir el sou brut de l’alcalde de 25.200€ a l’any i el de les altres 2 regidores amb dedicació
de 18.900€.
Establir una retribució fixa de 10.000 € bruts a l’any per la resta de regidores de l’equip de
govern i de 2.500€ per l’oposició.
Invertir la proporció entre fixe i variable en les quantitats que reben els grups municipals
Això implicava un estalvi de 100 mil€
Aquesta proposta va tenir el vot negatiu de Govern i PP, i l’abstenció de Junts, Fic i Erc."
Felicitats al Regidor Escoda per la seva jubilació"

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es manifesta: Felicitar al regidor
Federic per la seva jubilació i al nou regidor, desitjar-li sort i encerts en el seu nou càrrec.
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Per acord plenari de data 4 de juliol de 2019 s’adoptà l’acord pel qual s’estableix el règim de
retribucions i assistències dels càrrecs electes I que estipula que l’import annual màxim a percebre
per assistències per als regidors/es amb responsabilitat de govern és de 20.000 €, I 7.000 € per als
regidors/es sense responsabilitat de govern.

ACTA DEL PLE

La percepció d'assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats estan
conceptuades a efectes fiscals (igual que, evidentment, les retribucions per dedicació exclusiva o
parcial) com a rendiments del treball i per tant subjectes al Impost de la Renta de les Persones
Físiques. Pel que fa a les diferències d'assistències en funció de quin sigui l'òrgan col·legiat de que
es tracti, la jurisprudència ha dit que resulta raonable fixar indemnitzacions diferents segons l'òrgan
municipal que es tracti, però sense establir diferències personals. Les diferències d'assistències
entre òrgans es pot justificar per la pròpia entitat de l'òrgan de que es tracti (ja sigui per la seva
importància, complexitat o competència de l'òrgan en concret), però, al contrari, no es pot justificar
un criteri que estableixi diferències en raó de la pertinença a grups polítics o altres raons personals,
ja que, sigui com sigui, les indemnitzacions han de ser iguals per a tots els membres que formen
part de l'òrgan col·legiat de que es tracti.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels
òrgans col·legiats de la Corporació de la que formen part, en la quantia assenyalada pel Ple. En
aquest sentit, s'entén que són òrgans col·legiats de la Corporació de la que formen part el Ple, la
Comissió Especial de Comptes, la Junta de Govern Local, les Comissions Informatives, o les meses
de contractació, mentre que no tenen aquesta consideració les comissions informals o les reunions
a l'alcaldia. És requisit per la seva percepció per part del càrrec electe la seva assistència efectiva a
l’òrgan col·legiat de la Corporació de que es tracti, és adir, que no es podran establir quantitats
fixes i periòdiques al marge de la verificació de l'assistència real i efectiva per part del membre de
la Corporació a la sessió de l’òrgan col·legiat en qüestió. La percepció d’assistències en òrgans
col·legiats distints de la pròpia Corporació (a la Diputació de Tarragona, al Consell comarcal, etc) és
compatible amb la dedicació exclusiva o parcial de la qual formen part, atès que les responsabilitats
que tenen els càrrecs electes són diferents per a cada administració.

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: "Al Ple de constitució ja
vam votar en contra del règim d´indemnitzacions, bàsicament pels imports d'indemnització dels
regidors de l'equip de govern, per això, amb aquest cas si bé no votarem en contra, ens abstindrem
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP: "Felicitar al Regidor Frederic per la seva
jubilació i donar la benvinguda al Regidor Ivan".
Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant: "Votem que sí
evidentment i aprofitem també per felicitar al Regidor Frederic Escoda per la seva jubilació i al
Regidor Ivan per la seva incorporació".
També el Regidor Tomas Diaz felicita al Regidor Frederic per la seva jubilació i dona la benvinguda
al Regidor Ivan Torrobella.

Segon.- Aplicar el règim d’indemnització per assistències a òrgans col·legiats al nou regidor Ivan
Torrobella Badia amb els imports i límits aprovats en el ple de 4 de juliol de 2019 per a regidors
sense responsabilitat de govern

Expedient 2687/2021. Estudi i aprovació inicial, de l'expedient 3/2021 de modificació de
crèdit
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 3,
Abstencions: 2, Absents: 0

El Regidor Frederic Escoda agraeix a tots els membres de la Corporació les seves felicitacions cap a ell.
El Regidor Frederic Escoda explica breument l'expedient de modificació de crèdit 3/2021.
Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia i altres).
Vist l´informe de l´Interventor municipal del següent contingut:
“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text Refós de la
Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març i desenvolupades
pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article 4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel
qual es regula el règim jurídic dels funcionaris d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el
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Primer.- Acceptar la renúncia al règim retributiu presentada pel regidor i tercer tinent d’alcalde
Frederic Escoda Gil, i tramitar-ne la seva baixa a la Seguretat Social, i aplicar-li a partir de juliol de
2021 el règim d’assistències amb els imports i límits aprovats en el ple de 4 de juliol de 2019 per
als regidors amb responsabilitat de govern.

ACTA DEL PLE

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 1 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, amb l'abstenció d’un membre (de la FIC), i amb el vot en contra de la CUP, ACORDA:

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 26 de juliol de 2021.

següent
INFORME
PRIMER.- Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o temporalitat dels crèdits inicialment
aprovats als pressupostos de les entitats locals.De conformitat amb el que es disposa en l'article 34 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, les modificacions de crèdit que podran ser
realitzades als pressupostos de despeses de l'Entitat i dels seus Organismes autònoms són els següents:
Crèdits extraordinaris.
Suplements de crèdits.
Ampliacions de crèdit.
Transferències de crèdit.
Generació de crèdits per ingressos.
Incorporació de romanents de crèdit.

. L'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004,
de 5 de març.

• L'article 37.2, apartats a) i b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol primer del
Títol sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupost.

ACTA DEL PLE

SEGON.- La legislació aplicable és la següent:

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Baixes per anul·lació

vigent mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 904.321,10 euros.

QUART.-De conformitat amb el que es disposa en l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i article 35 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels quals el crèdit consignat al
Pressupost vigent de la Corporació és insuficient o no ampliable, amb data 16/04/2021 es va incoar per part del
President de l'entitat local expedient de modificació de crèdits.

La Memòria d'Alcaldia adjunta a l'expedient, justifica la necessitat de la mesura acreditant el caràcter
determinat de la despesa a realitzar, i la insuficiència o no ampliabilidad del crèdit destinat a aquestes finalitats
específiques en l'estat de despeses.

Així les coses, les despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent i, que compleixen amb els
requisits exigits en l'article 37.2 apartats a) i b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, són els següent
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TERCER.- L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una modificació del Pressupost

Pressupost de Despese
APLICACIÓ
CRÈDIT
CRÈDIT
DENOMINACIÓ
PRESSUPOSTÀ
SUPLEMENT/
INICIAL
DEFINITIU
RIA
C.EXTRAORDI
MEDI AMBIENT
1622 21900 16 manteniment contenidors
1.500,00 €
10.000,00 €
11.500,00 €
MEDI AMBIENT
1622 22199 16 Material reciclable
5.000,00 €
3.000,00 €
8.000,00 €
MEDI AMBIENT
163 21400 16
Arranjament vehicles de neteja viària
25.000,00 €
25.000,00 €
50.000,00 €
MEDI AMBIENT
16/163/ 22103
Combustible vehicles
3.000,00 €
3.000,00 €
6.000,00 €
MEDI AMBIENT
16/163/ 22400
Assegurances
1.800,00 €
1.590,00 €
3.390,00 €
MEDI AMBIENT
16/171/ 22103
Combustible vehicles
12.000,00 €
2.000,00 €
14.000,00 €
MEDI AMBIENT
16/171/ 22400
Assegurances
2.500,00 €
1.000,00 €
3.500,00 €
MEDI AMBIENT
171/21400/16
arranjament vehicles jardineria
16.000,00 €
15.000,00 €
31.000,00 €
MEDI AMBIENT
16/171/ 60000
Inversions en terrenys
- €
40.000,00 €
40.000,00 €
MEDI AMBIENT
16/171/61900
Reposició bens d'ús general
10.000,00 €
10.000,00 €
20.000,00 €
MEDI AMBIENT
311/22799/16
control de plagues
46.000,00 €
15.000,00 €
61.000,00 €
MEDI AMBIENT
16/171/62300
inversió maquinària
22.000,00 €
18.000,00 €
40.000,00 €
MEDI AMBIENT
16/1622/22100 Energia elèctrica
1.000,00 €
1.500,00 €
2.500,00 €
POLICIA LOCAL
32/132/22104
VESTUARI
13.000,00 €
5.000,00 €
18.000,00 €
POLICIA LOCAL
32/132/62500
SENYALITZACIÓ VIÀRIA
11.240,41 €
20.000,00 €
31.240,41 €
POLICIA LOCAL
32/132/62501
INVERSIÓ MOBILIARI
500,00 €
2.000,00 €
2.500,00 €
POLICIA LOCAL
32/132/62600
INVERSIÓ EQUIPS INFORMÀTICS
500,00 €
3.100,00 €
3.600,00 €
POLICIA LOCAL
32/132/21601
APLICACIONS INFORMÀTIQUES
- €
3.900,00 €
3.900,00 €
COMERÇ
21/4311/21300 ÚTILS I EINES (CONCESSIONS)
3.000,00 €
8.000,00 €
11.000,00 €
TREBALLS D’EMPRESES I
21.000,00 €
COMERÇ
21/4311/22799 PROFESSIONALS
7.139,00 €
28.139,00 €
BENESTAR SOCIAL
12/231/62202
INVERSIÓ EDIFICI EMERGÈNCIA SOCIAL
- €
90.000,00 €
90.000,00 €
BENESTAR SOCIAL
12/164/61901
Inversions en infraestructures
- €
15.000,00 €
15.000,00 €
BENESTAR SOCIAL
12/231/47200
subvencions Podología
1.700,00 €
900,00 €
2.600,00 €
SERVEIS ECONÒMICS 21/920/21600
Aplicacions Informàtiques
85.000,00 €
16.000,00 €
101.000,00 €
CULTURA/ENSENYAMENT15-334-63200
Inversió Edificis (adeqüació C. Fotog.)
10.000,00 €
34.000,00 €
44.000,00 €
CULTURA/ENSENYAMENT14-333-21200
Manteniment Edificis
40.000,00 €
9.000,00 €
49.000,00 €
CULTURA/ENSENYAMENT14-334-22609
Activitats de Cultura
104.000,00 €
23.000,00 €
127.000,00 €
CULTURA/ENSENYAMENT15-323-21200
Manteniment Edificis
20.000,00 €
17.000,00 €
37.000,00 €
URBANISME
16/172/62303
Caldera Biomassa Llar d’Infants Patufet i Esco
- €
17.363,50 €
17.363,50 €
URBANISME
41/1531/61901 PMU "L’Aigua al Coll" (ampliar import 2020)
- €
23.958,00 €
23.958,00 €
20-432-21000
Manteniment platges
35.000,00 €
TURISME
7.000,00 €
42.000,00 €
20-432-21400
Arranjament de vehicles
2.000,00 €
TURISME
3.000,00 €
5.000,00 €
20-432-22602
Publicitat i publicacions
32.000,00 €
TURISME
6.000,00 €
38.000,00 €
20-432-62300
Inversió platges
25.000,00 €
TURISME
12.500,00 €
37.500,00 €
ADMINISTRACIÓ
31/920/22601
Cistelles de Nadal
11.000,00 €
4.800,00 €
15.800,00 €
ADMINISTRACIÓ
31/920/22604
Despeses Jurídiques
7.500,00 €
9.800,00 €
17.300,00 €
ADMINISTRACIÓ
31/920/35900
Despeses financeres
11.500,00 €
10.000,00 €
21.500,00 €
ADMINISTRACIÓ
31/920/22799
TREBALLS D’EMPRESES I PROFESSIONAL
30.990,00 €
24.000,00 €
54.990,00 €
ADMINISTRACIÓ
31/920/16200
FORMACIÓ PERSONAL
10.000,00 €
1.000,00 €
11.000,00 €
ESPORTS
13/341/48005
CONVENI CLUB ESPORTIU HOSPITALET
22.000,00 €
8.000,00 €
30.000,00 €
ESPORTS
13/341/48002
CONVENI CLUB NÀUTIC
12.500,00 €
9.000,00 €
21.500,00 €
ESPORTS
13/341/48000
APORTACIONS ENTITATS ESPORTIVES
208.000,00 €
20.859,54 €
228.859,54 €
OBRES I SERVEIS
40/160/21000
MANTENIMENT CLAVEGUERAM
4.000,00 €
5.000,00 €
9.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/160/61901
INVERSIONS
- €
5.961,00 €
5.961,00 €
OBRES I SERVEIS
40/161/21000
MANTENIMENT
2.000,00 €
3.000,00 €
5.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/161/61900
INVERSIONS
- €
18.339,13 €
18.339,13 €
OBRES I SERVEIS
40/165/61901
INVERSIÓ ENLLUMENTAT BOSIR
- €
50.113,93 €
50.113,93 €
OBRES I SERVEIS
40/442/22103
Combustible vehicles
35.000,00 €
8.000,00 €
43.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/450/21300
UTILS I EINES
30.000,00 €
5.000,00 €
35.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/450/21400
ARRANJAMENT VEHICLES
25.000,00 €
5.000,00 €
30.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/450/62300
INVERSIÓ MAQUINÀRIA
40.000,00 €
18.000,00 €
58.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/459/21500
MANTENIMENT MOBILIARI URBÀ
8.000,00 €
5.000,00 €
13.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/459/62500
INVERSIÓ MOBILIARI URBÀ
40.000,00 €
65.637,00 €
105.637,00 €
OBRES I SERVEIS
40/920/21200
MANTENIMENT EDIFICIS
50.000,00 €
6.187,00 €
56.187,00 €
OBRES I SERVEIS
40/920/62200
Inversió Edificis
50.000,00 €
50.830,00 €
100.830,00 €
OBRES I SERVEIS
40/1532/21000 MANTENIMENT
120.000,00 €
50.000,00 €
170.000,00 €
OBRES I SERVEIS
40/1532/61900 INVERSIÓ CARRERS
110.000,00 €
51.843,00 €
161.843,00 €
TOTAL
1.377.230,41 €
904.321,10 € 2.281.551,51 €
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ACTA DEL PLE

DEPARTAMENT

CINQUÈ.- Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com l'article 36.1 del Reial decret

500/1990, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria i amb baixes altres aplicacions, d'acord amb el següent detall:
Baixes altres aplicacions

140.000,00 €

9.000,00 €

50.000,00 €

40.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

30.000,00 €

13.500,00 €

240.000,00 €

82.500,00 €

CRÈDIT
DEFINITIU
- €
131.000,00 €
10.000,00 €
- €
16.500,00 €
157.500,00 €

Altes en Concepte d'Ingressos

Aplicació:
econòmica

Descripció

Pressuposat

Recaptat

Cap. Art. Conc.

8

7

0

ROMANENT DE TESORERIA PER A DESPESES
821.821,10€
GENERALS

TOTAL INGRESSOS

821.821,10€

SISÈ .-L'import del romanent líquid de Tresoreria a nivell consolidat deduït de la liquidació de l'exercici de
2020 i un cop restat el import de la modificació de crèdit nº2/2021 per crèdit extraordinari i/o suplement de crèdit,

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

TOTAL BAIXES

BAIXA PROPOSADA
5.000,00 €
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CRÈDIT INICIAL
5.000,00 €

ACTA DEL PLE

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA
DENOMINACIÓ
2021-32-135-48000
SUBVENCIÓ AVPC
Aportacions Entitats
2021-14–334-48000
Culturals
2021-15-323-62300
Inversions
Promo. turística
2021-20-432-22711
Festivals
2021-20-432-64001
Fons marí

ascendeix a la quantitat de 8.528.188,24€, sense que s'hagi disposat d'aquest per al finançament d'expedients de
modificació de crèdits anteriors, per la qual cosa resulta suficient per al finançament de la present modificació.

SETÈ.- Que la modificació pressupostària, està estructurada i adaptada al previst en l'Ordre EHA
3565/2008, de 3 de desembre de 2008, per la qual s'aprova l'estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals,
modificada per l'Ordre HAP/419/2014, de 14 de març.

Tal com queda reflectit, l'aplicació pressupostària s'ha definit, almenys, per la conjunció de les
classificacions per programes i econòmica, en l'àmbit de grups de programes i concepte, respectivament.

Així mateix i de conformitat amb el que es disposa a les bases d'execució del Pressupost, en els crèdits de
l'estat de despeses i respecte a la Classificació per Programes, el nivell de vinculació jurídica és, com a mínim, en

d'aquest, els anomenats principis pressupostaris.

Tal com es desprèn d'aquest informe així com de la documentació que obra en expedient, entre els citats
principis, que es compleixen íntegrament, caldria destacar els següents:

El principi d'universalitat, doncs el pressupost ha de recollir la totalitat dels ingressos i dels gats de l'entitat.

El principi de pressupost brut en el seu vessant comptable del principi d'universalitat, doncs les aplicacions
pressupostàries apareixen pel seu valor brut, sense minoracions.

El principi d'unitat pressupostària doncs tota l'activitat de l'entitat queda recollida en un únic estat
d'ingressos despeses.

El principi d'anualitat, doncs el pressupost es refereix a l'any natural.

El principi d'equilibri pressupostari, doncs les despeses pressupostàries financen als ingressos públics,
sense existir dèficit inicial.

El principi de Desafectació, doncs els ingressos es destinen a finançar la totalitat de les despeses, sense
que, en general, es vinculin determinats despeses a determinats ingressos, excepte en el cas d'ingressos específics

ACTA DEL PLE

VUITÈ.- Així mateix i, de conformitat amb la normativa vigent en matèria pressupostària, el pressupost està
sotmès a unes regles bàsiques que determinen el seu contingut, àmbit temporal així com determinats aspectes
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en l'article 23 del Reial decret 500/1990 per als nivells de vinculació.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

l'àmbit d'Àrea de Despesa, i respecte a la Classificació econòmica és, com a mínim, el de Capítol, complint el previst

afectats finalitats determinades.

Sent el resultat del control permanent previ de l'expedient:

 Favorable”

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:“Primer de tot, agrair l’equip
d’Intervenció tant per aquest informe com el proper punt (Compte general del Pressupost de la Corporació de
l'exercici de 2020) per la claredat i detall de la informació.

En l’apartat de Medi Ambient uns 145 mil € duplicant el pressupost inicial.

•

En la Policia Local uns 34 mil € respecte els 25 mil € inicials.

•

En Comerç uns 15 mil € respecte els 24 mil € inicials.

•

En Serveis Econòmics 16 mil € de diferència.

•

En Benestar Social uns 105 mil €.

•

En Cultura/Ensenyament uns 83 mil € respecte els 174 mil € inicials.

•

En Urbanisme els 41 mil € ampliant l’import del 2020.

•

En Turisme 28 mil respecte els 94 mil € previstos.

•

En Administració gairebé 50 mil € respecte els 70 mil € inicials.

•

En Esports una diferència de gairebé 38 mil € respecte els 242 mil € previstos.

•

I en Obres i Serveis 347 mil€ de diferència respecte els 514 mil € pressupostats.

D’entre tots aquestes partides, podem entendre que hi hagi despeses sobrevingudes i que en aquests casos, amb el
model pressupostari que aplica l’actual equip de govern, sigui necessari utilitzar una eina com la de modificació de

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

•

ACTA DEL PLE

Es tracta de la tercera modificació del 2021 amb un total 904.321,10 €

També demostra que el model pressupostari que aplica l’equip de govern, no és el més eficient, ja que passem els
anys a cop de modificacions de crèdit:
•

Modificacions de Crèdit 2019: 9
◦

•

Modificacions de Crèdit 2020: 6
◦

•

Valor de 2.590.057,58 € sobre un pressupost inicial de 17.995.598,67 € (desviació de 14 %)

Valor de 4.119.719,16 € sobre un pressupost inicial de 17.139.833,47 € (desviació de 24%)

Modificacions de Crèdit 2021: 3

Si en els pressupostos es contemples tenir un pla de Contingència, (el qual no és obligatori tenir), segurament no ens
trobaríem cada any amb un mínim de 5 modificacions de crèdit.”
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC: “Votarem en contra perquè és motiu d’una mala
planificació pressupostària, el dia de les comissions I donat que quasi estem al mes d’agost, vam demanar perquè
era la inversió en platges I se´ns va dir que per l’àrea d’autocaravanes però, l´informe tècnic en cap moment parla
d’això. A l’hora d’elaborar el pressupost municipal no es pot comptar “amb el ja ho ampliarem o modificarem després”
perquè al nostre entendre això l´únic que fa es endarrerir la gestió municipal tal I com diu els informes tècnics.”
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC manifestant: El nostre grup no vota en contra del
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crèdit.

contingut de la modificació ja que són necessitats, i algunes urgents que sol.liciten els diferents departaments
d’aquest ajuntament, i que entenem sobradament justificades.Altrament, el que hem constatat des de fa ja molt
temps i queda demostrat en les successives modificacions de crèdit que ens presenta l'equip de govern en els Plens,
que el pressupost inicial que s'aprova és un pressupost poc treballat i en cap cas realista. Ara estem davant d'una
modificació de més de 800.000€. Si et llegeixes els informes realitzats per part dels diferents Departaments, com per
exemple el de Medi Ambient, hi ha bastantes partides que ja no tenen crèdit per tirar endavant els projectes o
manteniments previstos per aquest 2021, i estem al mes de juliol!! Som conscients que hi ha partides que presenten
aquests saldos negatius per assumptes sobrevinguts però d'altres no. Com pot ser que no hi hagi diners per
combustible tant en jardineria com en neteja? Això també es sobrevingut??… I voldríem preguntar a l´Alcalde
respecte al cost de la recollida dels gossos abandonats del Consell Comarcal , a les comissions se'ns va dir que el
cost era elevadíssim i que no tenim tants gossos al municipi, donant entendre que podia haver alguna errada; pel que
naltros tenim entès l'ajuntament es queda un comprovant de les actuacions fetes per la gossera, per tant s'ha de tenir

Respon l’Alcalde que la pregunta dels gossos es contestarà més endavant per no tenir en aquest moment la
informació suficient. L’Ajuntament ja ha comunicat al Consell Comarcal aquesta incidència i, a banda, el Consell
Comarcal va emetre un informe amb les dades que us vam facilitar a les últimes comissions. Cal esmentar que una
cosa es que es verifiqui la factura que això no es qüestiona i un altra cosa és el nombre de recollides d’exemplars
que s’adjudica al nostre municipi, ja que no es detecta tot el nombre d’animals que s’han recollit. Per aquest motiu es
demanarà que es realitzi un informe de cada un d’aquests animals que es recullen ja que els albarans arriben molt
tard. Pel que fa al manteniment de contenidors, en principi era un servei que estava inclòs dins del servei que presta
Secomsa i per tant no es pressuposta. En el moment que Secomsa redueix el nombre de neteges dels contenidors,

ACTA DEL PLE

Hem consultat als Serveis Econòmics hi ha 2 factures emeses pel consell comarcal, del primer trimestre i segon
trimestre, pujen 2.049,17 i l´altra 1.1144, 52€.
I voldríem que el regidor ens expliques la partida de manteniment de contenidors??
El crèdit inicial és de 1.500€ i ara es suplementa en 10.000€? És per què SECOMSA ha incrementat ara aquest
servei??
I si és així heu parlat amb SECOMSA si no us quadra el pressupost inicial? Aquest servei de manteniment de
contenidors és un servei extra.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

una relació comptable, o no és així?? Ha fet o farà l'Ajuntament alguna queixa o reclamació al respecte?

es contracta aquest reforç de neteja a una empresa del municipi. Secomsa declara que el nombre de neteges són les
que pertoca per rutina i servei.”

Atès el que disposa l'article 177 i per remissió a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 26 de juliol de 2021.

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable 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 l´abstenció de dos membres (1 de JxCaT i 1 del PP)
i amb el vot en contra de tres membres (1 de la FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 3/2021, de suplement de crèdit i crèdit extraordinari sota el
següent desglòs:

Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils a partir de l'endemà
de la seva inserció edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona, així com als taulers d´edictes de la
Corporació. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s´entendrà aprovat definitivament
sense necessitat d’ulterior acord procedint-se a la seva publicació íntegra de l´expedient i la remissió a la Delegació
territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a la Delegació d´Hisenda de Tarragona.
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tal com feia altres anys, ens trobem que l’Ajuntament ho ha de suplementar i a l’estiu s’ha de reforçar aquest serveis i

Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al Departament de serveis econòmics.

Expedient 1650/2021. Estudi i aprovació del compte general del Pressupost de la
Corporació de l'exercici de 2020
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 2,
Abstencions: 4, Absents: 0

Vist l’informe emès per la intervenció municipal núm 250-2201 obrant a l´expedient.

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:
"Des del grup municipal de la CUP, sempre hem estat molt crítics amb els pressupostos municipals,
veiem com son uns pressupostos continuistes que no aborden els veritables reptes que tenim
plantejats com a municipi. El futur postnuclear del municipi, que cal abordar-lo des de ja si no volem
fer les coses malament i a corre-cuita quan tanqui la central nuclear. Una central que actualment
aporta el 40% per cent dels ingressos municipals, i que ha possibilitat uns pressupostos que han servit
per executar la construcció de grans equipaments sobredimensionats per la realitat demogràfica del
municipi i que ja veurem com mantenim un cop la central hagi tancat.
El que necessitem com a municipi son uns pressupostos que apostin per l’economia productiva de base
territorial, com les energies renovables de gestió comunitària amb retorn econòmic per al territori, el
turisme sostenible o el sector agrari ecològic i de proximitat, i no uns pressupostos per inversions
cofoïstes i autocomplaents que no faran més que hipotecar el futur del municipi quan ja no les podrem
mantindre.
Per tots aquests motius, votarem en CONTRA , i instem al Govern municipal a obrir un debat seriós i
responsable amb la ciutadania per als propers pressupostos.
El que diu Intervenció: "Pràcticament la totalitat de les despeses pendents d’aplicar a la liquidació
pressupostària de l’any 2020, resten en aquest llistat per manca d’adequació del crèdit, es a dir, per
manca de proposta de despesa del departament competent que determini l’aplicació proposada a on
imputar les factures presentades pels contractistes. Així doncs, tot i podent haver crèdit a les
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Atès que durant el termini d´exposició pública no s´ha presentat cap tipus de reclamació ni al.legació
segons es desprén de llibre-registre general d´entrada de documents de la Corporació i certificat
expedit per la Secretaria general de l’ Ajuntament.

ACTA DEL PLE

Atès que van ser dictaminats per la Comissió de comptes de data 15 de juny de 2021 i es van publicar
al BOPT de 25 de juny de 2021 CVE 2021-05770 i van ser exposats durant el termini de 15 dies

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Atès que per la Intervenció de fons de l´Ajuntament, d´acord amb la normativa legal vigent va
notificar a tots els membres de la Corporació que estaven a la seva disposició els comptes
corresponents a l´exercici de 2020, del 19 de maig al 8 de juny de 2021 (ambdós inclosos) als efectes
de consulta i examen dels mateixos durant el termini de 15 dies hàbils.

aplicacions, la Intervenció Municipal ha considerat que, sense tindre aquesta proposta, en cap cas el
crèdit podria interpretar-se com a adequat, deixant-les per tant pendents d’aplicar al compte 413 a
data 31 de desembre de 2020."
Atès el que disposen els articles 116 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 11/99 i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; article 101 del DecretLegislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya; 127 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Decret de 28 de novembre de 1986 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març,
pel que s´aprova el text refòs de la LLei reguladora de les Hisendes Locals.
Vist el dictamen emès per la Comissio informativa de Serveis interns del 26 de juliol de 2021
Vist l´exposat, l’Ajuntament Ple amb el vot favorable de set membres (6 del PSC i 1 de C’s) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze membres que legalment el componen, amb
l'abstenció de tres membres (1 de JxCAT, 1 d'ERC i 1 del PP) i amb dos vots en contra (de la FIC i de la
CUP), ACORDA:

•

Aprovar el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´Estat de canvis en el Patrimoni net,
Memòria i altre documentació comptable de l´exercici social comprès entre l’1/01/2020 i el
31/12/2020

•

Aprovar el Resultat de l´exercici 2020 i la seva distribució, tal i com figura a l´apartat núm 3
de la memòria

•

Aprovar la gestió de l´Òrgan d´administració de la Societat durant l´exercici de 2020

•

Depositar al Registre mercantil de Tarragona en el termini màxim d´un mes següent a la data
d´aquesta Junta, Certificació d´acords adoptats d´aprovació dels comptes anuals i aplicació
de resultats, i un exemplar de les mateixes mitjançant Dipòsit digital incloent el Balanç de
situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´estat de canvis en el patrimoni net, la Memòria, el
model d´autocartera i la Declaració medioambiental, generant-se el codi alfanumèric que es
consigna al certificat d´empremta digital signat, que com annexe s´acompanyarà al present,
formant part d´aquest.

Quart.- Aprovar els Comptes de la Societat anònima municipal Serveis Llastres SL, corresponents a l
´exercici econòmic de 2020, segons el següent desglòs:
•

Aprovar el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´Estat de canvis en el Patrimoni net,
Memòria i altre documentació comptable de l´exercici social comprès entre l’1/01/2020 i el
31/12/2020.

•

Aprovar el Resultat de l´exercici 2020 i la seva distribució, tal i com figura a l´apartat núm 2
de la memòria

•

Aprovar la gestió de l´Òrgan d´administració de la Societat durant l´exercici de 2020

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Tercer.- Aprovar els Comptes de la Societat anònima municipal IDETSA corresponents a l´exercici
econòmic de 2020, segons el següent desglòs:
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Segon.- Aprovar els Comptes generals dels següents patronats: Patronat Municipal de la Llar
d’Infants, Patronat municipal de l’Escola de Música i Patronat municipal de mitjans de comunicació,
corresponents a l´exercici de 2020

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar el Compte general del pressupost municipal consolidat corresponent a l´exercici de
2020

•

Depositar al Registre mercantil de Tarragona en el termini màxim d´un mes següent a la data
d´aquesta Junta, Certificació d´acords adoptats d´aprovació dels comptes anuals i aplicació
de resultats, i un exemplar de les mateixes mitjançant Dipòsit digital incloent el Balanç de
situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´estat de canvis en el patrimoni net, la Memòria, el
model d´autocartera i la Declaració medioambiental, generant-se el codi alfanumèric que es
consigna al certificat d´empremta digital signat, que com annexe s´acompanyarà al present,
formant part d´aquest.

Cinquè.- Remetre la documentació que calgui a la Sindicatura de Comptes i a la resta d
´Administracions competents per raó de la matèria.

Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Expedient 1643/2021. Donar compte del Pla de tresoreria 2021

ACTA DEL PLE

Sisè.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció de fons de l´Ajuntament, a les
Secretàries dels Patronats, al Gerent d´Idetsa i a la Gerent de Llastres Serveis SL.

Expedient 2623/2021. Donar compte del preu públic programa estiu jove 2021
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Es resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 2881/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia efectuats des del 22 de
maig del 2021 al 18 de juliol de 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

Es resta assabentat d'aquest expedient que compren els Decrets de l'Alcaldia del 18 de maig del
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Es resta assabentat d'aquest expedient

2021 al 18 de juliol de 2021 dels núms 324 al 475.

Expedient 2876/2021. Estudi i aprovació inicial, si escau de la modificació de les bases
reguladores de subvencions per al foment del teixit empresarial (tarjeta moneder fes-la
rodar)
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 0,
Abstencions: 2, Absents: 0

"Aquesta modificació està fonamentada en la idea d’adaptar l’ajut a la evolució de la conjuntura que
Si bé, al març del 2020 quan es decreta l’estat d’alarma, moltes empreses es van veure obligades a
cessar l’activitat per varis mesos, amb els conseqüents perjudicis econòmics per la disminució
d’ingressos, ara la situació és diferent.
Un any i un trimestre després, les mesures de contenció per fer front a la situació sanitària, afecten
negativament i de forma similar a tots els sectors econòmics, independentment de si venen
productes essencials o no.
Així doncs, les modificacions de les bases afecten a les empreses adherides a la campanya, per una
banda, i a les famílies beneficiàries, per l’altre.

ACTA DEL PLE

ens ve marcada per la pandèmia i les afectacions socioeconòmiques que se’n deriven, sense alterar la
finalitat de la mesura que és la de fomentar el consum en les empreses locals.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Per la Regidora Ma José Gómez s'explica la modificació d'aquestes bases:

1.- Totes les famílies beneficiares de les dues targetes indistintament poden comprar en totes les
empreses adherides. Per tant, la compra de bens i serveis essencials ja no serà exclusiva per la
targeta 100%.
2.- S’estableixen nous límits de facturació per les empreses segons el següent criteri:
·6000€ per les empreses d’Alimentació i restauració
·10.000€ per empreses es dediquen a l’equipament de la persona o a l’equipament de la llar
3.-Se simplifiquen els requisits i condicions per adherir-se, ja que no serà necessari demostrar estar
al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la seguretat socials perquè formalment no
són els beneficiaris de la subvenció, sinó que són les famílies
Pel que fa a les famílies beneficiàries de l’ajut, les modificacions de les bases afecta a aquelles que
opten a la targeta de rendes inferiors al límit establert.
Si fins ara el departament de promoció econòmica era qui verificava la situació socioeconòmica
d’aquestes persones, entenem que aquesta informació ja consta actualitzada al departament de
serveis socials. Per tant, només caldrà un certificat de vulnerabilitat expedit pel departament de
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Pel que fa a les empreses adherides:

serveis socials."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 26 de juliol
de 2019

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 1 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 amb l’abstenció de dos membres (1 de la FIC i 1 de la
CUP), ACORDA:

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de subvencions per al
foment del teixit empresarial del Municipi de Vandellòs i l’ Hospitalet de l’Infant (tarjeta
moneder fes-la rodar) que s´adjunta com ANNEX

Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir
de l’endemà de la seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de Tarragona , al
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d´anuncis de la Corporació Exhaurit el
termini sense haver-se presentat cap tipus d’al.legació i/o reclamació l'acord esdevindrà
definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la publicació de la modificació de
les bases aprovades definitivament.
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Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, Reial
Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que desenvolupa
l'esmentada Llei i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova el Reglament d
´obres, activitats i serveis dels Ens locals (articles 118 i següents) així com l´ordenança
general municipal de subvencions.

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "Nosaltres donem
suport a totes les mesures que vagin en la línea de dinamitzar i ajudar al comerç local. Si que us
volíem comentar una demanda que ens han fet arribar alguns comerços i és que la campanya fes-la
rodar, podríeu valorar de fer-la a la tardor i hivern i no a la temporada estival ja que ells ja tenen
molta feina i tramitar les compres dels clients que utiltzen la targeta els hi suposa una feina extra"

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "La proposta
inicialment presentada per l’equip de Govern ens sembla adient, tot i entendre tal com vam dir en el
passat ple del mes de març que és posar taps conjunturals a una crisi sistèmica. En l’anterior
modificació de les bases (Expedient 983/2021) ja fèiem incís que aquests ingressos directes a les
famílies, encara que només sigui per ajudar a sobrepassar com es pugui la sotragada. Està clar, però,
que aquestes ajudes son insostenibles en el temps, i el que cal és un veritable canvi en el sistema que
pugui fer que tothom pugui tenir per si mateix pa, sostre i treball. I aquí sí que les institucions
públiques han de jugar un paper fonamental. I aquest és el debat que el Govern Municipal de moment
no ha estat capaç d’abordar, i que nosaltres hem reclamat amb les nostres propostes.Ara en aquesta
modificació de les bases ens trobem amb el mateix pedaç però en el cas de les condicions i requisits
de les empreses adherides: es suprimeix de les bases el fet que les empreses estiguin al corrent de les
seves obligacions tributàries. Ens sembla una discriminació per aquelles empreses que sí ho estan. Per
tant, ajudes sí però no d’aquesta forma.Des del nostre grup municipal, com dèiem, entenem aquesta
proposta com a necessària encara que insuficient i millorable. I és en aquest sentit que pensem que
amb els diners públics de l’Ajuntament cal trobar l’equilibri entre el necessari suport als veïns i veïnes
que més malament ho estant passant, amb el foment del comerç local i de proximitat."

Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà interposar
recurs contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa 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 l´article 112 de la Llei 39/2015, d´1
d´octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques i els
articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció contenciosadminsitrativa
del 13 de juliol de 1998.

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

Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT es procedeix a llegir la moció
presentada que ha estat consensuada amb el grup municipal del PSC: "Històricament, les places
han sigut el centre de les ciutats i pobles que, tradicionalment, han ajudat a formar la seva
identitat. Els principals eixos comercials d’un municipi, s'articulen al voltant d’aquestes o dins de la
mateixa.
Amb Aquesta proposta pretenem que a la Plaça Catalunya de l’Hospitalet de l’Infant, se li facin
algunes modificacions per tal de millorar i poder formar part d’aquesta identitat.
En l’actualitat, i no només per l’aspecte sinó que a nivell comercial, la plaça es veu degradada i
amb una elevada presència de locals comercials buits. Sí que comptem amb l'Associació de
Comerciants que fa molt bona feina, on es realitzen diverses activitats per dinamitzar el comerç de
proximitat, però hi ha molt poques obertures noves al centre, i que indica l'existència d’un comerç
molt dinàmic.
El fenomen de la DESERTITZACIÓ COMERCIAL també s’ha notat aquí com arreu, donat que han
canviat molt els hàbits de compra dels clients, la temporalitat, l’estacionalitat i les noves
tecnologies (Internet).
Sabem que la creació d’una plaça que s’ha de convertir en un dels llocs més importants d’un poble,
es un desafiament absolut però a l’hora molt necessari i per tant, caldria impulsar una sèrie
d’actuacions concretes per dignificar-la o si mes no, millorar-la.
Afegim a les propostes, que ens agradaria que des de l’Ajuntament es demanés col·laboració́ de la
ciutadania en aquest projecte, atès que l’objectiu final es que la plaça del poble, com a espai públic
i neuràlgic que es, s’adapti als usos i necessitats dels veïns.
Donat que ja es fan algunes actuacions per promocionar el comerç de proximitat, fem que resulti
també més atractiu i convidi a passejar i consumir, dins o al voltant d’aquesta. En definitiva, es
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 2900/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal de Junts per Catalunya sobre la millora de la Plaça Catalunya de l'Hospitalet de
l'Infant

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Quart.- Notificar aquest acord al Departament de promoció eoconòmica de l'Ajuntament de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Significant-se que serà Idetsa la que gestionara la
tramitació d'aquestes subvencions d'acord amb l'Ajuntament.

tracta de fer petites intervencions, però que aconseguiran canviar l’aspecte de la plaça Catalunya i
la transformaran en un lloc molt més amable per als vianants.
D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi una sèrie d'acords"
Intervé la Regidora Ma José Gómez manifestant: "Voldrà agrair al grup de Junts, que hàgiu acceptat
les nostres aportacions per tal de transaccionar la moció.
Des d’Idetsa i la regidoria de comerç, portem varis mesos treballant un programa denominat
“Campanya d’obertura de locals buits” que s’encabeix en el pla estratègic de dinamització
comercial.
Per nosaltres aquest pla és una guia per posar en marxa mesures encaminades a enfortir el teixit
comercial del municipi.
Aquest programa d’obertura de locals buits està enfocat en el que el pla estratègic denomina la
zona de prioritat comercial, en la qual està contemplada la plaça Catalunya.

Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es manifesta: "Estem d’acord en que la
plaça en un municipi és un espai molt important i alhora necessari i en aquest cas concret s’ha de
reformular. Valorem positivament que es reconegui l’error: això va ser un nyap que es va fer en època
de Convergència.
També era curiós, abans que es la proposta fos transaccionada pel grup del PSC, es parlava de
realitzar un estudi de locals buits. Curiosament Junts es va abstenir en la proposa que vam
presentar nosaltres al ple del 03/06/2020 (Expedient 1658/2020).
Trobem a faltar com incorporar aspectes de sostenibilitat i d’aprofitament energètic renovable.
Després de la transacció del grup del PSC, s’ha extret el punt de participació ciutadana on, tot i que
no era massa concreta la pregunta, nosaltres hi estàvem d’acord.
Entenem la idea general però creiem que les propostes són poc concretes i era necessari debatreho amb més temps.·
Per la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC es manifesta: "Ha canviat tant la moció des
del seu començament que per mi ara els acords no diuen res, clar del que es vol fer a la plaça. El
comerç dins d’aquesta plaça va desapareixen, a l’any 92 desprès de fer una plaça peatonal on
conflueixen, 5 carrers, i no només van desaparèixer el comerç de la plaça sinó també dels carrers
adjacents, estem acostumats a queixar-nos dels locals buits, dels quals crec que ja s’han fet
diversos estudis, però el cert és que si estan buits principalment és perquè es va expulsar als
usuaris o clients i ara que els hi volem demanar al propietaris d’aquests locals que assumeixen una
decisió política de fa 20 anys ?I voler dinamitzar una zona comercial on quasi no existeixen comerç
eé una mica absurd, nosaltres creiem que aquesta plaça necessita una remodelació complerta tal i
com parla amb l’exposició de la moció, que no en els acords torna fer-la una plaça de poble que ja
ho era.Si hi ha locals vuits a la plaça Catalunya és perquè amb el seu moment mitjançant una
decisió política es va abocar a aquesta desertalització."
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Amb tots ells estem treballant per enfortir i potenciar la plaça Catalunya i l’eix comercial."

ACTA DEL PLE

Per una banda, els propietaris i les agències immobiliàries, i per l’altre, els emprenedors i
comerciants que s’ubiquen fora de la zona de prioritat.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

La finalitat d’aquesta acció és la de treballar amb els actor implicats que són:

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es manfiesta: "Nosaltres ens abstenim
perquè encara que estem d'acord en què la Plaça Catalunya necessita ser dinamitzada i convertir-la
un altre cop en centre neuràlgic com havia estat anys ençà. No estem d'acord en la forma com està
redactada la vostra proposta ni la primera que ens vau presentar que donava la impressió que no
havíeu parlat amb els interlocutors vàlids per saber què s´estava fent o que s´havia fet ja sobre
aquest tema i ara amb la la nova fruit de la transacció amb el PSC, que encara està més buida de
contingut. Necessitem propostes clares i efectives."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 26 de juliol de 2021
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de JxCaT i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció
de dos membres (1 d'ERC i 1 del PP) i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la
CUP), ACORDA:

B) ACTIVITAT DE CONTROL

L’Alcalde manifesta que en primer lloc, s´ha de debatre el caràcter d´urgència de les propostes de
resolució presentades pel grup muncipal de la CUP.
La Secretària manifesta que la CUP hauria de justificar l´urgència d´aquestes mocions., segons disposa
l’article 10 del Reglament Organic municipal.
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es manifesta:
“Tal com vàrem parlar amb l’equip de Govern el passat 26 de maig per informar del canvi de regidora (la
dimissió de la Sara el de juny i la posterior presa de possessió meva) , vam acordar que no demanaríem
un ple extraordinari i que aprofitaríem el ple ordinari del juliol per fer-ho. Nosaltres consideràvem que un
ple extraordinari per una simple presa de possessió no era necessari pel cost econòmic que suposava.
També va sorgir la bona voluntat de disposar de tota la informació necessària per al Ple amb els
terminis «habituals» i la possibilitat que el nou regidor participés a les comissions informatives en format
convidat.
Per tant, hi havia el compromís mutu que nosaltres enviaríem les nostres propostes com si anessin a la
comissió corresponent. I així ho vam fer el passat divendres 16 de juliol amb un correu a totes les
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Tercer.- Concentrar esforços en la plaça Catalunya desplegant accions que ja estan valorant i que
estaven contemplades al pla estratègic.

ACTA DEL PLE

Segon.- Millorar la intensitat de l’enllumenat de la plaça.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Primer.- Portar a terme accions o programes específics a partir de les aportacions tècniques i
ciutadanes, amb l'objectiu de dinamitzar la plaça Catalunya de l'Hospitalet de l'Infant, juntament
amb els treballs que realitza IDETSA i la regidoria de comerç.

regidores i també en còpia a l’administrativa adjunta a Secretaria. I posteriorment en un altre correu
recordatori el dimecres 21 de juliol per si alguna regidora volia fer una esmena. Només vam rebre
resposta de JxC que a més ens va enviar la seva proposta d’acord que avui han presentat, i també de la
Fic. Així que moltes gràcies Assumpció, Laia i Elídia per almenys respondre. En cap cas vaig rebre cap
confirmació de l’equip de Govern i la resta de grups.
La resposta, en canvi, que vam rebre de secretaria és que no disposaríem de la informació de tots els
expedients fins passades les comissions del dilluns 26 de juliol. Agrair en aquest cas a l’adjunta de
Secretaria perquè vam estar enviant-nos missatges fins gairebé les 17h de la tarda i posteriorment
dimarts a primera hora.
Per tant, hem rebut la informació amb només 3 dies d’antelació abans del Ple.
Doncs bé, tret d’aquesta petita aventura com a novell en la política municipal, m’ha sobtat, suposo per
innocència, que en plena era de la comunicació no haver rebut cap correu de cortesia o simplement de
forma que no em deixo de donar un «Hola o adéu» si em trobo algú pel carrer.

fer propostes per millorar, demano que s’aprovi debatre i votar la proposta d’acord per l’ús i promoció de
programari lliure.
Seguidament i pel mateix motiu que l’anterior proposta, demano que s’aprovi el debat i votació de la
proposta d’acord la concreció d’una transició energètica justa i democràtica. Aquesta concretament
creiem que és una proposta important, rellevant i necessària que s’aprovi per varis motius:



D’una banda, el SAV d’assessorament energètic i autoconsum que creiem que pot ajudar a
totes les veïnes del municipi davant la nova situació de les factures de la llum a partir d’aquest

ACTA DEL PLE

Feta aquesta introducció i tenint en compte que una de les obligacions o deures de les regidores que és

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

confirmació. Jo en la meva vida laboral crec que no em deixo mai de respondre un correu de la mateixa



D’altra banda, com Ajuntament per fer front al debat sobre les possibles instal·lacions
d’energies renovables que estem sentint a parlar o com esdevenir un ajuntament autosuficient
energèticament.

Es sotmet a votació el caràcter d’urgència de les dues propostes d’acord presentades pel grup
municipal de la CUP, sent el resultat el següent
1.- Proposta d’acord per a la promoció i lús de programari lliure i el seu resultat és que no s’aprova la
seva urgència per set vots en contra (6 del PSC i 1 de C’s ) que representen la majoria absoluta del
nombre de tretze que legalment el componen, amb l’abstenció de dos membres (1 de JxCaT i 1 del PP)
i amb el vot favorable de tres membres (1 d’ERC, 1 de la FIC i 1 de la CUP).
2- Proposta d’acord sobre la concreció d’una transició energètica justa i democràtica i el seu resultat és
que no s´aprova la seva urgència per set vots en contra (6 del PSC i 1 de C’s ) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l’abstenció de dos membres (1

Codi Validació: QT4TFDQAZJ4TEENW9722ESXG5 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 29 de 46

mes.

de JxCaT i 1 del PP) i amb el vot favorable de tres membres (1 d’ERC, 1 de la FIC i 1 de la CUP).
Demana el torn de paraula el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:


Ens sembla una mala jugada.



Ens sembla una falta de voluntat política i antidemocràtica



Ens sembla una falta de paraula respecte l’acord que vam tenir fa 2 mesos.



I particularment em sento decepcionat per entrar en aquest joc i com deia Joan Fuster «No us
feu il·lusions, el poder canvia de mans, però rarament vacil·la»

L’ Alcalde manifesta per acabar que s´ha de diferenciar entre el que és important i el que és urgent.

facilitar l’estacionament de vehicles, sobre el punt 6è referent al tancament de la zona de batudes i al punt 7è
sobre el tancament de pous abandonats.
L’informe de la tècnica ambiental diu en la seva integritat en l’acord de la Junta de Govern i notificat en data 20
de maig, que es prendran les mesures proposades per l’esmentada Societat, però sense indicar cap data i
d’acord amb una petició mínima d’antelació i sobre els possibles pous abandonats es demanen les
coordenades per reclamar als propietaris les actuacions pertinents.
Això no obstant, s’està treballant conjuntament entre la regidoria i la societat en reunions periòdiques per tal
que aquesta pugui sol·licitar les subvencions que consideri oportú demanar.
Es passen a formular les preguntes presentades al registre d’entrada per escrit:
Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT:

1.Amb el nou brot de la COVID-19 i els nombrosos casos d’infectats al nostre municipi, quines noves
mesures s’han pres a nivell de treballadors municipals i quines s’han aplicat per vetllar per la salut de
les veïnes i veïns?
Per l’Alcalde es contesta: Les mesures que es prenen són les que determina el PROCICAT i en
aquest àmbit no hi ha hagut cap modificació substancial en aquest dies.
Cal dir que en les darreres setmanes se celebren reunions periòdiques telemàtiques amb els seus
responsables.
La salut dels veïns és competència del Departament de Salut de la Generalitat i sempre s’ha estat en
contacte permanent amb la direcció del CAP per prendre les mesures que siguin necessàries.
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«En relació a les preguntes que fa la regidora del grup municipal d’ERC en el Ple anterior sobre una petició de
la Societat “La defensora de la caza”, em ratifico en el que sempre he dit en aquest Ple, és a dir, que les peticions
estan fetes però sense concreció de data.
En l’anterior Ple es requeria sobre el punt 3r de l’informe sobre els passos de caça del Coll de Balaguer i

ACTA DEL PLE

En primer lloc l´Alcalde manifesta:

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

C) PRECS I PREGUNTES

2.On s’ubicarà finalment la Caldera de l’Escola de Vandellòs?

L’ Alcalde contesta: La caldera de l’Escola de Valdelors s’ubicarà al patí d’Educació Primària del col·legi.

3. L’equip de Govern o Idetsa, actualment té suficients dades per poder fer una valoració del
desenvolupament en general dels parquímetres, i del percentatge d’usuaris de les zones verdes i
blaves creades a l’Hospitalet de l’Infant, durant aquest temps que porta en funcionament ?

L’Alcalde contesta: « De forma provisional, la valoració que es fa de la zona d’estacionament regulada és molt
positiva perquè s’estan complint els objectius que ens havíem fixat en el moment del seu establiment: afavorir
la mobilitat en la zona de platges i impulsar la gestió sostenible de l’espai públic.

- Reaprofitament de l’espai públic especialment en les àrees de segones residències del sector sud
de la ciutat (carrers Chirac, Sentiu i voltants).

4.Referent a les tasques que fa l’entitat CELHI (Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant), com es que
de les 8 passejades per la història proposades, només se n’han assenyalat 2?

Al que contesta l’Alcalde: Sí, se n’han assenyalat dues, la de Llastres i la del del camí del Jonquet que són
zones públiques.
Cal recordar que hi ha altres rutes, però no totes elles passen per terrenys públics i tampoc es pretén omplir la
zona urbana consolidada amb excessives senyalitzacions.
El CELHI va elaborar i editar una publicació el 2017 amb un conjunt de 16 itineraris.

5.A la pàgina 7 de la revista municipal (última), hi ha un article on hi consta que hi ha col·laborat
l’associació CELHI, quines aportacions han fet ells?

L’Alcalde contesta: Entenem que la pregunta es referida a l’Estudi històric de l’eix urbà de la Via Augusta i
suposem que els autors, com en qualsevol altre estudi històric, es posen en contacte amb els agents que
poden fer aportacions interessants per al projecte.

6.En quin estat es troba el Pàrquing d’autocaravanes, que havia d’estar en funcionament a principi de
la temporada d’estiu?

L’Alcalde contesta: «Després de modificar l’ordenança i realitzar el condicionament de l’espai, s’ha demorat

ACTA DEL PLE

- Ritme setmanal molt marcat entre els caps de setmana i els dies feiners
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- Elevada satisfacció entre els veïns que disposen de més facilitats per moure’s i aparcar a primera
línia, amb peticions per ampliar la zona verda més allà de les zones regulades.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

Evidentment tenim un gran nombre de dades que presentarem a l’acabar la temporada. De tota manera, abans
d’acabar el mes de juliol, podem fer les següents valoracions:

fins aquests dies el subministrament de la màquina per evacuar les aigües grises, que sembla ser que només
hi ha un únic proveïdor, i actualment s’està realitzant les connexions. S’espera que en breu es posi en
funcionament.

7. Quan i com resoldran la problemàtica que tenen els Diables de l’Hospitalet de l’Infant, i les veïnes i
veïns sobre la necessitat de tenir un polvorí que compleixi amb la normativa establerta?

Per l’Alcalde es contesta: «Com heu pogut observar en la modificació de crèdit que acabem d’aprovar s’inclou
una partida adreçada a la instal·lació d’un polvorí a situar al polígon industrial i que compti amb tots els
permisos pertinents de la subdelegació del Govern i de la Guàrdia Civil.

8.Com ja sabeu, enguany, la colla de Diables de l’Hospitalet de l’Infant celebra els 35 anys del seu inici,
Teniu pensat reunir-vos amb ells per fer algun acte de forma conjunta amb l’objectiu de celebrar

- Ens podeu explicar com està el tema de l’arranjament de l’aire condicionat i
pensant en l’hivern, també el sistema de calefacció de la residència d’avis de
Vandellòs?
- Preguem que les Humitats existents el subterrani de la casa de cultura, es pugui
arranjar al més aviat possible.

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es formulen les següents preguntes:
C) Precs i preguntes
- Resposta de l´informe tècnic fet a les instàncies rebudes de la caçadora de l´Hospitalet de l'Infant.
L'Alcalde va respondre que ens contestaria en un proper Ple.
Per l’Alcalde ja s´ha contestat a l’inici de l’apartat de control
- Vanessa Park: dels precs que vam fer en l'anterior Ple volem conèixer quins s'han dut a terme. I els
que no s'han dut a terme encara quan es preveuen executar.
Per l’Alcalde es contesta: Millora de la vegetació
- A la pregunta feta en l'anterior Ple respecte a les deficiències de la piscina de Masriudoms volem
saber si l'empresa ja ho ha resolt.

Al que contesta L’ Alcalde: La piscina de Masriudoms no té cap deficiència i es troba en perfecte
estat de funcionament durant tot l’estiu. Allò que es va fer fou una visita de verificació d’algunes
qüestions sobre el vas desbordant.
- A causa de les vacances de la titular el servei metge de Vandellòs no es dona, quines accions ha
fet l'Ajuntament amb l´empresa que dona aquest servei per solucionar aquesta anomalia que es
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També es realitzen per la mateixa regidora els següents precs:

ACTA DEL PLE

Al que contesta l’Alcalde: En el programa d’activitats de la Colla de Diables de l’Hospitalet no
fan cap referència explícita a aquest aniversari, però s’està parlant amb ells de forma
continuada i es farà allò que es pugui fer i que doni la rellevància merescuda a l’entitat.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

aquesta data tan assenyalada?

produeix cada estiu?

Al que contesta l’Alcalde: « Com sabeu, el Departament de Salut té grans dificultats per comptar
amb personal sanitari.
En el cas de Vandellòs, el servei d’infermeria cobreix la substitució de la doctora titular durant el seu
període de vacances.
Els domicilis i urgències es continuen prestant amb total normalitat.
- Arran de la implementació de les zones de pagament volem conèixer el nombre de queixes dels
usuaris produïdes per haver rebut multes errònies.
Al que contesta l’Alcalde: En la zona regulada no s’imposen multes, ni sancions, sinó denúncies.
I no hi ha denúncies errònies, el que sí succeeix és que quan als residents se’ls imposa una
denúncia per raó de desconeixement de l’aplicació, o que se’ls ha passat el temps o qualsevol altra
qüestió, aquestes denúncies es retiren, perquè l’objectiu és facilitar el coneixement i l’ús de
l’aplicació i el funcionament del sistema.

L’horari de neteja és de 5 h a 10 h del matí tots els dies.
La Regidora Esmeralda comenta que com s’ha esmentat denúncia periodística faig un petit incís
Si em permets ens agradaria fer esment de la notícia publicada pel Diari de Tarragona respecte al
trist i lamentable accident d'un veí nostre a la platja de l'Arenal, i encara més trist és la resposta de
l'Alcalde a aquest diari apuntant que la persona denunciant pertany a un grup polític de l'oposició i
que per aquest motiu ha fet la denúncia. Des de la Secció Local d'ERC volem deixar clar i jo com a
portaveu de grup que la denúncia està feta a títol individual i que a més com tot ciutadà està amb el
seu dret en recórrer a la justícia si així ho creu necessari. El fet de barrejar per part de l'Alcalde un
tema tan important com la salut pública amb un tema polític ens sembla demagògic i molt poc
democràtic. Estem en un estat de dret en el qual hi ha llibertat d'expressió i llibertat política. Amb
aquestes afirmacions l'Alcalde demostra que el fet de pertànyer a un partit que no sigui el seu no
dóna dret a denunciar el que es cregui oportú. L´absolutisme ja fa segles que va quedar abolit.
L’ Alcalde manifesta: en relació a aquesta qüestió, voldria dir:
1r Lamentar que alguna persona es pugui fer mal a qualsevol platja del Municipi.
2n Inferir que una persona es punxi a la platja amb un mal servei de neteja no és una relació directa.
3r Que la persona que es fa mal no va al socorrista, ni a l’informador de platja, ni al CAP local i en
canvi surt la notícia directament publicat en premsa i recollit per un grup polític municipal fa pensar
en demagogia.
Rèplica a l´alcalde: Estàs deixant entreveure que no s'ho va fer a la Platja de l'Arenal? Això és molt
fort!
Contesta l’alcalde: Que en tota aquesta qüestió sorprèn que em truqués primer el periodista
confirmant detalls que ni nosaltres sabíem.
- L´àrea d'autocaravanes de l´Hospitalet està planificat obrir-la aquest estiu? Ja l´han preguntat les
companyes de Junts.
Al que manifesta l’Alcalde: Com he dit abans, s’ha endarrerit a causa de la demora en el
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Per l’Alcalde s’informa: Les platges es netegen diàriament.
La brigada disposa de dos tractors i tres tractoristes, a més del personal de suport que netegen
platges, a banda els informadors turístics informen si existeix alguna mancança del servei. Ja sigui
de neteja de platges o dels lavabos.

ACTA DEL PLE

L’alcalde diu: periodístiques.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

- Conèixer la planificació horària de la neteja de les platges del nostre municipi, nombre de
treballadors i nombre de maquinària utilitzada. Sou conscients que hi ha hagut queixes.

subministrament de la màquina d’evacuació de les aigües grises.
- Respecte a la resignificació de la tomba del cementiri de Vandellòs per dignificar la memòria
històrica del nostre municipi, quan es preveu realitzar?

Per l’Alcalde es contesta: El servei del Memorial Democràtic s’ha posat en contacte amb
l’Ajuntament per demorar l’acte públic d’instal·lació de la placa (que guardem), perquè s’ha trobat
que en altres poblacions a l’endemà s’havien produït actes vandàlics protagonitzats per sectors
nacionalistes radicals.

Preguntes no entrades per escrit per la mateixa interlocutora:
-

Per la mateixa Regidora es formulen els següents PRECS:
- És la segona vegada que fem aquest prec: Renovar les plaques dels noms dels carrers de
Masriudoms.
- Pintar els bancs de la zona del Casal d’Avis de Vandellòs.
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es pregunta:»Fa 4 plens ERC va
demanar el per que era la Càmara que hi ha a l’entrada de l’Hospitalet en aquest ple ens van
informar que es gestionaria des de el departament d’informàtica ara recentment heu fer una
publicació que diu que està per, control de matricula ens podeu explicar en que consisteix aquest
control de matricula des de on es controlarà i com es gestionarà la llei de protecció de dades.

Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es fan els següents precs:

1. Demanem a l’Ajuntament que que posi fi als abocadors ileals en zones forestals i que
controli els robatoris de garrofes que cada any es produeixen de forma reiterada durant
l’època de collita, ara a finals del mes d’agost.
2. Exigim a l’Ajuntament que les hores de les comissions i plens siguin adequades a la
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Saber quants policies hi ha al torn de nit? Es planificarà reforç per les Festes de Sant Roc i per la
primera quinzena d'agost en la qual la població augmenta significativament? Tot això ho diem perquè
hem rebut queixes de veïns primer perquè ara les festes que es fan a les cases com a conseqüència
del toc de queda i segon perquè l´Oficina d´Atenció al ciutadà va amb cita prèvia i això provoca
inconvenients. ERC us proposaríem que almenys al període d'estiu romangués oberta fins a les 15h.

Codi Validació: QT4TFDQAZJ4TEENW9722ESXG5 | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 34 de 46

- Som coneixedors que el dia 22 de juliol els pagesos del municipi han entrat 142 signatures a l
´Ajuntament per demanar més presència policial per tal de prevenir els robatoris de collites de fruita
seca i oliva, l'any passat ERC ja vam fer un prec en aquest sentit i ara ho tornem fer. Hi ha una
necessitat i es veu reflectida en el nombre de signatures recollides. Volem recordar que l'any passat
els hi vau dir en una reunió que vau mantenir amb ells que per aquest any posaríeu més mesures i
que una seria allargar el període de treball dels agents interins. No obstant com feu moltes vegades,
donde dije digo diego, i l´únic que heu fet és un un grup de whatsap perquè avisin a la policia local.
Des d'ERC pensem que al sector primari se'ls ha d'ajudar i prioritzar.
Aquest sector sempre està quan se'ls requereix, només cal veure com han ajudat en les tasques
d'extinció de l'incendi Santa Coloma de Queralt.
Amb un grup de whatsap no es soluciona el problema?? Per naltros és un menyspreu cap aquest
sector i cap als nostres pagesos i altres veïns que encara conserven les terres.

ACTA DEL PLE

-Arran de la notícia publicada sobre que el Consell de Ministres ha autoritzat aquest dimarts passat
un contracte que preveu la construcció d'un sistema únic per emmagatzemar el combustible gastat
que es generi a Ascó, Vandellòs II i Cofrentes a partir del 2026, quina informació teniu al respecte?

conciliació familiar i als horaris laborals, atès que no totes les regidores no tenen dedicació
total o parcial amb uns sous més que generosos.
3. Instem a l’Ajuntament que, igual que han fet a la Costa Brava i el Priorat, posi fi a la
celebració d’esdeveniments motoritzats per camins i carreteres del municipi, com ara
l’Eutichessbook o el rally RACC, ja que no aporten cap benefici al municipi.
4. Tenint en compte que ja portem varis plens a Hospitalet, demanem a l’Ajuntament que, tal i
com vam demanar en el primer ple de legislatura i per una causa major, que es portin
aquests plens a altres dependències de la resta de nuclis del municipi i totes les veïnes
tinguin dret a un ple en la seva localitat.
5. Demanem a l’Ajuntament que es posin els mitjans necessaris perquè es realitzin els plens

7. Demano disculpes si en algun moment he faltat el respecte amb algú, no era la meva
intenció. En qualsevol cas «No he vingut a fer amics però tampoc enemics, gràcies».

Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es fan les següents preguntes:

Preguntes 1.- està al corrent l'ajuntament si la zona de l'espart vol demanar zona Blava, sabeu
alguna cosa al respecte??
2.- és podria posa el servei de bus el diumenge des de Vandellòs a l'Hospitalet perquè la gent pugui
Baixa al mercat?, encara que fos solament a l'estiu!
3.- sabeu quan es finalitzarà el parc infantil dels corralets?

L’ Alcalde contesta:
1.- Tema aire condicionat Residència Vandellòs, hem tingut un problema tècnic amb una placa, ho
explica també el Regidor Frederic Escoda. (parla Frederic)
2.- Sobre el tema de l’ATI, tots érem coneixedors que Vandellòs II no tenia un ATI. Ens ha sorprès
però, que aquesta mesura s’ha pres centralitzada i afecta pràcticament a totes les centrals nuclears
perquè no podran complir el cicle, o sigui garantir les recàrregues de 18 mesos. En el nostre cas és
a la primavera de 2027 i d’alguna manera s’ha de tenir un ATI. Afecta a Ascó, Cofrentes i també a
Almaraz, tan sols Trillo per la seva dimensió pot acomplir el cicle de vida del combustible gastat. Ens
van comunicar verbalment d’Enresa i posteriorment ha sortit publicat al Consell de Ministres la
centralització dels ATI’s per un import de 220 milions d’euros. Aquest fet ha provocat la desconfiança
de l’AMAC per no haver aprovat abans un 7è pla nacional de residus radioactius ja que l’actual 6è
Pla és de l’any 2006 i està caducat el qual contemplava construir un ATC a nivell d’Estat cosa que
sembla inviable. La queixa nostra es que aquest ATI’s que haurien d’estar vigents fins a la vida final
de la Central no es converteixin ens un ATD, que són uns magatzem definitius, la qual cosa pot ser
un canvi encobert del model de la gestió de residus d’alta intensitat a l’Estat Espanyol. Tenir en
compte que si la vida útil dels contenidors de residus és de 25 anys vetllar perquè no instal·lin uns
contenidors de 50 anys o més.

ACTA DEL PLE

l’Hospitalet de l’Infant per ser una eina que vulnera la llibertat personal de les persones.
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6. Exigim a l’Ajuntament que retirin el sistema de reconeixement de matrícules a l’entrada de
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en el cas que siguin telemàtics per garantir els drets de tots els grups polítics.

3.- El tema dels agricultors, es va realitzar una reunió entre la Policia Local i els propietaris i es va
argumentar els diferents plantejaments de cada part les diferents i resta donar confiança a aquest
acords i s’avaluarà el resultat.

4.- En quan al CAP la manca de disponibilitat de personal sanitari fa que el que es pagava per part
de l´Ajuntament per ampliar l’horari d’atenció ara no es viable per manca de personal malgrat la
disponibilitat de l’Ajuntament.

Quan a les curses de motor comentar que el RACC va fer publicitat d’una cursa que passava pel
nostre municipi, però sense tenir el permís de l’Ajuntament i l’Equip de Govern no va donar permís a
realitzar aquesta cursa. Tampoc mateix en les curses a motor de l’Eutichessbook s’ha permès
realitzar en camins municipals

Intervé la Regidora Elídia López sobre la seva intervenció amb el Ple telemàticament
Pel que fa al parc dels corralets estem treballant amb aquest tema i algunes de les modificacions de
crèdit van orientades a realitzar l’actuació més adequadament.
Pel tema del bus ja fa varis anys que no presta el servei els diumenge segurament per poca
afluència. I amb referència a l´ampliació de la zona blava no tinc coneixement d’aquesta petició.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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7.- Pel que fa al tema dels abocadors, el que cal és denunciar la infracció per poder actuar amb
rapidesa.

ACTA DEL PLE

6.- Sobre la pregunta de les càmares que feia la Elídia es segueix la normativa de protecció de
dades que marca el Departament d´Interior, són eines que serveixen per aportar dades i conèixer
l’afluència dels vehicles que entren al nostre municipi. La lectura de les matrícules només es podria
facilitar si un jutge així ho demanés. També s’ha instal·lat un altra càmara a la rotonda de l’AP7.
L’objectiu és purament estadístic.
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5.- Tema plaques de carrers Masriudoms, es tracta del resultat d’un procés per tant primer s’ha de
revisar bé el carrer abans de realitzar cap actuació. En concret a Masriudoms ens trobem que en
alguns carrer no hi ha una seqüència clara i canviar la numeració repercuteix en els veïns. No
obstant això ho estem gestionant.

BASES REGULADORES DE SUBVENCIONS PER AL FOMENT DEL TEIXIT EMPRESARIAL AL
MUNICIPI DE VANDELLÒS I L’HOSPITALET DE L’INFANT
PREÀMBUL
Aquestes bases tenen com a ﬁnalitat fomentar el consum de la ciutadania dins del municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en ac vitats locals produc ves que han estat obligades al
cessament i/o reducció d’ac vitat per estats pandèmics.
Amb l’objec u de mantenir llocs de treball de l’estructura empresarial existent, les bases volen
establir les regulacions per la concessió de subvencions des nades a les llars del municipi.

S’estableixen per a la deﬁnició de la pologia de les prestacions a les que fan referència les
presents bases els criteris següents:






Seran objecte de la subvenció que regula les presents bases els següents pus
d’accions, en forma de vals mitjançant una targeta moneder. Els vals es bescanvien a
les empreses adherides segons l’annex I del municipi per productes propis.
Es parteix de prestacions de pagament únic, de manera individual i puntual. amb
caràcter urgent i transitori, tot i que en funció de l’evolució i de la durada de la crisi de
la pandèmia de la llar beneﬁciària.
La concessió d’una prestació en vals no generarà cap dret a rebre-la en exercicis
econòmics posteriors.
Es tracta d’ajuts de quan a variable en funció dels membres i renda de la llar de
convivència.
L´ajuntament subvenciona directament la compra de béns i serveis als ciutadans amb
la targeta moneder en forma de vals. Les empreses adherides dins de les ac vitats
incloses a l’annex I jus ﬁquen mitjançant factura la despesa realitzada.
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Ar cle 1
Tipus d’accions
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L’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant proposa aquests ajuts com una nova
mesura urgent de reac vació econòmica amb l’objec u de reduir l’impacte a l’economia local,
inﬂuir posi vament a la demanda i mantenir el benestar de tots el ciutadans en general,
d’acord amb el que es disposa l’ar cle 40 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya segons el qual
els poders públics han de tenir com a objec u la millora de la qualitat de vida de totes les
persones i d’acord amb l’ar cle 45 del mateix cos legal segons el qual els poders públics han
d’adoptar les mesures necessàries per a promoure el progrés econòmic i el progrés social de
Catalunya i dels seus ciutadans.

ACTA DEL PLE

Les bases d’aquest ajut és protegir el planeta per potenciar i facilitar el consum circular del
municipi, facilitant econòmicament la llar respectuosa amb el consum dins del seu entorn
immediat, com un dels 17 objec us de desenvolupament sostenible (ODS) del Programa de
les Nacions Unides.

Tipus de targeta:
1.1 Targeta Consum 100%
Per a la determinació dels límits per llar i el dret d’u litzar aquesta targeta, s’u litzarà el
següent criteri de càlcul tenint en compte la composició de cada unitat de convivència.
Indicador de Renda de Suﬁciència a Catalunya (IRSC) mensual vigent: 569,12€ *
índex de la pologia de la llar.
Valor de l'indicador de renda de suﬁciència de Catalunya en 569,12 euros mensuals i 7.967,73
euros anuals.
Taula Resultant:

2,7

750€
850€
1.400€

1.536,62€

1.500€

9.000€
10.200€
16.800€
18.000€

1.2 Targeta Consum 100% plus
Cada pologia de llar del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant que superi la renda
familiar anual màxima de la taula de l’art. 1.1 sense màxim de renda per aquesta categoria,
hauran de fer servir la targeta consum 100% plus.
Ar cle 2
Des nació i quan a de les subvencions
2.1 Targeta Consum 100%
Les llars que es guin dins dels límits de renda de l’art 1.1, rebran l’ajut íntegre en vals (100%
bestreta) i segons la taula següent:
Composició de la llar
Llar amb una persona sola sense ﬁlls
Llar formada per parella sense ﬁlls
Llar monoparental d’un ﬁll
Llar monoparental més d’un ﬁll
Llar formada per parella amb ﬁlls i altres
pus de llars

Import en vals targeta*
150
230
230
260
320

*1 val equival 1€ de consum a les empreses adherides corresponents a les ac vitats annex I
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1,5
2,5

739,86€
853,68€
1.422,8€

Renda familiar anual
màxima
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1,3

Renda familiar
mensual

ACTA DEL PLE

Composició de la llar
Llar amb una persona sola sense
ﬁlls
Llar amb pare o mare amb ﬁlls
Llar formada per parella sense ﬁlls
Llar formada per parella amb ﬁlls i
altres pus de llars

Índex Resultat

Aquest ajut a fons perdut és compa ble amb tots els altres ajuts de serveis socials del propi
ajuntament i de la resta d’administracions públiques, sempre i quan conjuntament no superin
les despeses per aquests ﬁnançades.
2.2 Targeta Consum 100% plus
Les llars que superin els límits de renda de l’art 1.1, rebran l’ajut íntegre en vals (100%
bestreta) segons la taula següent:
Composició de la llar
Llar amb una persona sola sense ﬁlls
Llar formada per parella sense ﬁlls
Llar monoparental d’un ﬁll
Llar monoparental més d’un ﬁll
Llar formada per parella amb ﬁlls i
altres pus de llars

Import en vals targeta *
100
120
120
140
160

La convocatòria per a la presentació de sol·licituds per a l’obtenció de les subvencions
previstes en aquestes bases s’efectuarà anualment en funció de les corresponents
disponibilitats pressupostàries mitjançant resolució de la junta de govern, establint el termini
de presentació de les sol·licituds, l’aplicació pressupostària a la qual s’ha d’imputar, la quan a
màxima des nada.
Durant l’any s’estableix dos períodes de convocatòria:
- 1a convocatòria ( primer semestre)
- 2a convocatòria ( segon semestre)
Les convocatòries ﬁnalitzaran sempre en divendres per tal de garan r les vendes els dies de
més baixa ac vitat comercial.
Ar cle 4
Beneﬁciaris de la subvenció
Són beneﬁciaris de la subvenció les persones siques i llars de convivència amb residència
efec va i empadronades al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Es considerarà
unitat llar de convivència, als efectes de les presents bases, aquelles cons tuïdes per un grup
de convivència comuna, segons el padró municipal d’habitants.
S’atorgarà una única targeta per llar fa referència a l’immoble on es gui empadronat/da la
persona sol·licitant de l’ajut. Només pot haver un únic ajut per unitat familiar i habitatge.
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Ar cle 3
Convocatòria per a la presentació de sol·licituds
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Tota compra que la llar beneﬁciaria realitzi a les empreses adherides segon l’annex I implicarà
la compra del 50% en forma de vals i l’altre 50% amb aportació pròpia del beneﬁciari. Tots els
moviments quedaran enregistrats mitjançant una aplicació informà ca que validarà tot aquest
procés de compra i emetrà els corresponents cer ﬁcats jus ﬁca us de despesa.

ACTA DEL PLE

*1 val equival 1€ de consum a les empreses adherides corresponents a les ac vitats annex I

Preval la condició de propietat i/o règim de lloguer i/o usufructuari/ària de la llar on és
resideixi.
La llar es considera com a unitat econòmica en termes d’ingressos i despeses.
Requisits del sol·licitant:
a) Tenir 18 anys o més d’edat, estar legalment emancipada o, en el seu defecte, haver iniciat el
tràmit legal d’emancipació.

Ar cle 5
Condicions i requisits del teixit empresarial adherit
Es poden adherir a la campanya totes les empreses amb domicili ﬁscal i amb local afecte a
l’ac vitat, en cas de disposar de local per al desenvolupament de l’ac vitat, a Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant amb el CNAE relacionat a l’Annex I. A més a més, hauran de complir
amb les següents condicions:




Les ac vitats de les empreses adherides han de tenir el CNAE segons l’annex I
L’Ajuntament es reserva el dret a veriﬁcar que les ac vitats s’ajus n a l’objecte de les
presents bases.
Les empreses adherides hauran de disposar de la llicència d’ac vitats de l’ajuntament
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Les empreses adherides han d’estar iden ﬁcades amb la imatge corpora va de l’acció
que l’Ajuntament lliurarà una vegada s’hagi sol·licitat l’adhesió amb el compliment dels
requisits exigits.

En el cas que l’empresa no hagi par cipat en anteriors convocatòries caldrà que presen el
model de sol·licitud d’adhesió a la campanya a través del registre central o de la seu
electrònica de l’ajuntament.
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d) Per tal de determinar els nivells d’ingressos s’u litzarà l’Indicador de Renda de Suﬁciència
de Catalunya (IRSC) mensual de l’any en curs, com a renda disponible de la persona o unitat
familiar de convivència, segons els criteris que s’estableixen a l’art. 1 per a la valoració
econòmica .

ACTA DEL PLE

c) La persona sol·licitant ha d’ésser el subjecte passiu de l’Impost sobre Béns Immobles (en el
seu defecte, acreditar la propietat de l’habitatge), ésser arrendatari/a de l’habitatge o constar
al padró municipal com a persona principal de la llar. El subjecte passiu podrà delegar amb una
autorització amb causa jus ﬁcada , a un membre de la unitat familiar, empadronada al
municipi i que haurà de complir tots els requisits de la present subvenció, el dret a ser la
persona beneﬁciària de l´ajut i tular de la targeta moneder.
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b) Residir efec vament i estar empadronada tota la unitat familiar al terme municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant, de forma ininterrompuda, per un termini mínim d’un any.

Els establiments adherits a les campanyes anteriors con nuaran adherits en les presents
convocatòries
En el cas que un establiment adherit no vulgui con nuar amb les campanyes, haurà de
presentar la corresponent renúncia a través del registre general o per la seu electrònica de
l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
La facturació màxima per establiment serà segons la següent taula:
Sector d’ac vitat
Alimentació
Restauració
Equipament personal i de la llar

Import màxim de facturació per
convocatòria
6.000€
8.000€
10.000€

Les sol·licituds de subvenció s’han de presentar al registre general o per la seu electrònica de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.
Es podran presentar les sol·licituds a par r de l’endemà de la publicació de la convocatòria al
BOPT ﬁns el termini de ﬁnalització de la convocatòria.
Ar cle 7
Procediment de sol·licitud. Documentació a aportar.

o

Targeta Consum 100%:
 Instància model de la sol·licitud.
 Cer ﬁcat de vulnerabilitat econòmica de la llar emès pel Departament de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

o

Targeta Consum 100% Plus:
 Instància model de la sol·licitud.

La Comissió de Valoració de l’ajut comprovarà, prèvia autorització del sol·licitant,
l’empadronament i la situació d’estar al corrent de les obligacions tributàries (AEAT i
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) i de la Seguretat Social. A aquests efectes,
s’unirà als expedients individuals prova fefaent d’aquests extrems.
Així mateix, la Comissió de Valoració es reserva el dret de sol·licitar tota aquella documentació
necessària per comprovar l’acreditació de les condicions i els requisits per a l’atorgament de
l’ajut.
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ndran a

ACTA DEL PLE

A les oﬁcines de l’OMAC de l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant
disposició dels interessats els models normalitzats de sol·licituds.
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Ar cle 6
Presentació de sol·licituds

Ar cle 8
Criteris Comuns d’avaluació
L’avaluació de les sol·licituds serà realitzada per la Comissió de Valoració de les subvencions de
l’Àrea de Promoció Econòmica. La Comissió de Valoració emetrà un informe on s’avaluaran les
sol·licituds de subvenció segons l’art. 2 a la Junta de Govern per l’atorgament de la subvenció.
Ar cle 9
Atorgament de les subvencions
Les subvencions s’atorgaran mitjançant el procediment d’adjudicació directa, tenint en compte
els criteris segons l’art. 2.

La resolució de les sol·licituds presentades serà competència de la Junta de Govern de
l’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, en un termini màxim de 30 dies des de la
data de presentació de la instància.
La targeta nomina va es lliurarà amb la no ﬁcació de l’atorgament. La persona tular podrà
delegar a una altra persona la recollida de la targeta moneder aportant una autorització
signada adjuntant la fotocòpia del DNI del tular de la targeta moneder.
Ar cle 10
Obligacions dels beneﬁciaris
Els beneﬁciaris de les subvencions establertes en aquestes bases resten sotmesos a les
obligacions següents:
a) Complir amb l’objecte de la sol·licitud, en els termes aprovats, realitzant l’ac vitat o
adoptant el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció, i acreditar-ho davant
l’Ajuntament.
b) Comunicar a l’Ajuntament qualsevol canvi que, dins la mateixa ﬁnalitat, es pugui produir en
la des nació de la subvenció que, si s’escau, ha de ser autoritzat expressament per l’òrgan
competent.

Número: 2021-0006 Data: 01/10/2021

De manera excepcional, es deixa a criteri tècnic l’acceptació i u lització de vies i criteris
alterna us que perme n efectuar una suﬁcient valoració econòmica i social de cada situació,
(moviments bancaris, quotes de lloguer o hipoteca, etc.) o la declaració responsable o jurada
de condicions econòmiques i socials.
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En el supòsit que concorrin vàries persones sol·licitants d’una mateixa unitat familiar de
convivència per a fer front a la mateixa despesa, només es podrà concedir a una d’elles la
prestació corresponent, promovent l’acord entre les parts interessades.
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Les prestacions regulades mitjançant les presents bases són intransferibles i, per tant, no
podran oferir-se en garan a d’obligacions, ser objecte de cessió total o parcial, compensació o
descompte, excepte la retenció o embargament.

c) Acreditar estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la tresoreria general de la
seguretat social i amb l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i no ser deutor per
acord de reintegrament amb aquest úl m mitjançant l’oportuna declaració responsable,
autoritzant a la comprovació de la mateixa a l’administració concedent dels ajuts.
d) No estar incurs en prohibició per rebre subvencions segons allò establert a l’art. 13 de la
LGS, apartat el qual s’haurà d’acreditar mitjançant l’oportuna declaració responsable inclosa al
model normalitzat de sol·licitud dels ajuts o document independent d’aquesta signat pel
sol·licitant de l’ajut o representant legal del mateix, havent d’acreditar igualment l’esmentada
representació per qualsevol mitjà admès en dret.
Ar cle 11
Normes de funcionament de la Targeta Moneder:

Ar cle 12
Publicitat
L’Ajuntament donarà a conèixer públicament l’existència d’aquest pus d’ajut i també de les
condicions bàsiques per tal que els ciutadans puguin accedir-hi, mitjançant la seva publicació al
BOPT, Seu Electrònica municipal i els mitjans addicionals de publicitat.
Ar cle 13
Jus ﬁcació de la subvenció


La targeta moneder en vals disposa de validesa ﬁns el termini de ﬁnalització de la
convocatòria.
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Les targetes moneder es podran u litzar en qualsevol establiments adherits de l’annex
I.
 Queden excloses les compres de tabac, alcohol, jocs i apostes amb la targeta moneder.
La targeta moneder s’ha d’u litzar, com a mínim, en tres establiments diferents durant
la campanya.
 La targeta moneder és d’ús personal i intransferible. En el moment de la compra,
l’establiment podrà demanar el DNI a la persona per veriﬁcar que és el tular de la
targeta moneder.
 La Targeta moneder s’haurà d’u litzar dins el termini de convocatòria, no es podran
realitzar compres un cop ﬁnalitzat el termini que marca la convocatòria.
 Els vals (euros) que no es bescanviïn durant la convocatòria en curs no s’acumularan
per les pròximes campanyes ni es podran recuperar.
 La targeta moneder serà reu litzable per a posteriors campanyes. En cas de pèrdua o
deteriorament per mal ús que impliqui un duplicat de targeta, ndrà un cost de 10€.
 Les empreses disposaran d’una aplicació que es podran descarregar-se per “Play
Store” o similar, d’ús obligatori per a les transaccions amb la targeta moneder objecte
de l’ajut.
 El beneﬁciaris podran consultar l’estat de les seves transaccions i saldo pendent de
gastar en la plataforma web.
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El teixit empresarial adherit disposa d’un mes, des del bescanvi per la persona
beneﬁciària, per a la seva presentació a l’ajuntament.
Els consum acreditat dels vals hauran d’anar acompanyats de les corresponents
factures, jus ﬁca ves de la despesa.

L’ajuntament, analitzada la documentació, aprovarà les factures presentades pel teixit
empresarial de l’annex I i II, degudament validades per acord de Junta de Govern Local, en el
termini màxim d´un mes des de la data del registre entrada a l’ajuntament.
Ar cle 14
Pagament

Ar cle 15
Causes de revocació
Són causes de revocació, d’acord amb el que preveuen els ar cles 99 i 100 del Decret legisla u
3/2002, de24 de desembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de ﬁnances públiques de
Catalunya, modiﬁcat per la Llei 12/2004, de 27 de desembre, de mesures ﬁnanceres, i es
procedirà a la revocació total o parcial de la subvenció, les següents:
a) Obtenció de la subvenció falsejant les condicions requerides o ocultant les que ho haurien
impedit.
b) Incompliment total o parcial de l’objec u, de l’ac vitat, del projecte o no adopció del
comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
c) L’ incompliment de l’obligació de jus ﬁcació o la jus ﬁcació insuﬁcient, en els termes que
estableix l’ar cle 30 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre general de subvencions; així com l’
incompliment del que estableix els ar cles 14 i 15 d’aquesta Llei en relació a les actuacions de
control i comprovació.
d) Incompliment per part del beneﬁciari d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries o
amb la Tresoreria General de la Seguretat Social durant tot el procediment de concessió de
l’ajut, des de la seva convocatòria ﬁns la jus ﬁcació del mateix.
e) Incompliment de la Declaració Responsable de no estar immers en prohibició per rebre
ajudes públiques en els termes establerts a l’art. 13 de la LGS durant tot el procediment de
concessió de l’ajut, des de la seva convocatòria ﬁns la jus ﬁcació del mateix.
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-

Informe tècnic favorable de comprovació
Informe d’Intervenció Limitada Prèvia de la despesa (Fase de Reconeixement de la
Obligació)
Aprovació de l’atorgament de la despesa mitjançant acord de la Junta de Govern Local
de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
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-
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El pagament de les factures serà tramitat un cop s’hagi comprovat la jus ﬁcació de la
realització de la despesa, en relació amb aquesta comprovació s’haurà d’incorporar a
l’expedient:

Ar cle 16
Règim Sancionador
Les persones beneﬁciàries restaran sotmeses a les responsabilitats i al règim sancionador que
sobre sancions administra ves estableix la norma va aplicable en matèria de subvencions, la
Llei general pressupostària i la Llei general tributària.
L’Ajuntament iniciarà un procediment de reintegrament de la subvenció concedida i abonada
indegudament de conformitat amb la legislació vigent i les presents bases.
Diligència.- Per fer constar que aquestes Bases van ser aprovades inicialment al Ple del xx i
publicades inicialment al BOP xx
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, xx
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-

L´alcalde
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Secretària General

ANNEX I
Relació d’empreses que poden adherir-se a l’acció del foment del teixit empresarial amb la
condició especiﬁca de pe t comerç. Queden excloses les cadenes d’establiments i de grans
super cies.
Sector Alimentació
472

Comerç al detall de productes alimentaris i begudes en establiments
especialitzats (exclosos establiments de venda de tabacs)

Restaurants i establiments de menjars

5621

Provisió de menjars preparats per a celebracions

5630

Establiments de begudes

45

Venda i reparació de vehicles de motor i motocicletes.

475

Comerç al detall d’altres ar cles d’ús domès c en Establiments
especialitzats

476

Comerç al detall d'ar cles culturals i recrea us en establiments
especialitzats

477

Comerç al detall d’altres ar cles en establiments especialitzats

7911

Ac vitats de les agències de viatges

862

Ac vitats mediques i odontològiques

869

Altres ac vitats sanitàries

9313

Ac vitats dels gimnasos

9602

Perruqueria i altres tractaments de bellesa

En el cas que un número d’epígraf del CNAE no hagi estat inclòs en aquest llistat, i per mo us
de futurs d’estats pandèmics regulats per norma i dins de convocatòria, queda mo vada la
seva incorporació a la llista, i per tant, l’empresa es podrà adherir.
Queden excloses les vendes de tabac, alcohol, jocs i apostes.
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Sector Equipament personal i de la llar
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5610
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Sector Restauració

