Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/7

PLE

Ordinària

Data

28 / de setembre / 2021

Durada

Des de les 18:00 fins a les 20:40 hores

Lloc

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

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

maria angel benedicto esclarin

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

SÍ (T)

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

78076504Z

IVAN TORROBELLA BADIA

SÍ

46059791Z

LAIA MARTORELL GARCIA

SÍ

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: ce2c1c64fb5b24fe5f4b48e4dcf82ccd

maria angel benedicto esclarin (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 07/12/2021
HASH: ecd18513e2ba2b2dce33d2aad4b63e0c

ACTA

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

SÍ

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

Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació: Ordinària

Expedient 3196/2021. - Dictaminar sobre l'aprovació de la designació del Regidor Ivan
Torrobella Badia als Patronats de la llar d´infants i música, així com a Portaveu del grup
municipal de la CUP
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assent
iment

Atès l’acord plenari del 29 de juliol de 2021 de presa de possessió del Regidor Ivan Torrobella Badia
per la candidatura d’unitat popular-Alternativa
Vista la proposta efectuada per l'Alcalde obrant a l´expedient
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 22 de setembre de 2021.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d
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S' aprova l'acta de la sessió amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d'ERC,
1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, el membre de la FIC s´absté i el membre de la CUP vota en contra, fent la següent
explicació de vot:"Votem en contra tal com vàrem denunciar al passat Ple demanant la seva
nul·litat. Aquell ple es va realitzar a la 1 del migdia incomplint el propi reglament orgànic municipal
que estableix que es realitza el darrer dijous dels mesos senars a partir de les 6 de la tarda i sense
haver donat unes raons justificades. Conseqüència d’això, des del nostre grup municipal vam
presentar una instància per demanar a la secretària un informe jurídic sobre la subjecció a dreta de
la convocatòria del ple del passat 29 de juliol. Aquesta instància va ser rebutjada perquè segons el
propi ROM es requereix un terç de membres de la Corporació. També vam presentar un recurs de
reposició contra la convocatòria de la sessió ordinària del Ple de l’ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant celebrat el dia 29 de juliol de 2021 a les 13 hores, i se’n declari la nul·litat de
ple dret i es deixi sense efecte, d’acord amb el que estableix l’article 47 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu de les administracions públiques. Aquest recurs n’esperem
resposta. I per últim, per incompliment de paraula a l’hora de poder presentar les propostes
d’acord en format d’urgència i no aprovar-se per part de l’equip de Govern tal com vàrem acordar
en la reunió del passat 26 de maig"

ACTA DEL PLE

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

´ERC, 1 de la CUP, 1 de C's, 1 del PP) que legalment el componen, ACORDA:
Primer.- Deesignar al Regidor Ivan Torrobella Badia membre dels òrgans municipals que vàren ser
nomenat les seves precedents en Plenari del 14 de juliol de 2020, 4 de juliol de 2019 i Plenari de
25 de setembre de 2019.
Segon.- Establir que en tots aquells òrgans que ja formaven part la seva precedent, serà
substituïda per l’actual Regidor: Ivan Torrobella Badia.
Nomenar al Patronat municipal de la Llar d´Infants:
- Regidor de la CUP: Ivan Torrobella Badia
Nomenar al Patronat de l’Escola de Música:
-Regidor de la CUP: Ivan Torrobella Badia

Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

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

"Vista la declaració d’activitats efectuada el 12 d’agost de 2021 pel senyor Genís Domènech Coll,
amb registre d’entrada 2741, l’empleat laboral de la plantilla de l’empresa municipal Llastres
Serveis Municipals SL, adscrit al lloc de treball de monitor esportiu, per mitjà de la qual demana la
compatibilitat per a l'exercici d'una segona activitat privada per compte d’altre en l’empresa Dover
Serveis de Neteja SL. Actualment el senyor Genís Domènech Coll 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.
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, proposo al Ple l'adopció d'uns acords".
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Expedient 3268/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l’autorització de la
compatibilitat derivada de la segona activitat al treballador de Llastres Serveis
Municipals SL: Genís Domènech Coll

ACTA DEL PLE

Quart.- Donar trasllat d'aquest acord als Gerents dels Patronats referenciats.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

Tercer- Nomenar portaveu de la Candidatura d’Unitat popular-Alternativa municipalista a Ivan
Torrobella Badia

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 22 de setembre de 2021.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1
d'ERC, 1 de la CUP, 1 d C's i 1 del PP) que legalment el componen, ACORDA:

Primer. Autoritzar al senyor Genís Domènech Coll la compatibilitat de l’activitat privada per
compte d’altri declarada el 12 d’agost de 2021 en l’empresa Dover Serveis de Neteja SL, 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 de
monitor esportiu, 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,

Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat i a la gerència de Llastres Serveis Municipals SL.

Expedient 3287/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la modificació de l'ordenança
fiscal núm 18, reguladora de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana (plusvàlua)
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

El Regidor Frederic Escoda fa una explicació en que consisteix la modificació d'aquesta ordenança
fiscal.
Vistos els documents obrants a l'expedient.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 22 de setembre de
2021.
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:" Des del primer dia que es
va votar al ple la contribució d’aquest impost hi vam ser contraris, per tant, també votarem en contra
de la modificació un any desprès de posada en vigor de dita ordenança."

Intervé el Regidor Ivan Torrobella Badia pel grup municipal de la CUP manifestant: "Ens abstindrem
tal com vàrem fer en el Ple de justament fa un any on es presentava aquesta ordenança. Llavors ja
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Així mateix, el senyor Genís Domènech Coll està obligat 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.

ACTA DEL PLE

-si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

-si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la persona conegui per raó del
càrrec,

dèiem que ens semblava correcte que l’equip de Govern iniciï l’exploració de nous camins
recaptatoris per al sosteniment futur de l’estructura econòmica municipal. Ara bé, també
considerem que en la recerca de nous ingressos per la via impositiva cal un major debat entre el
major nombre d’agents possibles. Com a mínim dels que estem aquí representats. Es redueix el
debat a cinc minuts d’explicació a la comissió informativa i al ple, insuficients per comprendre la
complexitat d’ordenances fiscals com la que avui presenteu sobretot per a persones no expertes
amb el tema.
Tampoc podem fer una valoració concreta d’aquesta ordenança sense tenir coneixement, ni
possibilitat de debat ni fer aportacions, del mapa general impositiu que l’Equip de Govern té
previst. Pensem que abans de portar al Ple ordenances fiscals de forma individualitzada, seria
convenient exposar l’estratègia general que es pretén seguir per, d’aquesta manera, poder tenir
una millor comprensió i visió general, així com per poder fer les aportacions pertinents".

Actualment estableix:
"Bonificacions potestatives":
S'estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de Drets Reals de gaudi limitatius del domini, realitzades
a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents
i adoptants.”.
Passaria a ser:

“Bonificacions Potestatives:
1.- S'estableix una bonificació del 95% de la quota íntegra de l'Impost, en les transmissions de
terrenys, i en la transmissió o constitució de Drets Reals de gaudi limitatius del domini, realitzades
a títol lucratiu per causa de mort a favor dels descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents
i adoptants.
Per tal de gaudir d’aquesta bonificació, els subjectes passius hauran de presentar la declaració
dintre del termini legalment establert, el qual es actualment de 6 mesos, prorrogables fins a 1 any
a sol·licitud del subjecte passiu, des de que es produeixi la meritació del tribut.”
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbilscomptats
des del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província deTarragona als efectes de
reclamacions i/o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de laCorporació. 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
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Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal núm 18 reguladora de
l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua) sota el següent
desglòs: a l'article 12
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El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze quelegalment el componen i amb l'abstenció
de quatre membres (2 de JxCaT, 1 d'ERC i 1 de la CUP) i amb el vot en contra del membre de la
FIC, ACORDA:

ACTA DEL PLE

Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el
text refós de la Llei de lesHisendes 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 laLlei 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 Llei27/2013,
de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i
l'article 114.2 j) delDecret-legislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei
municipal i del Règim local de Catalunya.

íntegra del text modificat de les ordenancesfiscals.
Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurscontencios
administratiu davant de la Sala contenciosadministrativa del Tribunal Superior deJustícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l'endemà de lapublicació 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 públiquesi els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1
de la Llei reguladora de la jurisdicciócontenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

Expedient 3198/2021. Dictaminar sobre la ratificació del Decret de l'Alcaldia de 17
d'agost de 2021 per tal d'acollir-nos a la subvenció segons l´Ordre de 29 de juliol de
2021 per la que es convoquen subvencions a entitats locals adscrites als Plans
d'Emergència Nuclear.
Tipus
votació: Ordinària

de

A favor: 11, En contra: 2,
Abstencions: 0, Absents: 0

"Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, documento firmado electrónicamente en el margen
Visto que la Orden INT/1283/2020, de 23 de diciembre aprobó el Plan estratégico de subvenciones
el Ministerio de Interior para el periodo 2021-2023
Vista la Orden INT/701/2021, de 30 de junio, por la que se aprobaron las Bases reguladoras para la
concesión de subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear,
publicada en el BOE 157 de 2 de julio de 2021.

ACTA DEL PLE

Atès el Decret de l'Alcaldia del 17 d'agost de 2021 del següent contingut literal:
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Favorable

Vista la Memoria valorada y explicativa confeccionada por el Técnico de protección civil para la
adquisición de un vehículo logotipado de Protección Civil-Pamen para el municipio de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant por un importe de 22.580,10€,
HE RESUELTO
Primero.- Aprobar la memoria valorada y explicativa para la adquisición de un vehículo logotipado
de Protección Civil para el Municipio de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Segundo.- Tramitar toda la documentación que sea necesaria para acogerse a la convocatoria para
la concesión de subvenciones a entidades locales adscritas a los Planes de Emergencia nuclear.
Tercero.- Facultar al Sr. Alcalde para la firma de la documentación necesaria para la ejecución de
este acuerdo.
Cuarto.- Dar cuenta de este Decreto en la próxima sesión plenaria que celebre este Ayuntamiento.
Lo manda y firma el Alcalde, delante mío, la Secretaria, que da fe."
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Vista la Orden de 28 de julio de 2021 por la que se convocan subvenciones a entidades locales
adscritas a los Planes de Emergencia Nuclear.

Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 22 de setembre de 2021.
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Des del nostre punt
de vista i sabem que no us agrada: això és anar a pidolar almoines tenint en compte el pressupost
d’aquest Ajuntament. Creiem que es genera una contradicció: si realment fossin necessaris aquests
diners es podriem ampliar els impostos relacionats a les empreses energètiques del municipi tal
com vàrem demanar en la proposta presentada el ple del 3 de desembre de 2019 per tal de
consolidar tot el necessari com a municipi nuclear.I d’altra banda ens sembla una falta de solidaritat
amb altres municipis més petits que no disposen d’un pressupost com el nostre."

Doncs li treu els logos i els destina a la Policia. Això no és gens seriós. Si demanem una subvenció
per tindre un bon parc mòbil per possibles emergències nuclears, fem-ho bé!! I també volem deixar
palès que és molt trist i lamentable que tinguem una associació de voluntaris de Protecció Civil que
volen col.laborar i no se'ls deixa. L'Alcalde ens va dir en un Ple anterior, que no tenia interlocultor,
volíem preguntar-li si ja l´ha trobat? Perquè el President de l'Associació encara porta el telèfon
corporatiu de l'Ajuntament, per tant és qüestió d´aixecar el telèfon. I per no voler interlocutar amb
l'Associació, ens trobem amb dos vehicles, com bé diu l'informe, inoperatius. Un d'ells és una
furgoneta que és un Hospital de Campanya que consta de grup electrogen, botiquin i demés.. i que
s'està fent malbé per una decisió política. Molt lamentable tot plegat.
I més quan parlem de temes tant seriosos com són la Protecció Civil.
I per finalitzar dir que quan es llegeixin aquesta memòria detallant com es gestionen els vehicles en
el nostre municipi, que pensaran??
Intervé l'Alcalde manifestant: " Per al·lusions, el consistori ha de renovar el parc mòbil quan es
necessari. I, sí hi ha uns vehicles que s’han donat de baixa és que s’estan substituint per uns altres de
nous o seminous.En un moment donat la funció de Protecció civil es assumida des del cos de la
policia local i es va entendre que aquest vehicle de protecció civil podria tenir més funcionalitat
sense estar logotipat i així s’ha considerat. Nosaltres no hem retirat els logos.Pel que fa a
l’associació de voluntaris de protecció civil tenien dos vehicles: un vehicle és municipal i se’ls va
cedir ja que era un antic vehicle de la policia local. De l’altre vehicle no en sabem res. Referent a
que hi ha un voluntari que te un telèfon mòbil corporatiu no ho sabem. Però sí que jo tinc un
telèfon mòbil i una clau que em vam entregar des de l’associació esmentada, per tant. si algú diu
que té un telèfon mòbil s’haurà de fer un requeriment per veure que succeeix. Protecció civil és una
eina que va crear la Corporació i fa falta des de una visió més honesta del servei públic. Esperem que
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A més a més detalla que hi ha un altre vehicle tot terreny que es troba dins del Pla d'actuació
municipal que ha passat al Departament de la Policia Local, ja que se li va retirar la logotipació de
protecció, i per aquest motiu, encara que estigui ACTUALMENT dins del Pla d'Emergència no disposa
de distintius, símbols o rotulació pròpia de protecció civil. Tot això per què ho llegeixo? Perquè els
nostres veïns i veïns puguin estar assabentats. Ja que l'Ajuntament demana acollir-se a
subvencions i després que fa amb aquests vehicles?
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A continuació diu que s'ha donat de baixa diversos vehicles que resultaven operatius i que
apareixen en el Pla d'Actuació municipal d'emergències nuclears del municipi. Volem recordar que
eren 2 picks up que no es feien servir per Protecció sinó per altres departaments de l'Ajuntament.
Després explica que hi ha dos vehicles un tot terreny i una furgoneta que porten el logo de
protecció civil però que estan inoperatius perquè pertanyen com a titular a l´Associació de
Voluntaris de Protecció Civil de l'Hospitalet, i com que l'Ajuntament va extingir el conveni amb ells,
aquests vehicles no es poden utilitzar.

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es fa la següent explicació de vot:El
nostre vot ha estat en contra no perquè no vulguem que l'Ajuntament es vulgui acollir a aquest
tipus de subvencions, tot al contrari. Els motius són en primer lloc perquè com bé ha explicat l
´Alcalde aquesta subvenció donava lloc a escollir entre fer petició per grups electrògens o vehicles.
Primer, desconeixem si hi ha necessitat en renovar grups electrògens o no, i en segon lloc volem dir
llegint la memòria explicativa que ha fet el tècnic de Protecció Civil de l'Ajuntament, estem
totalment d´acord quan s'explica que la millora del parc mòbil de vehicles desenvolupa un paper
important en el desenvolupament de les activitats previstes en el PAMEN (facilitar l'evacuació de
persones, avisar a la població en cas d'emergència, etc…)

aviat pugui tenir sortida."

Rèplica de la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC a l´Alcalde: "estàs dient que
l'Associació de Voluntaris de Protecció Civil és deshonesta?"

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 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 de dos membres (1 d' ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Ratificar el Decret de l'Alcaldia de 17 d´agost de 2021 adalt transcrit per tal d'acollir-nos
a la subvenció segons l'Ordre de 29 de juliol de 2021 per la que es convoquen subvencions a
entitats locals adscrites als Plans d'Emergència Nuclear.

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentimen
t

El Ple resta assabentat d'aquest expedient que conté els Decrets de l'Alcaldia efectuats del 19 de
juliol al 9 de setembre de 2021 que comprenen els números del del 476 al 599.

Expedient 1803/2021. Donar compte de l'expedient del preu públic del menjador escolar
i acollida matinal de l'escola Valdelors curs 2021-2022
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient.

Expedient 1444/2021. Donar compte de l'expedient de Morositat del 2n trimestre de
2021 de l'Ajuntament i dels Patronats
Favorable

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentim
ent
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Favorable
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Expedient 3599/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des del 18 de juliol al 9 de
setembre de 2021

ACTA DEL PLE

Segon.- Donar trasllat d'aquet acord a la Dirección General de Emergencias y Protección Civil.

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 1485/2021. Donar compte de l'expedient d'execució trimestral del 2n
trimestre del pressupost del 2021
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient 3698/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que
presenta el grup municipal de JxCaT sobre posar en funcionament el Consell Municipal de
participació i els Consells Sectorials del Reglament de participació d´entitats al Municipi
Desfavorable

Tipus
votació: Ordinària

de

A favor: 4, En contra: 8,
Abstencions: 1, Absents: 0

La Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT procedeix a la lectura de la proposta de
resolució presentada:
"Al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant hi ha un teixit associatiu divers, ampli i motivat.
On es realitzen projectes sense ànim de lucre, basats en la participació democràtica i voluntària de
les persones, a les quals apoderen a través de l’acció col·lectiva i que promouen la transformació
social.
Portem anys que per valorar i enfortir el conjunt del teixit associatiu del nostre municipi, fem
pregoners de les festes a presidents i presidentes de les associacions, aquest any el Pregoner
d’Hospitalet de l’Infant representant a FOMENT CULTURAL, Jaume Castellví, ens va fer dos
demandes una adreçada a l’Ajuntament i l’altra als veïns i veïnes.
Aquesta moció l’hem fet recollint la demanda que ens feia al Consistori. Veiem molt encertat que
l’Ajuntament posi en marxa el procés participatiu d’entitats per reforçar el compromís municipal
amb tota la ciutadania, amb l’objectiu de promoure des de l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant la participació social, individual i associativa, en els àmbits cívic, social, cultural,

ACTA DEL PLE

El Ple resta assabentat d'aquest expedient
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Favorable

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

Expedient 2484/2021. Donar compte de l' expedient del Pla Acció 2021

econòmic i polític.
El Reglament de participació d’Entitats del Municipi va ser aprovat inicialment en sessió plenària de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant el 14 de desembre de 2011, i publicada
l'aprovació definitiva al BOPT 39 de 16 de febrer de 2012 Vandelllòs i l’Hospitalet de l’Infant, 16 de
febrer de 2012.
La finalitat del reglament és molt lloable, tal com diu el document: “establir els mecanismes de
participació de les entitats del municipi amb la creació de nous canals d’informació, nous espais de
debat i intercanvi, i noves eines per facilitar la presa de decisions des del consens. Aquesta
proposta vol iniciar la creació d’un sistema de participació adequat a la democràcia local de
proximitat que reforci el dret constitucional a la participació en els assumptes públics.”
Dins d’aquest document hi ha diferents capítols :
CAPÍTOL I. DRETS DE PARTICIPACIÓ DE LES ENTITATS
CAPÍTOL II. L’ORGANITZACIÓ MUNICIPAL

Es cert que alguns dels apartats es porten a la pràctica però n’hi ha d’altres que estan aparcats des
de l’any 2012.
No dubtem de les bones intencions de l’Equip de Govern i de la Regidoria de Cultura, però JUNTS
creiem que després de 10 anys de la seva redacció es podria posar en marxa el Consell Municipal
de participació i els Consells Sectorials d’aquest Reglament de participació d’Entitats del Municipi de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
I si ara es creu que aquests dos organs de participació , no són oportuns o han quedat desfassats
en el temps, cal buscar un altre òrgan que permeti millorar la participació, comunicació i la relació
entre ajuntament i entitats, i entre les entitats mateixes. Ara, és el moment de fer-ho.
Tal com diu el Reglament:
Capítol 3. Article 12 punt 2 “La creació l’haurà d’acordar el Ple amb el quòrum de majoria absoluta.”
Article 13 punt2. “L’Ajuntament crearà els Consells sectorials que cregui necessaris, en funció de la
demanda social, entre els quals es poden trobar els relacionats en l’annex 1.”
Capítol 4. Article 16 “ L’Ajuntament elaborarà estratègies i mètodes de treball que posin en relació
polítics, tècnics, entitats i ciutadans per tal de construir de manera compartida les polítiques a
aplicar en el municipi. El programa d’actuació municipal preveurà cada any, a proposta de l’Alcalde
o del Consell municipal de participació quins projectes s’impulsaran mitjançant aquestes
metodologies i es recolliran les experiències cada any en una memòria d’avaluació d’aquests
processos. “
Disposicions adicionals: SEGONA “L’Ajuntament desenvoluparà de forma immediata aquest
Reglament, que tindrà com a principal objectiu millorar l’estructuració i la consolidació del teixit
associatiu i l’interès de la ciutadania a intervenir en la millora del municipi”
CINQUENA “ L’Ajuntament presentarà amb caràcter anual un calendari de reunions dels diferents
òrgans de participació que contempla aquest Reglament. Aquest calendari s’integrarà en una
proposta de reunions dels diferents òrgans municipals”
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DISPOSICIONS ADDICIONALS

ACTA DEL PLE

CAPÍTOL IV. FOMENT DE LES METODOLOGIES PARTICIPATIVES

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

CAPÍTOL III. ÒRGANS DE PARTICIPACIÓ

L’objectiu és actualitzar aquest reglament i posar en funcionament el que s’hi reflexa. Per tant, ha
de ser un espai d’intercanvi i coordinació associatiu que, en darrera instància, permeti millorar el
funcionament i l’acció de les associacions del municipi. Ha de servir com a eina d’informació, de
consulta i de coneixement, i ha de ser útil, pràctic i adequat a la realitat i a les necessitats de les
entitats i el municipi. Junts creiem que la dinámica, el funcionament dels Consells i els objectius
han de ser eleborats i consensuats amb i per les entitats.
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords:
Primer.-- Actualitzar el Reglament de participació d’Entitats del Municipi i posar en marxa de
manera consensuada amb totes les entitats municipals el Consell Municipal de participació i els
Consells Sectorials del Reglament de participació d’Entitats del Municipi de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant (2012).
Segon.-- Destinar una part del pressupost 2022 a aquest projecte per a què es pugui executar
durant aquest proper any.

Esquerra hagin presentat avui sengles mocions relatives a les entitats, just al momentque nosaltres
féssim pública la campanya «Diners al carrer», mitjançant la qual atorgarem 5.000 euros a
projectes de les entitats del municipi.
Pel que fa a la moció de Junts que aquí es debat, pensem que parteix de tres errors de base. En
primer lloc, continua amb la idea caduca que la cultura al municipi ha de ser dirigida per
l’Ajuntament que, en una mena de despotisme il·lustrat (tot per al poble però sense el poble),
exerceix el lideratge i el control d’aquestes activitats culturals i socials que duen a terme les
entitats. Qualsevol proposta que parteixi d’aquestes premisses està destinada al fracàs i a
perpetuar l’actual tendència a la dependència política de les entitats respecte a l’equip de govern
municipal. Nosaltres pensem que les entitats, siguin de caire cultural, esportiu o social, han
d’actuar de forma completament autònoma de l’Ajuntament, i aquest només ha d'intervenir-hi per
completar l’acció de les entitats allà on aquestes no arribin, i per posar recursos i equipaments a
disposició de les mateixes. En definitiva, es tracta d’empoderar les entitats i reduir el paper de
l’Ajuntament a un mer acompanyant: de baix cap a dalt, no a l’inrevés. Tot el que no es basi en
aquesta idea ho considerem un error.
En segon lloc, estem en contra de la creació d’un únic organisme que agrupi totes les entitats del
municipi, ja que va en contra de la diversitat de nuclis de població i de la realitat de les entitats,
que tenen el seu àmbit d’actuació en un dels pobles que conformen aquest municipi. Estem, per
tant, a favor que totes les entitats dels pobles més grans (l’Hospitalet i Vandellòs) es coordinin
entre elles dins de cada poble, no a nivell municipal, i que ho facin sense la presència ni ingerència
de l’Ajuntament.
També volem que les entitats dels pobles més petits (Masriudoms, Masboquera, Vanessa Park i
Almadrava) es reforcin i que aconsegueixin serplenament autònomes
per tal d’organitzar els actes culturals, socials o esportius que creguin necessaris sense cap
ingerència externa.
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Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Abans de començar,
des del grup municipal CUP-AMUNT celebrem que tant Junts com
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Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "Votem a favor ja que
estem en aquesta línia de buscar estratègies compartides per tal de millorar i enfortir el teixit
associatiu del municipi. Pensem que després de 10 anys d´haver-se aprovat aquest Reglament de
participació d'Entitats del municipi és hora d´implementar-lo, i diem implementar-lo perquè no
quedi en un calaix com passa amb molts reglaments que un cop aprovats ningú se'n recorda d´ells.
És qüestió de voluntat política."

ACTA DEL PLE

Tercer.-- Traslladar l’adopció d’aquests acords a totes les associacions i als vilatans del municipi de
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant."

En tercer lloc, la moció es contradictòria. Per un costat reconeix que el Reglament de participació
d’entitats del municipi no ha funcionat ni tampoc s’ha aplicat, però en proposa la seva actualització.
Si aquest reglament no ha funcionat en 10 anys, que és el temps que fa que va ser creat, una
actualització del mateix tampoc no resoldrà el problema, ja que ens trobem davant d’una manca
evident de voluntat política pel que fa a la seva aplicació per part de l’equip de govern. Las realitat
no es canvia amb lleis ni reglamentacions, són aquestes les que s’han d’adaptar al canvi social. Per
tant, un altre cop, demanem que s’empoderin les entitats, no que se les reglamenti i se les encotilli
sota el gran paraigua protector en el qual s’ha convertit l’Ajuntament."
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: "He consultat amb dos
associacions i ells quant necessiten alguna cosa van directament al tècnic. Ref. a cultura."
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municial de la FIC manifestant: "Aquest consell Municipal
es va posar en marxa al desembre de 2011 i es cert que ha estat molt deixat, reprendre-ho estaria
molt be i seria molt beneficiós per les entitats i asociacions"

Aquesta eina està viva i es pot activar si es considera que es el format adequat per atendre les
necessitats de les entitats.
Tot i així, per continuar reforçant la relació i el suport a les entitats s’ha previst dissenyar i
desenvolupar un programa de sessions formatives presencials, especialment adreçades a les
entitats, per tal de donar suport a la gestió i al funcionament de les associacions i servir també com
a punt de trobada i de relació de les entitats al voltant de qüestions que poden ser d’interès comú a
totes elles, i que dona la oportunitat de compartir experiències, bones pràctiques i trobar un espai
per informar de les seves necessitats. Creiem que també pot ser un proposta adequada, ja que al
febrer de 2020 es va fer una formació sobre el certificat digital de les entitats on totes les
convocades van participar i el resultat va ser molt positiu. Aquest programa formatiu estava previst
que tingués continuïtat, però no va ser possible llavors a causa de la pandèmia.
Com hem pogut veure, tenim opinions diverses i és un tema que haurem de parlar amb més
tranquil·litat, e incloent a les entitats."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 22 de setembre de
2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de la CUP i 1 de C's)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot
favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d'ERC) i amb l'abstenció del membre del
PP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta de resolució presentada pel grup municipal de JxCaT referenciada.

Expedient 3700/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el Grup
municipal d'ERC per facilitar i acompanyar en les tasques administratives a les entitats i
associacions del Municipi

Codi Validació: 6YMAMJF3WHJQYSLKL76TM7YHQ | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 38

I altres que no tenen aquesta regulació formal però que funcionen regularment, com és el cas de
les convocatòries de les entitats culturals, esportives i festives de Vandellòs abans de cada
festivitat.

ACTA DEL PLE

Existeixen altres consells sectorials en diversos sectors que funcionen actualment i són dinàmics i
àgils: com és el de Turisme i la Taula d’empresaris.- També es va iniciar la Taula de Salut que ha
estat aturada per la pandèmia, però que es reactivarà en breu.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

Per la Regidora Núria Ortiz pel grup municipal del PSC es fa la següent explicació de vot: "El nostre
vot és negatiu. El consell Municipal de participació es va constituir el 7 de març de 2012, i es va
convocar novament la següent setmana, considerem que el consell es una eina que es podria
activar i que l’activitat que comporta aquest consell ja s’ha estat duen a terme fins ara.

Desfavorable

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

Vista la Moció que presenta el grup municipal d´ERC del següent contingut literal:
" Exposició
Les entitats i associacions del nostre municipi conformen la base social, cultural, esportiva de les
persones. La nostra gent articula la seva participació en diferents àmbits a través de les
associacions dels nostres pobles i s’organitzen i planifiques moltes de les activitats, actes i
esdeveniments que es fan al nostre municipi.

Un segon aspecte que cal tenir en compte és la freqüent rotació de personal que hi ha en les
entitats, donat el seu caire altruista, en els quals es sol renovar les juntes directives cada pocs
anys.
Ha de ser voluntat i prioritat de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant posar en valor la
tasca voluntària de les nostres associacions, la seva potenciació de la nostra cultura, societat,
esport i natura així com donar el suport que calgui i que necessitin les diferents associacions del
nostre municipi.
Per tot això es proposa al ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’infant l’adopció dels
següents acords:
ACORDS
- Continuar expressant el suport de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a totes les
nostres associacions i entitats, posar en valor la tasca del voluntariat i remarcar el valor cultural,
social i esportiu de les seves tasques.
- Comptar amb la participació de les entitats per l’adopció d’acords que els puguin afectar i
mantenir-les informades. Per exemple canvis amb la tramitació de subvencions, en la demanda de
recursos de l’ajuntament, etc.
- Establir una persona de contacte per tal que les entitats puguin tenir assessorament legal en
diferents àmbits, així com ajuda en la tramitació de diferents procediments burocràtics, en el
rendiment de comptes i en la seva justificació administrativa, especialment aquells dirigits a
l’Ajuntament.
- Establir mecanismes per informar a les entitats de subvencions provinents d´organitzacions
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Els i les integrants de les associacions són persones amb voluntat i ganes d'emprendre projectes,
organitzar actes i cohesionar el teixit social dels nostres pobles. En algunes de les seves tasques hi
ha una manca de coneixements tècnics, a causa de la implementació dels tràmits online, utilitzant
la identificació electrònica, que els dificulta o impedeix el seu correcte treball. Poden ser per
exemple: la redacció i/o la presentació de documentació davant de diferents administracions així
com per fer diferents tràmits burocràtics.

ACTA DEL PLE

En aquestes associacions tots els integrants tant de les juntes directives com de col·laboradors i
sòcies i socis són voluntaris que aporten el seu temps i esforç perquè el seu poble tingui actes de
caire cultural, social, esportiu entre altres.
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En alguns actes l’Ajuntament hi té un paper secundari de finançament, aportació de material o de
muntatge d’infraestructures i son les voluntàries i voluntaris de les associacions qui organitza els
actes.

supramunicipals o privades que els puguin ser d’aplicació.
- Agilitzar la cessió d’equipaments municipals tant edificis o emplaçaments com equipament
material. Estudiar la possibilitat de fer el tràmit online a la Seu Electrònica amb uns formularis
específics per aquest fi.
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació: "Abans de
començar, des del grup municipal CUP-AMUNT celebrem que tant Esquerra com Junts hagin
presentat avui sengles mocions relatives a les entitats, just al moment que nosaltres féssim pública
la campanya «Diners al carrer», mitjançant la qual atorgarem 5.000 euros a projectes de les
entitats del municipi.

Per la Regidora Elidia Lópèz pel grup municipal de la FIC es manifesta: "Estem d’acord tot el se
sigui facilitar a les entitats i associacions la seva feina burocràtica."

La Regidora Núria Ortiz pel grup municipal del PSC fa la següent explicació de vot:El nostre vot es
negatiu. El suport de l’ajuntament a les entitats crec que és evident i constant, des de les
subvencions atorgades, al suport de les diferents àrees com pot ser la brigada per realitzar
activitats, salut facilitant l’ambulància quan l’activitat ho requereix, mitjans de comunicació per la
difusió i posterior informació, medi ambient si suposa una neteja posterior, etc. i la cessió dels
equipaments i espais municipals sense repercutir la despesa del ús, ni del personal sigui propi o bé,
contractat per aquell acte, per exemple, els tècnics de teatre.
Des de l’ajuntament i des de diversos departaments la relació amb les respectives entitats es
constant, continua i estreta i s’ha dut a terme la comunicació per tots aquells assumptes i activitats
que han pogut ser del seu interès o que les hagin afectat.
Sobre el suport legal i de gestió per les entitats cal recordar que en les bases de subvenció aquest
tipus de despeses es cobreixen, així com les despeses de manteniment i comissions bancàries que
puguin tenir les entitats. A més, des de cada departament s’atenen totes les consultes que les
entitats puguin tenir sobre aquestes i altres qüestions.
En relació al tràmit administratiu de cessió d’equipaments i material, voldria
amb la que actualment es du a terme des de Secretaria, tot recordant que el
a la Seu Electrònica (en concret, Cessió puntual de béns) i que és important
de fer la petició amb temps suficient per poder planificar els recursos
corresponent.

fer esment
tràmit està
recordar la
i realitzar

a l’agilitat
disponible
necessitat
el tràmit

Recordem al regidor de la Cup el nostre respecte màxim a l’autonomia de les entitats."
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC: " Les mocions les elaborem els
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Malgrat tot, i ja que a la pràctica suposa un petit avenç respecte al que hi ha ara, el grup municipal
CUP-Amunt vota a favor d’aquesta proposta"

ACTA DEL PLE

Tot i això, considerem que la proposta d’ERC és de mínims, i que no ataca l’arrel del problema que,
segons el nostre parer, és la voluntat de controlar les entitats i les activitats culturals i festives per
part de l’Ajuntament, sinó que és limita a posar-hi uns petits pedaços que no solucionen
absolutament res.
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Pel que fa a la moció d’Esquerra que aquí es debat, considerem que va en la línia, exposada al
nostre programa electoral, que l’Ajuntament ha de limitar-se a actuar com a facilitador de recursos
respecte a les entitats, sense cap mena de dirigisme.Nosaltres pensem que les entitats, siguin de
caire cultural, esportiu o social, han d’actuar de forma completament autònoma de l’Ajuntament, i
aquest només ha d'intervenir-hi per completar l’acció de les entitats allà on aquestes no arribin, i
per posar recursos i equipaments a disposició de les mateixes. En definitiva, es tracta d’empoderar
les entitats i reduir el paper de l’Ajuntament a un mer acompanyant: organitzem-nos de baix cap a
dalt, no a l’inrevés. Tot el que no es basi en aquesta idea ho considerem un error.

grups polítics perquè si s'aproven les apliqui l'equip de govern de torn. Què volem dir amb això?
estem parlant de polítiques, de línies estratègiques d'un govern en cap cas estem parlant ni posant
en dubte la feina que fan els diferents tècnics del nostre ajuntament. No vulgueu manipular la
nostra proposta com si fos una crítica a la feina que s'està fent. Quan demanem que es continuï
donant suport a les entitats i associacions ho diem perquè no es tracta molts cops de donar diners
o infraestructura, sinó de posar en valor la feina que fan i donar suport en els seus actes. Parlem
per exemple, ara que han estat les Festes Majors de Vandellòs, l´acte tan emotiu que va realitzar el
Cev de presentació del seu llibre “Un tomb per la història” en el qual s'ha fet una gran tasca de
memòria històrica i de reivindicació de les nostres arrels, no va assistir cap membre de l'equip de
govern o per exemple la Festa d'estiu del CELHI, un acte entranyable, tampoc hi havia cap
representant de l´equip de govern, això és trist i no és una mostra de suport.
A més demanem que s'informi a les diferents entitats i associacions de subvencions provinents
d'altres administracions, com poden ser de la Diputació, que això ens consta que no s´està fent,
perquè ho hem comprovat. I no diem que sigui culpa del tècnic sinó que és el regidor el que marca
les actuacions que s'han de dur a terme.

El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot
favorable de cinc membres (2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d' ERC i 1 de la CUP) i amb l´abstenció del
membre del PP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal d'ERC referenciada.

Expedient 2859/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per la concreció d'una transició energètica justa i
democràtica
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra:
Abstencions: 3, Absents: 0

7,

Pel Regidor Ivan Torrobella es passa a llegir el contingut d'aquesta proposta d'acord:
"Exposició de motius.
L’article 19 de la Llei 16/2017 del canvi climàtic, aprovada pel Parlament de Catalunya, precisa que
la transició energètica ha de ser distribuïda, participada per les comunitats locals, aprofitant espais
ja alterats per l’activitat humana, i aproximant la producció als centres de consum.
Cap d’aquestes qüestions estan contemplades pel Decret-Llei 16/2019 d’impuls a les energies
renovables aprovat pel Govern de la Generalitat, ans al contrari. El que fomenta aquest decret-llei
és la concentració en entorns rurals de grans projectes de centrals eòliques i solars promogudes per
grans empreses.
Per tal d’avançar en una transició energètica justa, democràtica i sostenible, el nostre grup
municipal hem plantejat en aquest ple diverses propostes:
•

Proposta de creació del Servei d’Assessorament Veïnal gratuït per a factures de llum i gas.
Aquest servei es presta directament per part dels ajuntaments en una vintena de municipis
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Desfavorable

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de serveis a les persones del 22 de setembre de
2021.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

També quan parleu de formacions realitzades per ajudar a les entitats en la tramitació electrònica
que ens semblen molt oportunes. Dieu s'han fet, però estan calendaritzades perquè siguin
habitualment? Hem de pensar que la rotació en les juntes de les entitats és freqüent."

del nostre entorn. L’equip de Govern municipal (PSC+C’s) va rebutjar aquesta proposta al
ple del desembre de 2019 (vots en contra també del PP i les abstencions de Junts i ERC).
Amb recursos propis de l’assembla local de la CUP es va posar en funcionament aquest
servei que mensualment poden utilitzar gratuïtament tots els veïns i empreses del
municipi. Des de principis d’any el SAV s’ha ampliat a assessorament en autoconsum.
•

Proposta per instal·lar petits aerogeneradors i plaques solars per assolir un balanç net de
producció que compensi la factura elèctrica pública. Aquesta proposta es va aprovar al ple
del febrer de 2020 amb el vot favorable de tots els grups municipals.

•

Proposta per crear un operador energètic municipal amb l’objectiu de promoure la transició
energètica amb la instal·lació de renovables per autoconsum, millorar l’eficiència, i lluitar
contra la pobresa energètica. Aquesta proposta va ser rebutjada en el mateix ple de febrer
de 2020 amb els vots en contra de l’equip de Govern (PSC+C’s) i les abstencions de Junts,
ERC i PP.

Proposta per crear una empresa municipal pública per a l’aprofitament energètic en forma
de biomassa de les masses forestals del municipi. Aquesta proposta es va rebutjar per part
del ple del gener de 2021 amb els vots en contra de l’equip de Govern (PSC+C’s) i la FIC, i
l’abstenció de Junts, ERC i PP.

A més de totes aquestes propostes institucionals, el grup municipal i l’assemblea local de la CUP
Vandellòs-Hospitalet ha mantingut reunions amb l’equip de Govern per tal de poder conèixer l’estat
de desenvolupament d’algunes d’aquestes qüestions. La resposta de l’equip de Govern, a priori,
sembla positiva per tal de continuar avançant cap a una transició energètica municipal justa,
democràtica i sostenible.
Igualment, a l’equip de Govern se li ha plantejat que reguli la implantació dels grans projectes de
centrals eòliques i solars al municipi a través d’una modificació del POUM, tal com ja han fet més de
vint ajuntaments catalans, per evitar la proliferació d’aquests tipus de projectes en espais naturals,
agrícoles i amb valor patrimonial i paisatgístic del municipi. Dels 5 projectes de macrocentrals
eòliques que s’han presentat al nostre municipi1, i als que l’equip de govern ha al·legat en contra de
tots, a dia d’avui només n’hi ha un que hagi estat declarat viable (Parc eòlic Vandellòs, 5 aer. i
21MW, entre les partides de Casseà i Gavadà). Aquest projecte es situa en una àrea del municipi
amb elevats valors naturals, ecològics i connectors, especialment sensible a les pertorbacions
antròpiques com pot ser un macroprojecte eòlic. Els valors d’aquest indret estan reconeguts tant
pel POUM com pel planejament territorial (Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona), així com
pels Catàlegs de paisatge. El fet que al mateix entorn la Ponència d’energies renovables hagi
declarat inviables altres projectes argumentant la incompatibilitat ambiental, reforça l’argument
que cal desenvolupar totes les mesures necessàries per preservar aquests indrets del desplegament
de grans projectes que puguin malmetre els valors que conté.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a:
1. En el termini màxim de tres mesos assumir la prestació del Servei d’Assessorament Veïnal
de factures de llum i gas i d’autoconsum.
2. En el termini màxim de tres mesos presentar públicament el programa d’instal·lació en cinc

1

ACTA DEL PLE

•

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

Proposta per constituir una comunitat energètica local per fomentar la participació dels
veïns i veïnes del municipi en la transició energètica, a partir de la instal·lació de petites
centrals elèctriques renovables en equipaments i sòl urbà municipal. Aquesta proposta es
va rebutjar per part del ple de setembre de 2020 amb els vots en contra de l’equip de
Govern (PSC+C’s) i l’abstenció de Junts, FIC, ERC i PP.
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•

anys dels aerogeneradors i plaques solars necessàries per assolir un balanç net de
producció que compensi la factura elèctrica pública.
3. En el termini màxim de tres mesos presentar l’inventari de superfície disponible per a la
instal·lació de plaques fotovoltaiques en equipaments i espais públics municipals, per tal
que puguin ser ocupats per comunitats energètiques locals.
4. En el termini màxim d’un mes aprovar la suspensió de llicències en sòl no urbanitzable per
a grans instal·lacions d’energies renovables, i donar inici a l’expedient de modificació
puntual del POUM per tal d’ordenar urbanísticament el desplegament de les energies
renovables al municipi."

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es fa la següent explicació de vot: "En
aquesta moció ens abstenim perquè els tres primers de la moció ja van ser debatuts en altres plens
i nosaltres ja vam argumentar sobradament la nostra abstenció.
En el punt quart en el qual demaneu la suspensió de llicències en sòl no urbanitzables per a grans
instal.lacions d´energies renovables, i donar inici a l´expedient de modificació puntual del POUM,
estem totalment d´acord. A més pensem que per tal de fer aquesta modificació hauríeu d´haver
inclòs el fet de fer un estudi per poder-ho dur a terme.
També volem afegir que ERC l´any passat vam presentar la: MOCIÓ EN SUPORT DE LES ENERGIES
RENOVABLES I PER LA IMPLANTACIÓ DE CRITERIS D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA, PROTECCIÓ
AGRÍCOLA I D’EQUILIBRI TERRITORIAL AL DECRET 16/2019, la qual va ser aprovada, encara que
vosaltres es vau abstenir, en la qual el nostre Ajuntament es comprometia a establir com a base de
qualsevol projecte de renovables al municipi la protecció de l’interès públic, els espais agrícoles i
l’equilibri territorial. L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament
d'infraestructures ja existents, reclamarà la participació del municipi, la priorització dels projectes
relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de proximitat i en la dinamització
del primer sector.
I ja per acabar volíem fer esment que la Consellera d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural,
que porta ERC , al Parlament es va comprometre a modificar el Decret 16/2019 i a presentar la
seva modificació abans de l´1 d´octubre d´aquest any, és per això que la Ponència de Renovables
no res reuneix des del mes de maig."

La Regidora Ma José Gómez pel grup municipal del PSC es fa la següent explicació de
vot:"D’entrada, no compartim ni tan sols el títol:
Hem donat mostres de concreció pel que respecta a la política energètica encaminada a assolir una
transició energètica, tant pel que fa a la planificació com a la execució:

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es manifesta: "És un resum de vàries mocions
, ref. a les instal·lacions de plaques solar jo crec q ja se esta fen en edificis públics."
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I considerem que no cal un altre tot això que proposeu es pot portar a terme des de el Mega
ajuntament que tenim i els seus departaments. "

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot: "Com ja
li vaig explicar al regidor a les comissions dins d’aquesta moció hi ha diferents propostes, moltes
d’aquestes la FIC amb el seu moment ja las va votar a favor, però hi ha un altre proposta com es la
creació d’un altre empresa municipal que la vam votar en contra per això ens abstindrem, ja tenim
dos empreses municipals que a mes ens venen que son resolutives i sostenibles i no es així.

Planificació mig i llarg termini:
Elaborar el pla director d’estalvi i eficiència energètica l’any 2016 que té com objectiu:
*l’aposta per les energies renovables ja que són la forma més barata de generar electricitat en un país
i municipi amb recurs solar i eòlic.
*aposta per l’autoconsum
*i per les mesures d’estalvi i eficiència energètica
Execució d’accions concretes:
1.-Instal·lació d’una caldera de biomassa a Vandellòs per crear una xarxa de calor en edificis
municipals de l’ajuntament a la residència i l’ajuntament, i pròximament a l’escola de Vandellòs.
2.-Instal·lació de 3 electrobenzineres de càrrega ràpida i està previst instal·lar-ne més el pròxim any.

En quant als punts de la proposta d’acords.
1.-Assumir la prestació del servei d’assessorament veïnal.
Aquesta petició la feu per segona vegada i ja van justificar el no.
2.-Programar la instal·lació d’aerogeneradors i plaques: Ja està programada i així ho hem anunciat
diverses vegades . Com hem dit, al viver d’empreses ja és una realitat, i ja està adjudicat el contracte
per a la instal·lació de panells solars per l’autoconsum d’edificis municipals i la creació d’una comunitat
energètica al polígon.
3.-Inventari de superfícies: No veiem justificat la inversió de temps ni de diners en la realització d’un
inventari perquè la superfície disponible és valora fàcilment en el moment de definir el projecte. O dit
d’una altra manera, la relació d’ edificis, equipaments i solars municipals si que està inventariat. Per
tant, les cobertes són fàcilment identificables.
4.- Suspendre l’atorgament de llicències en sòl no urbanitzable i iniciar una modificació del POUM per
ordenar urbanísticament les instal·lacions de parcs i plantes d’energies renovables.
Aquesta proposta és la més novedosa. El nostre vot en contra és fonamenta en el següent:
El nostre terme té una elevada superfície afectada per figures de protecció d’espais naturals. Segons la
normativa vigent, els emplaçaments dels parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques no són
compatibles amb les zones d’especial protecció de les aus (ZEPA), ni amb els espais naturals inclosos
al PEIN, ni inclosos a la xarxa natura 2000. És per aquest motiu que la majoria de projectes que es
presenten no superen la ponència de renovables.
També hem considerat que, en tot cas, els efectes de la suspensió de tramitacions i llicències pot tenir
una durada màxima de dos anys. Per tant, la suspensió temporal no és cap garantia per a què no
prosperin els projectes que es poden declarar viables.
No obstant, les actuacions que estem valorant van més encaminades a sol·licitar a les administracions
competents l’ampliació de la ZEPA en aquest espai. D’aquesta aquesta forma, quedaria inclòs en
supòsit legal d’incompatibilitat de l’emplaçament del parc eòlic o planta solar fotovoltaica amb la
ZEPA."
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5.-Promoció d’ una comunitat energètica al polígon industrial participada per les empreses, amb
l’objectiu de generar i autoconsumir energia elèctrica a partir de energia solar fotovoltaica a les
cobertes de la nau municipal de la brigada.

ACTA DEL PLE

4- Fomentar l’autoconsum individual i compartit entre la ciutadania i les empreses mitjançant una
línea d’ajuts que subvenciona la instal·lació de generació d’energia elèctrica fotovoltaica i minieòlica.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

3- Inversió municipal en instal·lacions solars fotovoltaica a les cobertes d’edificis municipals. El viver
d’empreses ja és una realitat i pròximament a la piscina i pavelló municipal a l’Hospitalet, amb
l’objectiu de reduir l’import de la factura elèctrica de l’ajuntament i de les emissions de gasos
contaminants.

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:
1. Creiem que aquest servei és necessari per a les ciutadanes en l’actual context de crisi i volem
donar una altra oportunitat a l’Ajuntament perquè l’ofereixi tal com es realitza en més de 30
municipis al voltant nostre
4. Tal com dieu esteu en contra d’aquest projectes. Ja ens explicareu com el POUM no ha frenat
totalment aquest projecte davant de la ponència. Potser les al·legacions no van ser suficients.
Considerem que és millor blindar-nos tal com han fet altres municipis com per exemple l’Ametlla de
Mar i decidir nosaltres mateixes el que no volem, com ho volem i on. Quin és el mecanisme per
aturar això segons l’equip de Govern"
Vist el dictamen de la Comissió informativa de promoció econòmica del 22 de setembre de 2021.

Desfavorable

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

8,

El Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP passa a donar lectura d'aquesta proposta
d'acord:

“El software lliure construeix una societat millor” – Richard Stallman
Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) són, cada vegada més, un element
fonamental en l’economia i el progrés d’una societat. Per ferles
avançar és imprescindible que la ciutadania les pugui emprar de manera universal, en la seva
llengua i sense cap discriminació de tipus social, econòmic o de qualsevol altra mena.
Els ajuntaments han de comprometre's a defensar el dret d'accés a la societat de la informació dels
seus ciutadans així com implicar-se en l'alfabetització
digital i ajudar a superar la fractura digital. L'objectiu d'aquesta resolució és que l’ajuntament es
comprometi a garantir aquests drets de la ciutadania.
Un dels pilars fonamentals de l'accés a les TIC és el programari. Malgrat això, l'accés al programari
es veu restringit per polítiques diverses en forma de
contractes, llicències o patents, que en limiten l'ús i discriminen uns sectors de la ciutadania
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Expedient 2862/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a la promoció i l'ús de programari lliure

ACTA DEL PLE

Primer.- Desestimar la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desavorable de set membres (6 el PSC i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot
favorable de tres membres (2 de JxcaT i 1 de la CUP) i amb l´abstenció de tres membres (1 de la
FIC, 1 d'ERC i 1 del PP), ACORDA:

dificultant-los o barrant-los l'accés a les TIC en condicions legals i
amb garantia de qualitat.
Els principis generals que subjauen al programari lliure són els conceptes de llibertat i d’accés,
principis bàsics de la sobirania tecnològica: llibertat d’ús del
programari i accés al seu codi font per poder gaudir d’aquesta llibertat.
El programari lliure no es diferencia de la resta de programari quant a les seves propietats
tècniques, si bé el seu desenvolupament se sol organitzar
d’una manera diferent. El que el distingeix principalment són les seves característiques legals i les
condicions d’ús i de (re)distribució establertes en la

següent (1986): Un programa és programari lliure si els usuaris tenen les quatre llibertats
essencials:
1. La llibertat d’utilitzar el programa, amb qualsevol propòsit (llibertat 0).
2. La llibertat d’estudiar com funciona el programa, i adaptar-lo a les seves necessitats (llibertat 1).
3. La llibertat de distribuir còpies (llibertat 2).
4. La llibertat de millorar el programa i fer públiques les millores als altres (llibertat 3).
L’adopció de tecnologies lliures presenta nombrosos avantatges, alguns ja esmentats, com ara:

•

Sobirania tecnològica. Independència per poder concebre i dissenyar el programari d’acord amb
les necessitats racionalitzades a allò que es precisa, sense haver de dependre d’un proveïdor que
en té el monopoli.
El desenvolupament tecnològic no queda condicionat per les decisions i interessos de les empreses
privades.

•

Creació d’ocupació. En estar disponible tota la informació sobre el funcionament del programa és
possible que qualsevol tècnic o tècnica qualificat en sistemes d’informació de la ciutat en realitzi la
instal·lació, implantació, manteniment, actualització, millora i/o desenvolupament, amb la
conseqüent generació d’activitat per a cooperatives, ens públics i petita i mitjana empresa
tecnològica. La inversió pública en TIC pot revertir de manera directa en el desenvolupament
econòmic de l’entorn, en lloc de fer-ho en els beneficis d’una multinacional allunyada del territori.

•

Transparència. El codi font del programari és públic, per la qual cosa poden conèixer-se amb
exactitud totes les tasques que desenvolupa el programa, fet especialment rellevant en el cas de
manipular dades confidencials. Aquest escrutini públic permet que la correcció d’errors es dugui a
terme de manera ràpida i eficaç.

ACTA DEL PLE

Això implica que es necessiti “comprar” tantes llicències com usos hi hagi. La Free Software
Foundation va definir el programari lliure de la manera
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estrictes a l’ús del programari en qüestió (per equip, per nombre d’instal·lacions o d’usuaris, per
CPU, per quantitat de dades processades, ...).

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

llicència. L’ús del programari lliure no segueix les mateixes regles que el programari ”propietari”, les
llicències del qual solen establir limitacions

•

Estalvi. S’evita el contracte de llicències comercials per l’ús dels programes, per una banda, i per
l’altra fa possible l’optimització del maquinari de què es disposi. Alhora, es protegeix la inversió
assegurant que el programari que es desenvolupa té un mínim recorregut d’amortització i una
minimització de la despesa de manteniment.

•

Adaptabilitat. El codi font del programa es pot modificar per adaptar-lo a les necessitats,
peculiaritats culturals o lingüístiques, corregir possibles errors, introduir-hi millores, etc.

•

Interoperatibilitat. El programari lliure pretén garantir la independència de la informació respecte
de les modes del mercat. Per aquest motiu permet desar les dades respectant els estàndards
assumits per la comunitat internacional, facilitant d’aquesta manera la seva lectura mitjançant
programes i sistemes operatius diferents i apostant per la seva perennitat en el temps, tal com
reclama el Reial Decret 4/2010, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit
de l’Administració Electrònica.

•

Privacitat. Garantia de la seguretat de la informació sensible d’acord amb la legislació actual en
matèria de protecció de dades personals.

Comunitat. La difusió de la cultura i imaginari de la compartició, de la solidaritat i de la propietat
col·lectiva com a valors en la societat, alternatius a la concepció estrictament apropiativa i rendista
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta el Govern municipal a:
1. Declarar el suport de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant al programari lliure en
l’àmbit de les TIC, així com el compromís de
promoure’n l’ús i el desenvolupament en la societat civil i en el sí del propi consistori.
2. Elaborar un Pla Municipal de Migració al Programari Lliure, amb l’objectiu que en aquest mandat
l’Ajuntament i els seus organismes i empreses dependents hagin substituït tot el programari
privatiu que sigui prescindible a curt i mitjà termini. Aquest pla serà públic per tota la ciutadania.
Quant al desenvolupament d’aquest punt, es seguirant els criteris següents:

◦

Se sol·licitarà un informe al Departament de Tecnologies de la Informació i Comunicació d’aquest
ajuntament.
Aquest informe haurà d’estar finalitzat en el termini màxim de quatre mesos, un cop aprovada
aquesta proposta d’acord, i haurà d’incloure la següent informació

▪

Identificació de tot el programari privatiu que utilitzen els diferents departaments i regidories de
l’Ajuntament i els seus organismes i empreses dependents.

▪

Despesa anual mitjana ocasionada per l’adquisició i renovació de les llicències d’aquest
programari.

▪

Alternatives de programari lliure actualment disponibles. Es valorarà en cada cas la viabilitat
tècnica de la migració, els costos directes i indirectes, així com els seus beneficis.

ACTA DEL PLE

•
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més concretament l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, d’acord amb la Llei
11/2007.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

• Accessibilitat. Els diversos avantatges, en el seu conjunt, faciliten l’accés de la població a les TIC i

◦

Es crearà un grup de treball, en el marc de la comissió informativa de Serveis Econòmics. Aquest
grup de treball estarà composat per representants de tots els grups polítics municipals, amb
l’assessorament potestatiu dels tècnics corresponents i altres actors que puguin estar-hi implicats, i
s’haurà d’haver constituït en el termini màxim de cinc mesos, un cop aprovada aquesta proposta
d’acord.
Aquest grup de treball s'encarregarà de:

▪

Valorar, cas a cas, la viabilitat tècnica i econòmica de la migració a programari lliure dels
programes privatius actualment utilitzats.

▪

Elaborar un Pla Municipal de Migració al Programari Lliure. Aquest pla haurà d’estar finalitzat i
s’haurà de sotmetre a consideració del Ple en el termini màxim de 9 mesos, un cop aprovada
aquesta proposta d’acord.

▪ Fer un seguiment de l’execució del Pla Municipal de Migració al Programari Lliure.
▪

Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP fent explicació de vot: "Votaré no, els
punts 3-4 no els puc votar a favor ja que això és posar portes al camp, inclús el IDCAT MÒBIL, està
en català i castellà."

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC: "En aquesta moció ens abstenim
perquè no estan contemplats aspectes que són importants
com els costos de migració, els costos de formació dels informàtics i dels administratius.
També per les futures aplicacions que s´hagin de contractar, etc.."

La Regidora Elidia López pel grup municpal de la FIC fa la següent explicació de vot: "Com a idea es
fantàstica, però a la practica no ho es tant l’ajuntament treballa amb programari lliure amb el que
pot, però es impossible amb tot, la generalitat i l’estat en obliga a generar documentació que no
sempre es pot fer amb un programari lliure, per lo tant pot ser hauríem de començar per aquí.
La compatibilitat de documentació amb aquestes administracions ens obliga a treballar amb
programes no lliures i per un altre costat no existeix programes de comptabilitat amb programari
lliure que siguin prou resolutius.
No podem vendre a les nostres empreses i entitats un mont ideal amb un programari i que desprès
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4. Promoure acords i convenis amb administracions locals i supralocals, universitats i associacions
públiques i privades en l’àmbit dels Països Catalans per fomentar la coordinació i la cooperació en
matèria de programari lliure en català i assegurar-ne, amb les mesures adequades, la producció, la
promoció i l’ús conjunt amb respecte per totes les variants."

ACTA DEL PLE

3. Establir com a clàusula de mèrit la utilització, el desenvolupament, la distribució i la difusió de
programari lliure en català en les contractacions, convenis de col·laboració i subvencions en l’àmbit
de les noves tecnologies.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

Establir un Pla de Formació a totes les treballadores i treballadors de l’Ajuntament i els seus
organismes i empreses dependents.

tinguin problemes amb altres administracions tan de bo algun dia es pugui fer.
Ja el ajuntament de Munich ho va intentar i estan tornant al Windows per la complicitat."
Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant: "La proposta representa
una millora per facilitar la feina de la gent, tot i que no ens agrada que poseu terminis tant
específics per portar-ho a terme, ja que no promou l'eficàcia ni l'eficiència de la fenia.. però
votarem a favor, ja que té un objectiu positu "
La Regidora Ma José Gómez pel grup municipal del PSC fa la següent explicació de vot:
En primer lloc, volem manifestar que estem d’acord amb el beneficis del programari lliure. De fet,
l’ajuntament fa temps que utilitza solucions d’aquest tipus. Per posar un exemple:

L’any 2016 es va substituir progressivament el paquet ofimàtic Microsoft Office pel paquet ofimàtic
lliure LibreOffice

En conclussió, la forma d’excutar el pla de migració i terminis no té en compte les especificitats de
gestió en l’àmbit de la administración pública.
Per tant, qüestionem aquesta inversión de temps i de diners. A més a més, són canvis i
transformacions que requereixen temps perquè tenen un component estructural important ja que
afecten a la forma de treballar de les administracions, empreses i de les persones.
També m’agradaria fer una aclaració quan dius a l’exposició de motius que els ajuntaments s’han
de comprometre en l’alfabetització digital de la ciutadania i de les empreses. Nosaltres considerem
que el nostre ajuntament està molt compromès. Per posar alguns exemples:
-Idetsa fa temps que imparteix cursos en aquest sentit. Precisament ara està oberta la convocatòria
d’un curs d’alfabetització informàtica que durarà del dia 4 al 8 d’octubre.
-També Idetsa és centre col·laborador ACTIC, és a dir, que acredita les competències en tecnologies
de la informació i comunicació.
-Des del departament de benestar social, es van posar en marxa uns ajuts dirigits a famílies en
situació de vulnerabilitat per l’adquisició d’aparell electrònics per infants i adolescents per impartir
el curs escolar. Això va encaminat precisament a reduir la bretxa digital d’aquestes persones.
-També des de l’ajuntament estem invertint constantment en plataformes que ajuden a les
empreses a oferir els seus productes i serveis a través d’internet."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 22 de setembre de
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Tampoc entenem perquè en el d’un grup de treball han de participar els grups polítics quan les
funcions d’aquest grup ha de ser l’estudi de la viabilitat técnica i económica de la migració. Per
tant, les consideracions polítiques no les acabem de veure.

ACTA DEL PLE

No obstant, el nostre vot en contra es fonamenta en que considerem excessivament encorsetada i
poc realista la proposta en quant a la forma. M’explico. No s’ha tingut en compte els problemes
d’interoperabilitat ni incompatibilitat d’estandars, eines i formats que sol·liciten les administracions
d’instàncies superiors.
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-O que recentemt s’ha optat per utilizar programari lliure pels servidors de les pàgines web de
l’ajuntament i turisme.

2021.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment la componen, amb el vot
favorable de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la CUP) i amb l´abstenció de dos membres (1 de la
FIC i 1 d'ERC), ACORDA:

Tipus
de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

Atès que per l'Associació Nuclar Ascó-Vandellòs II, AIE es sol.licita llicència per a l'enderroc de la
caseta del limnígraf de Calajustell
Vist l´informe dels serveis tècnis municipals del següent contingut:
"L’arquitecte municipal que subscriu, acomplint el disposat pel Sr. Alcalde, INFORMO, sobre
l’assumpte examinat, el següent:
FETS-ANTECEDENTS:
Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2020-E-RC-6569, de data 21 d’octubre de 2020,
per part de Juan Sabater Alloza, Cap d’Enginyeria Civil i Estructural de l’Associació Nuclear AscóVandellòs II AIE, en representació d’aquesta mateixa associació, es va sol·licitar llicència d’obra per
l’enderroc de la caseta del limnígraf de Calajustell.
Consta l’acord 3.D.4) de Junta de Govern de data 25 de maig de 2021, en que s’informava
favorablement a l’enderroc del limnígraf, si bé, per poder atorgar la preceptiva llicència d’obres
caldrà disposar dels informes favorables de les administracions sectorials indicades a l’informe.
En data 15 de juny de 2021 i amb registre d’entrada núm. 2021-E-RC-5062, per part de la Direcció
General de Polítiques de Muntanya i del Litoral, del Departament de la Vicepresidència i de
Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, (RN. PRO2021-00572-T), es comunica
que: "Prèviament a executar l’enderroc, cal que el concessionari sol·liciti al Servei del Litoral la
renúncia total o parcialment de la concessió, depenent de si retirarà totes les instal·lacions o no".
En data 16 de juny de 2021 i amb registre d’entrada núm. 2021-E-RC-5158, per part de la
Dirección General de la Costa y el Mar, Secretaria de Estado de Medio Ambiente del Ministerio para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Ref. INF02/21/43/0060), es comunica que no veuen
inconvenient per autoritzar les obres, que també hauran de disposar de l’autorització del Servei
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 3528/2020. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'atorgament de llicència
urbanística a l'Associació Nuclear Ascó Vandellòs II, AIE per l'enderroc de la caseta del
limnígraf de Cala Justell

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

Primer.- Desestimar la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.

corresponent de la Generalitat de Catalunya.
En data 14 de juliol de 2021 i amb registre d’entrada núm. 2021-E-RC-5941, per part dels Serveis
Territorials a Tarragona del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la
generalitat de Catalunya (Núm. exp. OTAATA20210178), s’informa favorablement l’enderroc
sol·licitat, amb les condicions següents:
"1. Si es detecten espècies vegetals protegides, es respectaran.
2. De manera genèrica les actuacions han de ser les mínimes imprescindibles per a l’objectiu que es
pretén aconseguir i durant el seu desenvolupament cal prendre les mesures preventives per evitar
cap afecció fora de l’àmbit. Caldrà que les obres s’executin d’acord amb les fitxes d’actuacions de la
recuperació ambiental d’espais fluvials de l'Agència Catalana de l’Aigua."

La tècnica d’administració general del Departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, d’acord amb allò que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3
d’agost, pel que s’aprova el Text refós la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de
febrer, emet el següent informe:
1. ANTECEDENTS
1.1 El Sr. Juan Sabater Alloza, en representació de l’Associació Nuclear Ascó- Vandellòs II AIE,
sol·licita llicència urbanística per a l’enderroc de la caseta del
limnígraf de Calajustell.
1.2. l’Arquitecte Municipal, amb data 8 de setembre de 2021 ha emès informe favorable.
1.3 Es deixa constància a l’informe referenciat de l’arquitecte municipal de tots els antecedents que
consten a l’expedient.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i
d’ús del sòl definits a la legislació urbanística vigent a Catalunya.
Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les prescripcions contingudes a la legislació
urbanística, a les normes i ordenances municipals i al planejament.
La remissió ha d’entendre’s feta a l’article 187 i ss del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Capítol 1 del Títol 1 del Decret 64/2014, de 13
de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la de la legalitat urbanística.
2.2. L’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
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Vist l´informe jurídic emès per la Tècnica urbanista del següent contingut:

ACTA DEL PLE

D’acord amb la documentació aportada i els informes rebuts en la tramitació d’aquest expedient, el
tècnic que subscriu es remet a l’acord 3.D.4) de Junta de Govern de data 25 de maig de 2021,
indicat anteriorment de forma que, si així s’estima oportú, s’atorgui la llicència urbanística
sol·licitada per l’enderroc de la caseta del limnígraf de Calajustell, tenint en compte les condicions
que consten en els informes rebuts."

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

VALORACIÓ I CONCLUSIÓ:

d’Urbanisme, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els
informes de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la secretària de l’ajuntament és preceptiu
sempre que els informe anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la normativa
urbanística aplicable. També ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les
denegacions de llicència urbanística han d’estar motivades.
Qui subscriu aquest informe, està d’acord amb la interpretació de la normativa urbanística aplicable
per part de l’arquitecte municipal i que en el cas que ens ocupa es dona compliment a la citada
legislació urbanística i al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent.
2.3. D’acord amb els articles 10, 12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de
l’edificació, el tècnic (projectista, director de l’obra i director de l’execució d’aquesta) és el
competent per el desenvolupament correcte de l’obra objecte del present informe.

2.6 Atès el règim del sòl on s’emplaça l’actuació, es deixa constància que els treballs objecte de la
present llicència no es corresponen als supòsits previstos als articles 46 i 47 del Decret 64/2014, de
13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística i, per tant, no
és preceptiva la tramitació d’un Pla Especial ni d’un projecte d’actuació específica.
Tanmateix, és d’aplicació l’article 57 i següents del Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística, que regula les llicències urbanístiques en sòl no urbanitzable, si bé no és preceptiu en
aquest cas el tràmit d’informació pública ni l’informe de la Comissió Territorial d’Urbanisme.
2.7 D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del
govern local, l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística
és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística municipal no disposa una altra cosa, delegable en la
junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art. 21.3 de la Llei
7/1985, reguladora de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament
d’organització i funcionament de les entitat locals.
2.8 D'acord amb el punt cinquè de l'acord plenari de data 4 de juliol de 2019, les llicències
municipals que afecten a les Centrals Nuclears consten delegades al Plenari de la Corporació
d'acord amb el que estableix l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que
s'aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2.9 Per acord la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014,
es va aprovar definitivament el nou Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, i es va publicar al DOGC núm.6630 de data
26 de maig de 2014.
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D’acord amb l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós
de la Llei d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria es positiu, llevat del que estableix
l’art. 5.2 d’aquest mateix Decret legislatiu, es a dir, que en cap cas no es poden considerar
adquirides per silenci administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o el
planejament urbanístic.

ACTA DEL PLE

2.5. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta
sol·licitud de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini que
estableix la llei.
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2.4. D’acord amb el Text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret Legislatiu
1/2009, de 21 de juliol, el sol·licitant de la llicència d’obres no acredita haver signat amb un gestor
autoritzat un document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per
tipus.

CONCLUSIÓ
En conclusió s’informa que la documentació aportada és suficient per a poder atorgar la
corresponent llicència urbanística en sòl no urbanitzable, d’acord amb el que estableix l’informe
preceptiu de l’arquitecte municipal, prenent en consideració les indicacions establertes per
l’arquitecte municipal en el seu informe i les condicions que consten en els informes de les
administracions sectorials, per la qual cosa s’emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la
llicència urbanística sol·licitada.
Per la qual cosa, emet la proposta de resolució corresponent"
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant:"Votem a favor
d’aquest expedient per tal d’anar dignificant poc a poc aquest espai.
Però ens sorgeixen alguns dubtes al respecte:

Sobre el centre d’energies alternatives del 2005, esmentar que aquest estava molt vinculat al
projecte ITER el qual va quedar circumscrit a l’àrea de Barcelona.
Actualment s’estan portant a terme actuacions per millorar la platja de Cala Justell com un entorn
naturalitzat. A banda de la protecció de la llacuna que ja està senyalitzada, s’estant fent actuacions per
recuperar aquest espai públic."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 22 de setembre de
2021.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen (6 del PSC,
2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d´ERC, 1 de la CUP, 1 de C's i 1 del PP), ACORDA:
Primer.-Concedir la llicència urbanística en sòl no urbanitzable. salvat el dret de propietat i sens
perjudici del dret de tercers, a l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II AIE, per a l’enderroc de la
caseta del limnígraf de Calajustell, d’acord amb el projecte tècnic presentat, l’informe de
l’arquitecte municipal, les condicions que consten en els informes de les administracions sectorials i
les condicions particulars i generals que fixa el planejament general en vigor, i les que figuren en el
document de llicència.
Segon.- Requerir al titular de la llicència que cal donar compliment a tots els condicionants i
consideracions que consten als informes de les administracions sectorials afectades que conten a
l’expedient i que s’adjunta còpia.
Tercer.- Aprovar la liquidació de l´impost de construccions segons liquidació que rebrà per part de
BASE per import de 369,07€
Comunicar a BASE que d´acord amb el conveni de delegació aprovat per aquest Ajuntament el 20
de desembre de 2006 i per part de la Diputació de Tarragona, el 26 de gener de 2007, el
percentatge a aplicar per BASE com liquidació al seu favor serà de l'1% i la resta haurà de ser
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Intervé l'Alcalde manifestant: "Tal com es va comentar a la Comissió Informativa es tracta d’una
edificació ubicada en aquesta platja i que l’Associació Ascó Vandellòs demana permís pel seu enderroc.
Com que ja disposen del permís de les administracions sectorials i l’actuació s’adequa a la Planificació
Urbanística Municipal i per tant la nostra decisió és concedir aquesta llicència

ACTA DEL PLE

Què se’n sap del centre de recerca que es va aprovar al Parlament l’any 2005 on es deia que es
crearia un centre d’investigació d’energies alternatives?"
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Quines previsions hi ha més a fer en aquesta zona?

ingressat a la Tresoreria Municipal.
Quart.- Comunicar als interessats que un cop liquidat l´impost haurà de portar justificant de
pagament a l'Ajuntament per recollir la llicència d´obra.
Cinquè.- Notificar-ho al negociat de llicències, a BASE, a Intervenció, als Serveis Tècnics
municipals i a la Tècnica urbanista.

Expedient 3816/2021. Estudi i aprovació de la moció que presenten diferents grups
polítics municipals en rebuig al projecte de línia elèctrica aèria de molt alta tensió MAT
Valmuel-Begues
Favorable

Tipus de votació: Ordinària

El BOE {Butlleti Oficial de l'Estat) del 28 de julio! passat, publicava el procés d'informació pública
de l'estudi d'impacte ambiental i la sol-licitud d'autorització administrativa prévia, del projecte línia
aéria eléctrica de molt alta íensió (MAT) "Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel - es Promotores
Begues", un macroprojecte energétíc amb diverses centráis eóliques i solars situades a Terol (Pare
solar fotovoltaic 'Jaime I' i quatre pares eólics 'El Pelado', 'Honos', 'Lera' i 'San Vicente' amb 32
aerogeneradors) i que inclou aquesta nova línia de molt alta tensió que creuará el sud de
Catalunya, des de Batea fins a Begues.
En concret, la MAT, que tindrá 180 quilómetres només a Terres de l'Ebre, Tarragona i Penedés,
travessa vuit comarques catalanes, afectant de manera directa els municipis de Batea, Gandesa,
Corbera d'Ebre, La Fatarella, Ascó, Mora d'Ebre, Garda, el Masroig, Falset, Pradell de la Teixeta,
Duesaigües, Riudecols, Alforja, l'Aleixar, Almoster, la Selva del Camp, l'Albiol, Alcover, El Milá, Valls,
Vallmoll, Puigpeiat, Nuiles, Vilabella, Bráfim, Montferri, Rodonyá, i del Baix Penedés: Masllorenç, la
Bisbal del Penedés, Llorenç del Penedés, Sant Jaume deis Domenys i l'Arboç, i de forma indirecta
pero no menyspreable, molts municipis a l'entorn dels esmentats.
El projecte, impulsat peí Grup empresarial de FORESTALIA, proposa una MAT de tituiaritat privada i
d'ús exclusiu del seu promotor, té una longitud aproximada de 274km i 475 torres eléctriques, amb
l'objectiu de transportar energía produída a l'Aragó, cap a l'área metropolitana de Barcelona, poden
acollir futurs centráis de prodúcelo del mateix promotor, sota la justificació de la major capacitat de
prodúcelo d'energia solar i eólica de l'Aragó i que a Catalunya hi ha unes necessitats de consum
d'electricitat molt grans que no serán satisfetes peí propi país.
EXPOSICIO DE MOTIUS
Des deis Grups Polítics signants, un cop analitzat el projecte en la seva globalitat i molt
especialment la "Línea eléctrica 400 KV SET Valmuel - CS Promotores Begues", les seves
potencialitats, alxí com els diferents impactes sobre el territori, volem expressar les següent
consideracions:
- El projecte de MAT, tot i Torigen renovable de l'energia produída, s'empara en un model de
producció i distribució d'energia de grans oligopolis, donant continuítat a Tactual estructura del

Codi Validació: 6YMAMJF3WHJQYSLKL76TM7YHQ | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 28 de 38

ANTECEDENTS

ACTA DEL PLE

Es llegeix el contingut d'aquesta moció pel portaveus dels grups polítics municipals del PSC, JxCAT,
ERC, C's i el PP que literlament estableix:
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A favor: 12, En contra: 1,
Abstencions: 0, Absents: 0

mercat eléctric i les disfuncions que genera en el cost de l'energia.
- Es tracta d'un projecte de producció d'energia allunyada deis centres de consum generant
emissions i un gran impacte paisatgístic amb el seu transport que, en cap cas, dóna resposta ais
reptes globals que enfronta el planeta contra el canvi climátic ni ais principis que promou TAgenda
2030.
-Les escasses i poc realistas alternatives proposades en el mateix projecte, son, presumptament,
menys viables, i semblen predeterminar, de manera intencionada, el tragat definítiu que es
proposa, sense contemplar la utilitzacíó d'espais ja antropitzats, com ara que la MAT seguelxi el
tragat d'infraestructures viáries existente, amb possibilitat de circuits soterrats, o anar a buscar la
connexió ais SET de Saragossa, molt més propers i, per tant, amb un impacte molt menor peí
territori.

- La Ilei del sector eléctric també fa esment la necessitat de transparéncia en la planificació del
transport de l'energia, i ens trobem amb un projecte dissenyat completament d'esquena al territori,
el qual no ha pogut participar ni en la necessitat del mateix ni, si s'esqueia, en el disseny del
recorregut des d'un principi, com hauria estat desitjable.
- En aquest sentit, la MAT Valmuel-Begues sembla no teñir en compte els valors paisatgístics
descrits ens els diferents Catálegs del Paisatge i afecta espais naturals
protegits del PEIN i árees ZEPA i ZEC de la xarxa Natura 2000, concretament: Sistema prelitoral
meridional, Berra de Pándols-Cavalls, Pas de l'Ase, riu Siurana i planes del Priorat, TivissaVandellós-Llaberia, Berra de Llaberia, serres de Pradell i l'Argentera, Muntanyes de Prades i el
Montmell-Marmellar, generant un impacte important a nivell mediambiental, paisatgístic i
socioeconómic, el qual es justifica amb "lleugeresa" en la propia memoria del projecte.
Es tracta d'un projecte publicat en pie període vacacional, amb impactes en el paisatge, en el
territori i la ciutadania, en les activitats económiques tradicionals i en els espais naturals i
estratégics del territori catalá. L'impuis de les energies renovables no es pot fer d'esquena al
territori i encara menys en funció d'interessos privats de corporacions que únicament contemplen
com a objectiu els guanys económics, prioritzant-los per sobre de qualsevol altra consideració
social, ambiental o de mínima sostenibilitat, i que tindrien greus efectes i externalitats negativas
sobre la nostra pagesia, el paisatge i el medi natural.
Aqüestes greus afectacions són degudes a les úniques consideracions económiques de maximització
deis beneficis per part de determinadas empresas, les quals, pujant a cavall d'una pretesa
generació d'energies renovables, obvien absolutament l'impacte que tenen els enormes canals de
transport d'aquestes energies, com és el cas, optant per la solució que els és menys costosa i, per
tant, més rendible ais seus únics interessos.
Per tot l'exposat, els Grups Polítics Municipals de la Corporació: Partit deis Bocialistes de Catalunya
(PBC), Junts per Catalunya (JxCat), Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ciutadans (Cs),
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cost del conjunt del sistema a l'hora de transportar l'energia. Cal un model de producció d'energia
distribuida, democratitzada i propera a les árees de consum, evitant les concentracions de
producció en determinats territoris, que produeixen un elevat impacte acumulatiu i generen un
important cost en el transport.

ACTA DEL PLE

- Per aixó cal fer referéncia a l'impacte acumulatiu que algunes comarques com la Terra Alta ja
pateixen amb les centráis eóliques i solars, i que ara es veurá incrementat amb un línia d'alta
tensió que contradiu la propia Ilei del sector eléctric, que parla de minimitzar el
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-Tot i la possibilitat existent de vendre concessions d'ús de la MAT per part de la promotora, cal
remarcar la titularitat privada de la mateixa, un model de transport d'energia inexistent fins la data
al nostre país i que obre la porta a un escenari de competencia entre grups privats que pot acabar
amb un impacte molt elevat peí territori, amb multitud de línies de diferent titularitat per connectar
els mateixos ámbits.

Partit Popular (PP), proposen al Ple d'aquest Ajuntament l'adopció d'uns acords"

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es manifesta: "Vam presentar la moció
en rebuig a la MAT i com a mostra de la nostra solidaritat amb els municipis afectats.

Paral·lelament aquestes empreses mantenen els seus consells d’administració (al igual que la
empresa de la que es parla a la moció ), ex dirigents politics uns que van provocar aquesta situació
i altres que la van tolerar o que no la han sabut o no l’han volgut aturar.
I hem de ser solidaris amb el territori, i tant, però potser hauríem de mirar també casa nostra i
demanar a ENRESA o a l’empresa que correspongui, i suposo que en això el nostre alcalde podrà
fer alguna cosa, i recordar-nos que encara tenim al nostre territori les torres d’evacuació de
Vandellòs 1, que ara, i des de fa molts anys ja no transporten res, sense desmantellar, allí estan
com a guardianes de la història, o el mateix amb la canonada d’aigua que passa pel nostre litoral i
que allí ha quedat com un record visible però inservible.
Doncs bé, regidores i regidors, si parlem de territoris trinxats casa nostra n’és pionera".
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Aquesta moció, que
inicialment eren dos presentades pels grups de Junts i d’ERC i es
posicionaven clarament en contra de la línia de Molt Alta Tensió Valmuel-Begues, ha quedat
aigualida. Ara, ja no es posiciona en contra de la MAT sinó que només
expressa la demanda de “realitzar una avaluació rigorosa del projecte”, deixant la porta oberta a la
seva construcció.
S’ha tret la paraula rebuig i oposició total i només apareix en l’enunciat.
La resta de moció és retòrica i només es limita a plantejar una sèrie de demandes generalistes per
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També ens sorprèn l’adhesió d’algunes formacions polítiques d’aquest ple, en quant als partits que
representen, al 1996 es va començar la privatització del sector energètic passant d’aquesta manera
a mans privades, l’últim paquet d’Endesa es va vendre per 7000 milions d’euros durant els últims
10 anys, els accionistes d’aquesta empresa s’han embutxacat casi 28.000 milions gravant la
factura, fins i tot, amb un impost al sol, i amb un Canon hidràulic que li ens costat al poble 1400
milions de euros, i mentrestant el poble pateix una tremenda pobresa energètica en plena crisis,
per una necessitat vital que és l’energia elèctric. Per tant s’està vulnerant la consagrada constitució
per a alguns.
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Intervé la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC: "Votarem a favor d’aquesta Moció
perquè, tot i que, no estigui afectat el nostre municipi, serem solidaris amb el territori que així ho
demana. No ens van adherir a la moció perquè considerem que si realment la intenció era la de
presentar una moció conjuntament no es pot decidir en 12 hores, ha hagut temps suficient per fer
una transacció real.

ACTA DEL PLE

També volia posar de relleu la gran feina que s'ha fet des del Consell Comarcal, amb la presidenta
Rosa Abelló, d´ERC la qual es va posar a treballar des del minut 0,i els Ajuntaments afectats
conjuntament amb la Diputació de Tarragona, recordem que el projecte es va posar a exposició
pública en plenes vacances d'estiu. Han presentat al.legacions a la Subdelegació del Govern i han
demanat reunió amb el Subdelegat del Govern a Tarragona. A més es va fer un acte de rebuig amb
els Alcaldes afectats i altres càrrecs electes al Palau Bofarull de Reus. La nostra senadora Laura
Castel va interpelar a la ministra de Transició Ecològica la qual li va dir que compartia la visió nostra
i el projecte cridava l'atenció, i fins i tot va reconèixer que no estàvem parlant d'una línia
d'evacuació sinó de transport”. El dia 22 de setembre ERC va presentar una moció al Senat en
rebuig a la MAT la qual va ser transaccionada i aprovada per la majoria de grups, com el PSOE. A
partir del dia 13 d'octubre al Parlament hi haurà compareixences per explicar les al.legacions
presentades al projecte des del Consell Comarcal del Baix Camp i de la Diputació de Tarragona,
entre d'altres. I tot liderat per ERC. Tant de bo no es faci aquest projecte."

Per l´Alcalde es fa l´explicació de vot: "Aquesta és una iniciativa que prové de dos mocions de dos
formacions polítiques municipals diferents. Aquest procés és llarg i prové de la zona de Terol i mostra
una mancança estructural de Catalunya que és la falta d’energia, però sembla que en el posicionament
del poder local de tots els grups polítics hi ha un ampli consens territorial. També des de l’Estat Central
s’està fent actuacions en aquesta direcció com interlocucions al Congrés de Diputats i a la ministra.Els
riscos que presenta el caràcter privat d’aquesta línia i tot allò que implica com el trinxament del
territori, està molt sabut i conegut i no ens ho podem permetre. El dia de les comissions es fa fer
l’esforç que totes les formacions polítiques consensuessin aquesta postura i es va oferir a tothom la
possibilitat de modificar el redactat. Les comissions van ser dijous i hi havia temps i la voluntat hi era
per part de tothom de consensuar. Aquesta voluntat forma part de la solidaritat que s’ha de tenir
encara que no ens afecti directament aquesta infraestructura però sí que ens afecta en d’altres com
s’ha estat comentant. Es tracta de procurar que tothom posi una mica de seny a l’hora d’aplicar les
mesures més adients en cada moment i en cada territori.A banda esmentar que les torres d’alta tensió
no són d’Enresa.La producció que porta aquesta línia prové de l’Aragó i no afecta a altres parts que
puguin establir-se en un altra nucli. Qui ho comença a promoure és l’agrupació «Teruel existe» i
són els primer que criden l’atenció ja que s’està produint energia per portar-la a l’àrea
Metropolitana de Barcelona. El moviment és més ampli."
El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 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. Realitzar una avaluació rigorosa del Projecte de línia aèria eléctrica de Molt Alta Tensió (MAT)
«Línea eléctrica 400KV SIETE Valmuel - 08 Promotoras Begues» i dels seus impactes, així com la resta
de línies de Molt Alta Tensió del Projecte Sputnik i similars a Catalunya, País Valencià, Aragó í
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I al Govern municipal dir-los que si tant els preocupen les línies d’alta i molt alta tensió, més enllà
de donar suport a mocions com aquesta, treballin per posar ordre al volum i desordre de les 5 línies
de Molt Alta Tensió que creuen el nostre municipi amb traçats inexplicables creuant metres de
nuclis urbans. Si les MAT són una preocupació sincera doneu exemple limitant i ordenant les que
tenim a casa."
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Així, part del que es demana en aquesta moció ja està aprovat a la Llei del Canvi Climàtic, i per
tant no entenem que calgui demanar-ho en una moció. El que cal és fer un correcte desplegament
de les energies renovables a través d’un nou decret que barri el pas als grans projectes i les grans
empreses, i establir les bases per a una transició energètica justa i democràtica. I avui per avui, el
Govern no ha volgut aprovar una suspensió en la tramitació de grans projectes que ineludiblement
comportaran noves línies d’alta i molt alta tensió. Ja hi ha més de 5.000MW de fotovoltaica i eòlica
que ja han iniciat els tràmits ordinaris lluny dels llocs de consum i en sòl agrari i forestal,
contravenint la llei del Canvi Climàtic. I el que sabem del nou decret de renovables que prepara el
Govern no redreçarà la situació, i permetrà fins a 7.000MW de grans projectes de renovables de
malmetran el territori i necessitaran de línies d’alta i molt alta tensió que ara critiqueu. Així que,
Junts i ERC, menys mocions i més treballar des del Govern de la Generalitat en fer possible una
transició energètica justa i democràtica, alineada amb la llei del canvi climàtic i amb les polítiques
de transició dels països referents europeus.Volem i podem ser com Alemanya o Dinamarca, que han
posat la ciutadania al centre de la transició, i no com el regne d’Espanya que permet que l’oligopoli
controli també les renovables.

ACTA DEL PLE

al desplegament de les energies renovables, com si cap dels proponents inicials de la moció (Junts i
ERC) tingués cap responsabilitat política en la seva planificació. El model de renovables que
actualment està implementant en Govern de la Generalitat de Catalunya va en contra del que diu
l’article 19 de la Llei del Canvi Climàtic aprovada al Parlament el 2017. Allí es diu que les renovables
s’han d’implementar de forma distribuïda, de tal manera que les comunitats locals siguin les
impulsores d’aquests projectes. També que cal implementar-les prop dels llocs de consum, i que cal
prioritzar l’ocupació d’espais ja alterats per l’activitat humana com les teulades, els polígons
industrials, els espais periurbans o les infraestructures. I en canvi, el Decret 16/2019 de renovables
el que fomenta és justament el contrari, un model centralitzat en mans de poques empreses, lluny
dels llocs de consum, ocupant espais agraris i forestals, i sense la participació de les comunitats
locals. I justament aquest model que el Govern de la Generalitat fomenta requereix de línies d’alta i
molt alta tensió. I no s’entén, i fins i tot sona demagògic, que us vulgueu mostrar contraris a línies
d’alta tensió planificades a nivell estatal mentre a casa nostra en permetreu la seva proliferació.

Euskadi i tenir-los degudament en compte a l'hora de resoldre sobre la seva autorització. I en base
a aixó denegar aquesta autorització.
Segon. Treballar, en coordinació amb totes les parts implicades, en un model de desplegament de
projectes d'energies renovables de producció de proximitat en els llocs de consum i que tingui en
compte els interessos de tots els territoris i agents afectats; model basat en la denominada
Estratégia Nacional d'Infraestructura Verda i de la Connectivitat i Restauració Ecológica, que
protegeixi les zones d'ait valor agrícola i forestal. Donant veu í capacitat de participar en la decisió
al territori, especialment en els grans projectes, tant de producció com de distribució energética.
Tercer. Prioritzar l'ús dels espais antropitzats a l'hora d'aprovar projectes de producció i distribució
d'energies renovables, com mesura per protegir els espais agrícoles i forestals d'alt valor i
minimitzar l'impacte paisatgístic i territorial deis mateixos.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

PLE 3-6-2021

En primer lloc s’estudien les preguntes presentades per escrit
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Sisè. Considerar que les línies de Molt Alta Tensió (MAT) que per les seves característiques de
capacitat i longitud són línies de transport, a tots els efectes, no puguin ser privades ja que això
suposaria contravenir la normativa estatal sobre el transport d'electricitat; i en tot cas, d'acord amb
la legislació vigent."
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Cinquè. En compliment de la Directiva de la Unió Europea de foment de les energies renovables, i
la Directiva de normes comunes del funcionament del mercat interior d'electricitat, el Govern
impulsarà les mesures necessàries per a garantir als consumidors, el dret a produir, consumir,
emmagatzemar i vendre la seva propia energia renovable, mitjançant l'autoconsum energètic
individual i col-lectiu, eliminant les barreres existents. Així mateix, s'establiran els sistemes
adequats per a garantir la participació en l'autoconsum i les comunitats energètiques deis
consumidors en situació de pobresa energetica i els arrendataris, amb freqüència vulnerables, per a
que puguin beneficiar-se de la reducció de consum d'energia i els preus de subministre més baixos.

ACTA DEL PLE

Quart. Restringir l'accés ais programes de finanpament derivats dels fons Next Generation a
aquells projectes energètics que no respectin i assumeixin el conjunt de compromisos respecte a
l'emergéncia climática i ais principis que promou l'Agenda 2030.

- Preguntes JxCAT:


Quina és l’explicació per la qual, havent presentat alguns comerços les factures al mateix temps, uns han
cobrat 1 mes i mig tard els imports de la Tarja Moneder i altres amb més celeritat?

Al que contesta l´Alcalde: «En general, les factures es paguen regularment en el termini d’uns 20 dies com acabem
de veure.
Això no obstant, en qualsevol factura pot haver-hi alguna tramitació interna que retardi el seu pagament.
En l’enquesta que ha fet l’Associació de Comerciants als seus associats aquesta qüestió no s’esmenta»



El Molí de l´Oli és un punt d’informació?

Al que contesta l’Alcalde: «El molí d´oli és un punt d’atenció turística».


A Vanessa Park hi ha un punt on es deixen moltes deixalles, ha buscat l’Ajuntament alguna solució per a
que aquesta situació no es repeteixi?



Es pensa passar una mà de pintura o decentar l’entorn de les fotografies tant boniques de les arcades del
muro de Vandellòs?
Al que contesta l’Alcalde: «Les fotografies de les arcades s’han restituït quan han sofert algunes pintades i s’han
sanejat els seus espais quan ha fet falta.
Per tant, si cal es faran les actuacions necessàries per mantenir en bon estat aquesta exposició fotogràfica a l’aire
lliure.»



Per a quins serveis es destinaran finalment les obres fetes a l’antiga Clínica Rural de Vandellòs?

Al que contesta l’Alcalde:D’entrada els serveis externs a l’Ajuntament, com de BASE i Comaigua quan es
reprenguin presencialment, a més d’altres possibles serveis municipals.
 La nova FONT de la plaça Drs. Gil Vernet de Vandellòs quedarà ubicada i col.locada tal i com està ara ?
Al que contesta l’Alcalde que SÍ
 Quines han estat les actuacions fetes aquest estiu a la Platja de l’Almadrava?
Al que contesta l’Alcalde:» Les que toquen com a les altre platges.
En aquest cas s’han reforçat els treballs sobre la vegetació i s’ha millorat la passera a l’extrem meridional»


Quina és la valoració feta de les zones verdes i blaves posades a l’Hospitalet de l’Infant aquest estiu?

Al que contesta l´Alcalde: La valoració és molt positiva perquè s’han assolit els objectius plantejats inicialment que,
recordo, eren:
- Facilitar la mobilitat en el front litoral
- Fer un millor ús i més racional de l’espai públic
- Afavorir altres formes de mobilitat, i
- Contribuir a sufragar les despeses vinculades a l’ús de les platges (serveis de socorrisme, serveis sanitaris, consum
d’aigua, informadors turístics...)
Tal com es va explicar a la Comissió Informativa, els resultats concrets es presentaran en el Consell d’Administració

ACTA DEL PLE

S’ha reforçat l’accessibilitat en alguns indrets per fer front a aquests abocaments il·legals.»
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A Vanessa Park es va produir un abocament de materials que requerien un tractament especial i la seva retirada ha
representat una important despesa per a l’Ajuntament.
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Al que contesta l’Alcalde: «L’abocament de runes és una activitat il·legal, que pot arribar a ser delictiva.

d’IDETSA, que és l’empres municipal a qui s’ha delegat la prestació del servei.
De tota manera, sí que podem extreure unes primeres conclusions provisionals:
1r. Gran acceptació per part de la població resident, ja que ha tingut accés més fàcil a les platges.
2n. La facilitat d’aparcar als residents ha portat a molts veïns a demanar el creixement de la zona verda en altres
carrers del poble,
3r.Les platges de la Punta del Riu i de l’Arenal han tingut una afluència notablement superior respecte a l’any
anterior, per damunt del 30%.
En sentit contrari, i és motiu de satisfacció, a més de despesa d’un altre socorrista i control d’accés de vehicles, a la
Platja del Torn ha disminuït significativament el nombre d’usuaris i dels riscos associats a la Cova del Llop Marí.
4t. S’han regularitzat més d’una trentena de guals que han permés l’accés a l’espai privat de molt vehicles que fins
ara estacionaven a la via pública.
5è. S’han rebut algunes queixes, fonamentalment de propietaris de segones residències, que han trobat elevada la
taxa dels abonaments. Es revisarà el seu import.
6è. L’alt nivell d’acceptació és fruit del treball professional i amb capacitat d’empatia i pedagògica del personal
d’IDETSA i dels controladors contractats, a qui vull agrair públicament la seva feina.

Per l’Alcalde es contesta: És un servei d’implantació lenta i es van fent actuacions de conscienciació per
fomentar aquest tipus de mobilitat, especialment entre el públic juvenil.
Quines actuacions que pensa fer l’Ajuntament amb la junta del Port d’ Hospitalet de l’Infant per millorar la
Al que contesta l’Alcalde: L’actuació més immediata és informar tècnicament la proposta de l’equip
redactor a qui el Club Nàutic va encarregar la redacció del projecte per avançar cap a la redacció del Pla
Especial que doni resposta tant a la demanda del Club com a les necessitats de la població

La Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT formula el següent prec: demanem se´ns digui com està el
tema de la ubicació del polvorí.
Per la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC s’ entren per registre aquestes preguntes:
Pregunta: Maria Elidia López Redondo, regidora d’aquest ajuntament i portaveu del Grup Municipal de la Federació
d’Independents de Catalunya
Eleva al Sr. Alcalde en la Sessió Plenària de 28-09-2021 les següents preguntes per ser respostes en la mateixa
Sessió, segons diu l’article 105 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal y de règim local de Cataluña.
Comunidad Autónoma de Cataluña «DOGC» núm. 3887, de 20 de mayo de 2003 Referencia: DOGC-f-2003-90008
1.Donat que totes les formacions politiques hem rebut una carta dels dirigents del Club Nàutic de L’Hospitalet en
relació al port esportiu on hi diu que l’equip de govern ha perdut l’interès amb l’ampliació del port que fins ara no la
descartava.
-Donat que el nostre municipi existeix una gran empresa generadora de molts llocs de treball que ja té data de
caducitat i que aporta bona part dels recursos del pressupost municipal.
-Donat que quan es produeixi aquesta baixa d’ingressos l’ajuntament també es veurà obligat a fer retallades en el
pressupost a totes les partides, també a la de personal.
-Donat que els les empreses instal·lades als dos polígons industrial existents, son sobre tot empreses de serveis i no
del sector secundari (industrial) que és el sector que pot oferir llocs de treball més estables.
-Donat que després d’això només ens queda el turisme, un sector que, ben gestionat, és part molt important de
l’economia d’un poble, només cal esmentar l’Ampolla, Miami-Platja, Cambrils, Salou, Vila-seca, etc. Queda molt clar
que un poble com el nostre, amb el potencial turístic que tenim, no tindrà gaires més sortides que garanteixin un cert
grau de benestar als nostres veïns i veïnes.
-Donat que l’ampliació del port l’entenem com una inversió a mig i llarg termini perquè suposarà la creació de llocs de
feina i a més a més atraurà més persones al poble per gaudir de les seves vacances, amb tot el valor afegit que això
comporta.
Per tot l’esmentat

ACTA DEL PLE

façana marítima?
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Quina és la valoració feta de les bicis elèctriques posades a l’Hospitalet de l’Infant?
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FEDERACIÓ
D’INDEPENDENTS
DE CATALUNYA
Voldríem saber quin es el posicionament de l’equip de govern vers a l’ampliació del port esportiu de l’Hospitalet.
Si hi ha hagut contacte de l’alcalde o algun membre del govern amb la Junta del Club Nàutic
I, si la decisió de l’equip de govern, la que ara tenim, és a dir, la negativa a aquesta ampliació és reversible?.

Per l´Alcalde es contesta: El posicionament de l’Equip de Govern rés favorable a l’ampliació del port esportiu,
sempre que el Pla especial s’adeqüi al previst en el POUM (2014).
Aquesta solució és fruit d’un acord que es va treballar des de 2012 i que el projecte presentat per l’equip redactor de
l’ampliació del port encarregat pel Club Nàutic desvirtua.
Des d’aquesta consideració, s’intenta que el Pla Especial tingui en consideració les demandes que venen reflectides
en el POUM, de les que aquest equip ha prescindit, tal com us vam explicar en la comissió interna del dia 14, on vam
portar el projecte amb els plànols i les imatges.
Quan hi hagi l’informe tècnic ben descrit es recuperarà la interlocució per aquest tema per tal d’avançar en el
projecte.

-Es construirà als terrenys previstos o hi ha hagut canvis de darrera hora?

Per l´Alcalde es contesta:
El projecte executiu de la residència per a la gent gran d’Hospitalet està previst que es presenti aquests dies i de fet,
fa uns moments acabem d’aprovar el pagament de la majoria d’aquest encàrrec.
Després seguirà el procediment legal amb totes les tramitacions que toqui.
L’objectiu és que aquestes setmanes s’aprovi i abans de final d’any s’hagi pogut licitar i adjudicar l’obra.
Vull recordar que aquest és un projecte muicipal d’un servei no propi de l’Ajuntament, però que l’equip de govern
impulsa perquè entenem que és una necessitat que tenim a l’Hospitalet i les altres administracions no actuen.
Malgrat ser una obra íntegrament municipal, seguim tots els tràmits procedimentals als que estem obligats i això no
és cosa de poc temps.
Així que us demano una mica més de paciència que tot arribarà.
L’emplaçament no ha canviat.

3. Quina data té prevista l’equip de govern per al començament de les obres de la zona esportiva del Camí de la
Porrassa?
Per l’Alcalde es contesta: «Aquesta actuació va més lenta. Encara no disposem de la supervisió del pla funcional
per part de la Secretaria General de l’Esport. «
No entrades a registre.
Amb els últims mesos en alguns carrers dels nuclis del municipi hem comprovat que marxa la llum i que esta tota la
nit dits carrer sense enllumenat públic, amb la perillositat que comporta per els vilatans. quins procediment hi ha
davant d’una trucada o queixa d’algun veí?.
Per l’alcalde es contesta i també serà la mateixa resposta per la pregunta formulada per ERC: «Hi ha hagut moltes
incidències per haver tingut un estiu amb moltes tronades i algunes d’aquestes avaries són més senzilles d’arreglar i
unes altres són més complexes. Aquest fets afectaven sobretot al barri de l’estació i altres carrers a l’anar caient els
diferents quadres elèctrics que estaven associats uns amb els altres. Però a dia d’avui el servei està ja normalitzat.
Els veïns han d’actuar trucant al servei d’emergències que té l’ajuntament que són qui activen aquestes actuacions»
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- Hi ha data per al començament i acabament de la residència de la gent gran que ja fa molts anys que ens venen
prometen i que ja està en projectat?

ACTA DEL PLE

2.Atenent a les informacions que disposem i al pressupost municipal del 2021 vull preguntar a l’equip de govern:

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

En la resta de qüestions la relació és cordial (celebració Verge del Carme, Setmana Catalana de Vela...).

Ens hem assabentat d’una sèrie d’anomalies amb la contractació del socorrisme que segon l’equip de govern davant
d’una imminent vaga durant el mes de setembre està resol,
El servei de socorrisme esta subjecte al conveni col·lectiu de instal·lacions esportives amb l’obligació de subrogar els
treballadors del servei.
-Qui ha decidit via annexo en el plec de condicions la subrogació de sol un treballador amb la corresponent
discriminació que comporta per la resta de treballadors, i per que en concret aquest treballador.
Per que està aturada la factura del mes d’agost amb la quals les empreses han de pagar les nomines dels seus
treballador i seguretat social.
Per l’Alcalde es contesta: Cal esmentar que el Plec del servei de socorrisme no ha estat mai impugnat i per tant es
vàlid i es tramita d’acord al Dret, independentment agradi més o menys.
Per l’alcalde es contesta: «És cert que hi havia un annex amb la subrogació d’un treballador per tenir una potencial
garantia de la continuïtat en el servei, en el cas que entrés un altra empresa diferent a la de l’any anterior. Aquesta
persona havia tingut un molt bon servei i això assegurava una certa continuïtat amb independència de l’empresa
adjudicatària.

Per la Regidora del PP es fa la següent pregunta:
1.- si es podria netejar des de el polígon a la urbanització infant tota la riera ja q està molt bruta i la gent ha llaçat fins
a electrodomèstics etc..., i si es farà l'accés des de la urbanització infant a la riera com tenien abans,

Al que contesta l’Alcalde: Aquesta petició que nosaltres portem en el programa electoral es farà, així com un petit
accés a la riera.

Pregunta.
2.-ref. al polvorí dels diables d'Hospitalet si s'ha tingut en compte que ara l'associació és mes gran pels infantils de
Diables i que el polvorí que es demanarà tingui capacitat per les dues colles.
A continuació es formulen les preguntes pel grup municipal d´ERC:
1.- Quants serveis s'han realitzat des que els funcionaris es van treure la llicència de vol amb el dron? I qui és
l'operador del dron?
Al que contesta l’Alcalde:Des que es compta amb el dron encara no s’ha fet cap servei operatiu, perquè estem
pendents d’un permís de l’Agència Estatal de Seguretat Aèrea (AESA). Fina ara es fans pràctiques per part dels 5
policies que tenen el títol d’operadors.
2.- Quin és el motiu pel qual el divendres de Festa Major de l'Hospitalet, en l´actuació del Toc de Foc no hi havia
presència policial?
Al que contesta l’Alcalde: La presència policial no és imprescindible per a fer qualsevol acte de la Festa Major.
Segons la normativa vigent, cal distingir quins són els actes que han de disposar d’un Pla d’Autoprotecció (PAU). En
el cas de la Festa Major només és precís un PAU en el Castell de Focs.
En tot cas, prèviament a la celebració de qualsevol programació de festes es reuneixen els diferents tècnics
municipals, entre ells el responsable de la policia i el de protecció civil per veure quines són les necessitats de tot
tipus de servei per a cada acte

3.- El Nova Llum: davant la inseguretat que es genera en aquesta zona. Quines actuacions s'han fet o es pensen dur
a terme?
Al que contesta l’Alcalde: Al Nova Llum es produeix una concentració de persones que poden interferir en la vida
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Prego a l’equip de govern que consideri ara que suposo que s’està confeccionant pressupost 2022 destini una
partida a les voreres dels carrer.
Tota la partida del garrofal carrer de duc de Medinaceli blanca d’Anjou i els carrer conlindant que les voreres estan en
mol mal estat.

ACTA DEL PLE

Per ultím pregunta sobre unes factures dels diables de l´Hospitalet al que li contesta l´Alcalde que ja es buscaran i s
´analitzaran, ja que el pagament de les factures segueix el seu tràmit habitual.

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

En aquest servei de socorrisme hi va haver alguns desacords entre l’empresa i els treballadors que es van resoldre
en una taula de conciliació. L’Ajuntament no hi va intervenir i el servei es va prestar de forma correcta al llarg de tota
la temporada. «

quotidiana de les persones. Es fa un seguiment policial i quan els seus comandaments ho decideixen s’actuarà
4.- El dia 18 de setembre es va celebrar el Triatló l'Hospitalet de l'Infant. Quin dispositiu hi havia de protecció civil?
Al que contesta l’ Alcalde: .La resposta és la mateixa que té donat per a les festes majors. És a dir, cada vegada que
hi ha un acte d’aquest tipus, en aquest cas, esportiu, es reuneixen les parts tècnicament implicades i es decideix
quins són els recursos a emprar.
La policia local va col·laborar amb l’organització i els mossos d’esquadra per realitzar els punts de tall de trànsit
envers la prova ciclista de la Triatló.

5.- Enllumenat públic: quin és el motiu pel qual es triga tant en arranjar les queixes dels veïns per les apagades que
es produeixen en l´enllumenat públic?
Al que contesta l’Alcalde: «De vegades hi ha avaries més senzilles i d’altres més complexes que requereixen
treballs que no es poden resoldre en el mateix dia. «

Per l’Alcalde es contesta:»La depuradora és un servei traspassat al Consell Comarcal i aquestes planificacions no
s’acabem mai de concretar. Totes aquestes depuradores de mida petita es van posposant i sempre acaben fora de
termini i això és el que passa amb la depuradora de Masriudoms, Masboquera i Vanessa Park. L’Ajuntament ho
demana però altres projectes passen pel davant. Sembla que en l’actualitat l’ACA te recursos però fins ara ha estat
molts anys malmesa econòmicament. Les accions de l’ACA s’han concentrat en l’àrea metropolitana i les altres
zones més petites han quedat en segon pla. La nostra funció és no deixar de demanar per tal que aquestes
planificacions no es queden suspeses en el temps.

8.- Per què hi ha aquesta discriminació entre aquells treballadors municipals que poden fer-se un test d´antígen de
forma gratuïta la farmàcia i altres no?
Per l’Alcalde es contesta:»l test d’antigen va ser una demanda concreta en un moment concret, ja que a l’acabament
del curs escolar i a l’inici de les activitats d’estiu va haver-hi la cinquena onada en la qual els monitors varen resultat
afectats. No es tracta de discriminar a ningú si no de donar garanties als nens i nenes a càrrec d’aquest servei. Amb
la col·laboració de les farmàcies del municipi es feien aquestes proves d’antígens per tal de garantir que els serveis
prestats es realitzessin en condicions, com així ha estat. S’ha demostrat que s’han fet moltes activitats amb totes les
garanties i pocs afectats per la pandèmia i per la qual cosa estem molt satisfets. «
9.- Els pressupostos participatius quan es duran a terme?
Per l’Alcalde es contesta: «Pel que fa als pressupostos participatius la voluntat era realitzar-los però amb la situació
actual de la pandèmia no era adient convocar-les. Es plantejara amb calma convocar els pressupostos participatius
en un futur, però en aquest moment han hagut altres urgències.
Per la mateixa interlocutora es realitza el següent PREC: Arranjar la finestra de la Torre de Masriudoms.

Pel Regidor de la CUP es formulen els següents precs:
1. Demanem a l’Ajuntament que no caigui en contradiccions flagrant com ara la de permetre
l’edificació de la platja de l’arenal oneguda com la Margarita alhora que intentar projectar una imatge
de suposat ecologisme amb la Taula per un Literal Sostenible.
2. Ahir va ser el dia mundial dels rius i des del Patronat de Turisme es promou la visita del barranc de
Llastres: un entorn amb valors naturals i paisatgístics.
Segons l’ACA, diu que és del pocs cursos fluvials amb una qualitat ecològica pèssima. Demanem que l’Ajuntament
garanteixi que les aigües residuals amb una qualitat òptima a Vandellòs i Vanessa Park i s’implementin sistemes de
depuració preferentment ecològic a Masriudoms i Masboquera.

ACTA DEL PLE

7.- Quines accions ha fet l'equip de govern amb el tema de la depuradora de Vanessa Park?
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Al que contesta l’Alcalde: «Aquesta informació, com la resta (nombre d’usuaris, tipus d’operacions, matrícules
estatals o estrangeres...) es facilitarà a la propera reunió del Consell d’Administració d’Idetsa el proper dimecres dia
6. I com he dit abans, les dades de tot tipus, i entre elles les econòmiques, han respost a l’expectativa generada a
l’hora d’implementar aquest servei.»
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6.- Saber la quantitat de sancions impagades de la zona d´estacionament regulada, i el càlcul econòmic.

Codi Validació: 6YMAMJF3WHJQYSLKL76TM7YHQ | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 38 de 38

Número: 2021-0007 Data: 07/12/2021

ACTA DEL PLE

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