ACTA
Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2021/8

PLE

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ
Tipus de convocatòria

Ordinària

Data

2 / de desembre / 2021

Durada

Des de les 18:13 fins a les 21:25 hores

Lloc

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

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

Maria Àngel Benedicto Esclarin

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

SÍ

48273403Z

DIEGO GARCÍA VERA

SÍ

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39898404M

ESMERALDA SALADIÉ BARROSO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39869283W

GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ

78076504Z

IVAN TORROBELLA BADIA

SÍ

46059791Z

LAIA MARTORELL GARCIA

SÍ (T)

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

Núria Ortiz Sánchez

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SÍ

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

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

S' aprova l'acta de la sessió anterior 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 i s´abstenen dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP)

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
Expedient 3989/2021. Estudi i aprovació inicial, de l'expedient de modificació de crèdit
4/2021 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Favorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 9, En contra: 2,
Abstencions: 2, Absents: 0

El Regidor Frederic Escoda explica breument l'expedient de modificació de crèdit 4/2021.
Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia i altres).
Vist l´informe de l´Interventor municipal del següent contingut:
“Aquesta Intervenció, en virtut de les atribucions de control citades i establertes en l'article 213 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març i desenvolupades pel Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats del Sector Públic Local; i en atenció a les facultats recollides en l'article
4.1.b).2n del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d'Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent;
INFORME
PRIMER.- Les modificacions pressupostàries són els canvis en quantia, finalitat o temporalitat dels
crèdits inicialment aprovats als pressupostos de les entitats locals.De conformitat amb el que es disposa
en l'article 34 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril pel qual es desenvolupa el capítol primer del títol
sisè de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos, les modificacions de crèdit que podran ser realitzades als pressupostos de despeses de
l'Entitat i dels seus Organismes autònoms són els següents:
Crèdits extraordinaris.
Suplements de crèdits.
Ampliacions de crèdit.
Transferències de crèdit.

Generació de crèdits per ingressos.
Incorporació de romanents de crèdit.
Baixes per anul·lació
SEGON.- La legislació aplicable és la següent:
• L'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

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

TERCER.- L'expedient que es proposa per a la seva aprovació versa sobre una modificació del
Pressupost vigent mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit per un import total de 846.191,43
euros.

QUART.-De conformitat amb el que es disposa en l'article 177 del Text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret 2/2004, de 5 de març, i article 35 del Reial decret
500/1990, de 20 d'abril, davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici
següent pels quals el crèdit consignat al Pressupost vigent de la Corporació és insuficient o no
ampliable, amb data 16/04/2021 es va incoar per part del President de l'entitat local expedient de
modificació de crèdits.La Memòria d'Alcaldia adjunta a l'expedient, justifica la necessitat de la mesura
acreditant el caràcter determinat de la despesa a realitzar, i la insuficiència o no ampliabilidad del crèdit
destinat a aquestes finalitats específiques en l'estat de despeses.Així les coses, les despeses que no
poden demorar-se fins a l'exercici següent i, que compleixen amb els requisits exigits en l'article 37.2
apartats a) i b) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, són els següents:

Pressupost de Despeses

DEPARTAMENTAPLICACIÓ PRESSDENOMINACIÓ
CRÈDIT INICIAL
RRHH
31/920/83100
PRÉSTEC PERSONAL
25.000,00 €
RRHH
31/241/13100
RETRIBUCIONS PLA OCUPACIÓ MUNI
460.000,00 €
SERVEIS ECON31/920/35900
DESPESES FINANCERES
21.500,00 €
POLICIA
32/132/22706
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (DRO
- €
EMSENYAMENT14/333/22100
ENERGIA ELÈCTRICA
50.000,00 €
CULTURA
14/334/22709
SERVEIS MANTENIMENT
35.000,00 €

SUPLEMENT
o
C.EXTRAORDI
NARI
PROPOSAT CRÈD
5.000,00 €
3
33.000,00 €
49
9.000,00 €
3
4.000,00 €
20.000,00 €
7
8.000,00 €
4

MEDI AMBIENT 16/1622/21900
MEDI AMBIENT 16/1621/22700

MANTENIMENT I CONTENIDORS
RECOLLIDA RESIDUS

11.500,00 €
420.000,00 €

10.000,00 €
70.000,00 €

2
49

MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT

70.000,00 €
160.000,00 €
32.000,00 €
20.000,00 €
6.500,00 €
30.000,00 €

8.000,00 €
30.000,00 €
5.300,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
6.500,00 €

7
19
3
2
1
3

MEDI AMBIENT 16/311/48003

TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSI
TRACTAMENT RESIDUS
TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSI
LLOGUER VEHICLES
RECOLLIDA ANIMALS
CONSERVACIÓ I MILLORA FORESTAL
CONVENI SOCIETAT DE CAÇADORS
SANT ISIDRE
CONVENI SOCIETAT CAÇADORS LA
DEFENSORA DE LA CAÇA

URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME

INVERSIÓ ILLOT DEL TORN
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
REMODELACIÓ POLIESPORTIU "NOV
SUBVENCIÓ CONTRUCCIONS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

16/1621/22799
16/1623/22700
16/1623/22799
16/163/20400
16/311/22700
16/1721/21000

MEDI AMBIENT 16/311/48002

16/336/62700.04
41/151/22706.04
13/342/62205
41/1522/48000
41/151/22706

OBRES I SERVE40/161/61900
OBRES I SERVE40/442/22103
OBRES I SERVE40/450/21300
OBRES I SERVE40/450/22103
OBRES I SERVE40/450/62300
OBRES I SERVE40/459/62500
OBRES I SERVE40/920/21200

INVERSIÓ,REPOSICIONS I
MILLORES
COMBUSTIBLE VEHICLES
UTILS I EINES
COMBUSTIBLE VEHICLES
INVERSIÓ MAQUINÀRIA
INVERSIÓ MOBILIARI URBÀ
MANTENIMENT EDIFICIS

OBRES I SERVE40/920/22101

CONSUM AIGUA
TOTAL

0€

2.500,00 €

€

3.000,00 €

34.000,00 €
18.029,00 €
- €
24.000,00 €
30.000,00 €

1.638,63 €
919,26 €
522.672,78 €
5.000,00 €
23.139,00 €

3
1
52
2
5

18.339,13 €
43.000,00 €
35.000,00 €
35.000,00 €
58.000,00 €
105.637,00 €
56.187,00 €

9.021,76 €
2.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
4.500,00 €

2
4
4
3
7
12
6

39.000,00 €

5.000,00 €

4

-

846.191,43 €

CINQUÈ.- Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com
l'article 36.1 del Reial decret 500/1990, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria i amb baixes altres
aplicacions, d'acord amb el següent detall:

Baixes altres aplicacions

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀ
RIA
16/311/48001

15/326/62000.04
40/165/61900
32/132/22103
40/161/47200

DENOMINACIÓ

CRÈDIT INICIAL

BAIXA PROPOSADACRÈDIT DEFINITIU

CONVENI
ASSOCIACIÓ
PAISATGES VIUS

2.500,00 €

2.500,00 €

INVERSIÓ REFORMA
MENJADOR ESCOLAR

174.377,69 €

5.750,84 €

168.626,85 €

100.000,00 €

57.521,76 €

42.478,24 €

12.000,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

INVERSIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC
COMBUSTIBLE
VEHICLES
LIQUIDACIÓ
CONCESSIÓ AIGUA
POTABLE

16/163/62300

COMPRA MAQUINÀRIA

6.000,00 €

6.000,00 €

16/170/21300

ÚTILS I EINES
ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS

1.000,00 €

1.000,00 €

10.472,94 €

10.000,00 €

16/170/22706

-

€

-

€

-

€
€

472,94 €

91.772,60 €

TOTAL BAIXES

Altes en Concepte d'Ingressos

Aplicació:
econòmica

Descripció

Pressuposat

Recaptat

Cap. Art. Conc.

8

7

0

ROMANENT
DE
TESORERIA
DESPESES GENERALS

TOTAL INGRESSOS

PER

A

754.418,83€

754.418,83€

SISÈ .-L'import del romanent líquid de Tresoreria a nivell consolidat deduït de la liquidació de
l'exercici de 2020 i un cop restat el import de la modificació de crèdit nº3/2021 per crèdit extraordinari i/o
suplement de crèdit, ascendeix a la quantitat de 7.706.367,14€, sense que s'hagi disposat d'aquest per
al finançament d'expedients de modificació de crèdits anteriors, per la qual cosa resulta suficient per al

finançament de la present modificació.

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

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

Així mateix i de conformitat amb el que es disposa a les bases d'execució del Pressupost, en
els crèdits de l'estat de despeses i respecte a la Classificació per Programes, el nivell de vinculació
jurídica és, com a mínim, en l'àmbit d'Àrea de Despesa, i respecte a la Classificació econòmica és, com
a mínim, el de Capítol, complint el previst en l'article 23 del Reial decret 500/1990 per als nivells de
vinculació.

VUITÈ.- Així mateix i, de conformitat amb la normativa vigent en matèria pressupostària, el
pressupost està sotmès a unes regles bàsiques que determinen el seu contingut, àmbit temporal així
com determinats aspectes d'aquest, els anomenats principis pressupostaris.

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

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

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

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

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

El principi d'equilibri pressupostari, doncs les despeses pressupostàries financen als ingressos

públics, sense existir dèficit inicial.

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

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

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT manifestant:“Aquest cop farem
un sí crític, ja que les modificacions proposades s’han d’executar i són de calaix. No podem estar en
contra o abstenir-nos davant els 23.000 € que fan falta per poder per fi enderrocar LA GRANJA de la
plaça Catalunya, desitgem que tal i com vàrem respondre a la pregunta feta a les Comissions
Informatives per JUNTS aquest desitjat enderrocament es faci el mes de gener/febrer.
No podem estar en contra o abstenir-nos davant els quasi 139.000€ que fan falta a medi ambient (per
ajudar a les societats caçadores de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant) o millores forestals, de
conservación del medi o tractament i recollida de residus.
No podem estar en contra o abstenir-nos davant la quantitat d’euros que fan falta a Recursos Humans
ja que són necessitats per la millora diària dels nostres treballadors i treballadores municipals.
No podem estar en contra o abstenir-nos davant els 51.000€ que falten a Cultura per pagar energía
eléctrica dels equipaments que tenim i per serveis de manteniment.
No podem estar en contra o abstenir-nos davant els 4.000€ que li falten a la policía local per tenir en
correcta operativitat un DRON.
No podem estar en contra o abstenir-nos davant la quantitat de milers d’euros que fan falta a
urbanisme per poder realizar les millores proposades.
Aquest cop, per primera vegada i que NO serveixi de precedent, votarem que SÍ a la modificació de
crèdit per crèdit extraordinari i suplement de crèdit, ho fem per responsabilitat política i ciutadana, i per
ajudar constructivament a tancar l’any 2021. Però ara que encarem els nous pressupostos demanem
que tinguin més concreció en els mateixos i previsó ja que en un any portem en cada PLE realitzat
modificacions del pressupost i això només vol dir poca previsió “d’anar passant” Evidentment que ho
poden fer, i que és legal, però és poc rigorós i seriós.
Aprofito per aclarir el dit ( perquè no es puguin trangiversar les meves paraules) JUNTS valorarem i
volem posar en relleu la bona feina que fan tots els tècnics/es de l’Ajuntament elaborant el pressupost
de cada departament. No és decisió seva posar els topalls de cada partida, ni que s’executa, això depèn
de l’Equip de Govern, és a dir el topall de cada partida el posa l’Alcalde i del regidor/a encarregada de
cada departament és a dir, si falten diners per acabar les coses no és responsabilitat dels tècnics ni
dels treballadors, és responsabilitat dels qui en aquest moment manen ( Núria, Diego, M José, Lupe,
Frederic, Alcalde-Alfons i Tomàs).
JUNTS desitgem que en el nou curs polític 2022 no sigui l’habitual (com ha estat fins ara) que ens
proposin a cada Ple una modificació del Pressupost.
Preguem que l’Equip de Govern calculi bé les partides.
Res més a afegir.”
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:”Tal i com vam demanar el
dia de les comissions no entenem que a mitjans de desembre es faci una incorporació del romanent de
Crèdit de 500.000 € que entrarà en vigor a finals d’aquest mes i tot i que la remodelació del Nova Llum
és necessària, ja veurem quan s’executa i si s’ha de donar de baixa o no.
I per altra banda, sisplau, ens podriu informar qui gestiona ara el Nova Llum i qui el gestionarà desprès
de la remodelació?
Avui s’aprovarà un pressupost que al cap de dos mesos, segurament, serà modificat com és el cas
d’aquest, el 4t, i que, tot i que com he vist en alguns informes es bastant continuista, finalment acaba

sent modificat. Sense anar més llum la partida de manteniment de contenidors ens ha costat el doble
del que estava pressupostat i ara torna a estar pressupostada amb 11.500 € quan li acabem de d’afegir
10.000 €.”
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC manifestant: “Nosaltres hem fet una
abstenció, sense que serveixi de precedent, ja que pensem que a finals d´any que l´equip de govern
ens presenti una modificació de crèdit de més de 800.000€ ens sembla un reflex de la manca de
planificació i de gestió que estan duent a terme durant tota la legislatura, més aviat es podria descriure
com una manera de fer precipitada i d´acció-reacció. I es reflexa en incloure a corre-cuita la remodelació
del Nova Llum ja que en el pressupost no ho podíeu posar perquè eren més de 500.000€.
No obstant, ens abstenim per diferents motius: per començar la remodelació del poliesportiu Nova Llum,
ERC pensem que és molt necessària per molts motius: per millorar la seguretat ciutadana, per millorar
la imatge del poble i perquè pugui tornar a ser un espai saludable i que incentivi al nostre jovent a
practicar esport i no en el que s´ha convertit, heu permès que es convertís en un espai decadent. I per
l’enderrocament de la granja i la millora forestal.
També estem satisfets perquè les dues caçadores del municipi tinguin més recursos, i que el projecte de
la millora de l´habitat de l´àguila cuabarrada que es va fer a Vandellòs pugui tirar endavant i tingui
continuïtat i que els caçadors de l'Hospitalet puguin tindre llum a la seva caseta i això es durà terme
amb aquests recursos que implenteu aquí. I un altre punt que presenteu és el crèdit addicional per fer
front a les bestretes. Volia dir en aquest tema que nosaltres vam preguntar en unes comissions respecte
al tema i se'ns va dir que hi havia crèdit per fer-hi front, i com hem vist en aquesta modificació, el que
se'ns va dir no era la realitat.
És lamentable que no s´expliqui a l´oposició les coses com realment són.”
El Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifesta: “De nou ens trobem amb una
modificació de crèdit, en concret la número 4 d’aquest any 2021.
Si que és cert que algunes de les modificacions de crèdit proposades entrarien en la lògica de
funcionament normal d’un Ajuntament, on no es pot preveure absolutament tot en un pressupost anual,
i cal anar modificant partides.
D’entre tots aquestes partides, podem entendre que hi hagi despeses sobrevingudes i que en aquests
casos, amb el model pressupostari que aplica l’actual equip de govern, sigui necessari utilitzar una eina
com la de modificació de crèdit.
Aquesta vegada es du a votació del ple una modificació sobre un valor de 846.191,43 euros.
Ens sorprèn per exemple els 70 mil i 30 mil € en recollida i tractament de residus. I el que ja no ens
sorprèn perquè directament és l’estil d’aquest govern els 522 mil € per la remodelació de la zona
poliesportiva Nova Llum.
•

Modificacions de Crèdit 2019: 9
◦

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

•

Modificacions de Crèdit 2020: 6
◦

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

•

Modificacions de Crèdit 2021: 4
◦

Valor de xxx sobre un pressupost inicial de 18.778.405,56 €

També demostra que el model pressupostari que aplica l’equip de govern, no és el més eficient, ja que
passem els anys a cop de modificacions de crèdit”
Intervé l’Alcalde: “Per respondre a les vostres intervencions esmentar que tots tenim molt clares les
responsabilitats i no en defugim.
En primer lloc, el tema del personal aquests 33,000€ són per la incorporació de tres persones del SOC i que aquest
diners no podien estar previstos a començament d’any. Són plans de garantia juvenil de tres llicenciats menors de
trenta anys que estaran treballant durant sis mesos.

També s’ha realitzar una modificació de crèdit en la partida destinada a neteges ja que el bon estiu del 2021 ens ha
obligat a realitzar reforços del servei de recollida d’escombraries i de neteja de contenidors, també s’intentarà que el
Consell Comarcal millori aquest servei.
El tema de les bestretes cal remarcar que l’import de la modificació no és elevat .
Pel que fa al tema de transformar l’espai del Nova Llum ja fa mes d’un any que està fet el projecte tal i com se us va
comunicar a les Comissions informatives, i s’estava esperant si ens podíem acollir a diferents ajuts d’altres
administracions, però en aquest moment l’actuació ja és necessària per ser una zona polivalent i utilitzada per moltes
persones i es troba dins del cas urbà. Per tant, tot i que s’han realitzat modificacions de crèdit, són fruit de situacions
sobrevingudes.”

Atès el que disposa l'article 177 i per remissió a l'article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004,de 5 de
març, pel que s'aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 29 de novembre de 2021

El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de nou membres (6 del PSC, 2 de JxCaT i 1 de C’s) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de
dos membres (1 d’ERC i 1 del PP) i amb el vot en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la
CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 4/2021, de suplement de crèdit i crèdit
extraordinari sota el següent desglòs:
Pressupost de Despeses

DEPARTAMENTAPLICACIÓ PRESSDENOMINACIÓ
CRÈDIT INICIAL
RRHH
31/920/83100
PRÉSTEC PERSONAL
25.000,00 €
RRHH
31/241/13100
RETRIBUCIONS PLA OCUPACIÓ MUNI
460.000,00 €
SERVEIS ECON31/920/35900
DESPESES FINANCERES
21.500,00 €
POLICIA
32/132/22706
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS (DRO
- €
EMSENYAMENT14/333/22100
ENERGIA ELÈCTRICA
50.000,00 €
CULTURA
14/334/22709
SERVEIS MANTENIMENT
35.000,00 €

SUPLEMENT
o
C.EXTRAORDI
NARI
PROPOSAT CRÈD
5.000,00 €
3
33.000,00 €
49
9.000,00 €
3
4.000,00 €
20.000,00 €
7
8.000,00 €
4

MEDI AMBIENT 16/1622/21900
MEDI AMBIENT 16/1621/22700

MANTENIMENT I CONTENIDORS
RECOLLIDA RESIDUS

11.500,00 €
420.000,00 €

10.000,00 €
70.000,00 €

2
49

MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT

70.000,00 €
160.000,00 €
32.000,00 €
20.000,00 €
6.500,00 €
30.000,00 €

8.000,00 €
30.000,00 €
5.300,00 €
6.000,00 €
10.000,00 €
6.500,00 €

7
19
3
2
1
3

MEDI AMBIENT 16/311/48003

TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSI
TRACTAMENT RESIDUS
TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSI
LLOGUER VEHICLES
RECOLLIDA ANIMALS
CONSERVACIÓ I MILLORA FORESTAL
CONVENI SOCIETAT DE CAÇADORS
SANT ISIDRE
CONVENI SOCIETAT CAÇADORS LA
DEFENSORA DE LA CAÇA

URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME
URBANISME

INVERSIÓ ILLOT DEL TORN
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
REMODELACIÓ POLIESPORTIU "NOV
SUBVENCIÓ CONTRUCCIONS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

16/1621/22799
16/1623/22700
16/1623/22799
16/163/20400
16/311/22700
16/1721/21000

MEDI AMBIENT 16/311/48002

16/336/62700.04
41/151/22706.04
13/342/62205
41/1522/48000
41/151/22706

OBRES I SERVE40/161/61900
OBRES I SERVE40/442/22103
OBRES I SERVE40/450/21300
OBRES I SERVE40/450/22103
OBRES I SERVE40/450/62300
OBRES I SERVE40/459/62500
OBRES I SERVE40/920/21200

INVERSIÓ,REPOSICIONS I
MILLORES
COMBUSTIBLE VEHICLES
UTILS I EINES
COMBUSTIBLE VEHICLES
INVERSIÓ MAQUINÀRIA
INVERSIÓ MOBILIARI URBÀ
MANTENIMENT EDIFICIS

OBRES I SERVE40/920/22101

CONSUM AIGUA
TOTAL

0€

2.500,00 €

€

3.000,00 €

34.000,00 €
18.029,00 €
- €
24.000,00 €
30.000,00 €

1.638,63 €
919,26 €
522.672,78 €
5.000,00 €
23.139,00 €

3
1
52
2
5

18.339,13 €
43.000,00 €
35.000,00 €
35.000,00 €
58.000,00 €
105.637,00 €
56.187,00 €

9.021,76 €
2.000,00 €
5.000,00 €
2.000,00 €
20.000,00 €
15.000,00 €
4.500,00 €

2
4
4
3
7
12
6

39.000,00 €

5.000,00 €

4

-

846.191,43 €

CINQUÈ.- Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l'article 177.4 del Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, així com
l'article 36.1 del Reial decret 500/1990, amb càrrec a romanent líquid de tresoreria i amb baixes altres
aplicacions, d'acord amb el següent detall:
Baixes altres aplicacions

APLICACIÓ
PRESSUPOSTÀ
RIA
16/311/48001

15/326/62000.04
40/165/61900
32/132/22103
40/161/47200

DENOMINACIÓ

CRÈDIT INICIAL

BAIXA PROPOSADACRÈDIT DEFINITIU

CONVENI
ASSOCIACIÓ
PAISATGES VIUS

2.500,00 €

2.500,00 €

INVERSIÓ REFORMA
MENJADOR ESCOLAR

174.377,69 €

5.750,84 €

168.626,85 €

100.000,00 €

57.521,76 €

42.478,24 €

12.000,00 €

4.000,00 €

8.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

INVERSIÓ
ENLLUMENAT PÚBLIC
COMBUSTIBLE
VEHICLES
LIQUIDACIÓ
CONCESSIÓ AIGUA
POTABLE

16/163/62300

COMPRA MAQUINÀRIA

6.000,00 €

6.000,00 €

16/170/21300

ÚTILS I EINES
ESTUDIS I TREBALLS
TÈCNICS

1.000,00 €

1.000,00 €

10.472,94 €

10.000,00 €

16/170/22706

-

€

-

€

-

€
€

472,94 €

91.772,60 €

TOTAL BAIXES

Altes en Concepte d'Ingressos

Aplicació:
econòmica

Descripció

Pressuposat

Recaptat

Cap. Art. Conc.

8

7

0

ROMANENT
DE
TESORERIA
DESPESES GENERALS

TOTAL INGRESSOS

PER

A

754.418,83€

754.418,83€

Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils a partir
de l'endemà de la seva inserció edictal al Butlletí oficial de la província de Tarragona, així com als
taulers d´edictes de la Corporació. Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus de reclamació
s´entendrà aprovat definitivament sense necessitat d’ulterior acord procedint-se a la seva publicació
íntegra de l´expedient i la remissió a la Delegació territorial del Govern de la Generalitat de Catalunya i a
la Delegació d´Hisenda de Tarragona.
Tercer.- Notificar aquest acord als efectes adients al Departament de serveis econòmics.

Expedient 3286/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, del Pressupost de la Corporació
per a l'exercici de 2022
Favorable

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

Per l'Alcalde es realitza una explicació de la Memòria de l’ Alcaldia :
1. AGRAÏMENTS
Esforç dels tècnics i regidors/es dels diferents departaments de l’Ajuntament
Gerents dels Organismes Autònoms (OO.AA.) i empreses municipals
Departament de Serveis Econòmics i, en especial, de la intervenció per la disposició i facilitat a l’hora
d’exposar conceptes i continguts d’alguns apartats que no sempre són fàcils d’explicar i d’entendre, sense
renunciar als criteris de prudència financera i facilitar la capacitat de gestió
2. BASES D’EXECUCIÓ
1. Capacitat per estructurar un document clar i entenedor
2. Base 2 inclou el pressupost general, diferenciant el pressupost consolidat de tota la corporació, el
de l’Ajuntament, els Patronats i les empreses, on cal recordar que Llastres no consolida.
3. Vull aprofitar per exposar la voluntat que aquesta situació també la tingui Idetsa en un futur proper,
atès que només rep el 25% (25,33%) del seu pressupost de l’Ajuntament, mentre que Llastres
representa el 47,88%. I, com heu vist, el pressupost de les dues empreses és similar xifrant-se en
més d’1.550.000 cadascuna d’ells.
4. Aquesta mateixa Base2 conté els pressupostos dels Patronats.
El Patronat de la Llar d’Infants puja a 1.062.000 €, dels que l’aportació municipal en representa el 70%
(69,62%), percentatge que queda molt lluny de la previsió que les llars es financessin a terços.
El pressupost de l’Escola de Música puja a 555.000 € dels que l’aportació municipal puja a 394.000 € que
representen el 70,93% del total previst.
El Patronat de Mitjans de Comunicació puja fins a 390.000 € dels que el 93,54% és aportació municipal
(364.000 €).
Finalment, el pressupost de l’Ajuntament puja fins 18.336.000 €.
El pressupost consolidat arriba a 19.846.000 € (amb IDETSA)
El pressupost agregat arriba a 21.413.226,58 € (amb Llastres)
 La Base 5 inclou una petita modificació en la classificació dels crèdits de manera que hi apareixen
dos nous conceptes: Igualtat i Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC)
 La Base 7 distingeix entre les vinculacions del conjunt dels crèdits i el Programa 920





Voldria destacar la Base 40 on hi figuren les subvencions corrents que pugen fins a 377.029.94 €
Base 41 hi figuren les inversions de caràcter plurianual: residència Hospitalet, Ampliació aulari
Escola Mestral, comissaria Policia Local, equipament esportiu a la Porrassa i remodelació de la Via
Augusta
L’ENDEUTAMENT formal en aquest expedient és de l’1,62% per un deute viu de 290.000 €. Però
cal dir que la tramitació de l’aval de l’Ajuntament en favor d’IDETSA per l’extensió de la fibra òptica
ja s’ha retornat i aquests dies serà ingressat en les arques municipals i, d’aquesta manera, el deute
de l’Ajuntament serà del 0%.

No cal dir que aquesta és una fita important de la nostra gestió financera: l’Ajuntament de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant no té cap tipus de deute.
Així i tot, també vull assenyalar que si cal tornar a avalar un projecte estratègic per al municipi i que
protagonitzi una empresa municipal, l’Ajuntament avalarà el projecte si la finalitat s’ho mereix.
3. APROVACIÓ PLANTILLA

Previsió increment salarial 2%
A causa de la redefinició del Pla de Professionalització i Ocupació, la plantilla incorpora la nova
figura del contractat fixe discontinu per a determinades feines a desenvolupar durant la temporada
estival. En concret, es contemplen: 3 tractoristes, 2 informadors turístics i 3 persones per a neteja

-

viària
També s’han definit l’adscripció del tècnic d’activitats al departaments d’urbanisme i 1 plaça
d’auxiliar administratiu per a serveis socials
L’elaboració de la Relació de Llocs de Treball s’està treballant amb els representants dels
treballadors (funcionaris i laborals). En aquest moment es compta amb les fitxes de treball
elaborades pels treballadors i revisades pels caps de departament i ara manca la definició de les
places i la carrera professional

4.OBJECTIUS
Es tracta d’un pressupost que busca l’equilibri entre la capacitat de gestionar el dia a dia de l’Ajuntament i la
capacitat de creixement amb la materialització dels projectes que es venen desenvolupant en els darrers
anys i fer-ho de forma sostenible.
I parlo de sostenibilitat en el sentit més ampli del terme, ja que més allà de les actuacions de tipus energètic i
ambiental que hem fet (mobilitat elèctrica, biomassa i plaques fotovoltaiques) i volem continuar fent
(comunitat de propietaris al polígon), també estem pensant en la sostenibilitat financera actual i futura de la
institució.
Això no obstant, sí que us volem avançar que aviat us farem conèixer un projecte energètic propi que
esperem que us agradi a tots els grups polítics municipals.
Aquests són uns pressupostos que continuen aprofundint en el progrés econòmic del nostre municipi,
especialment en:
Desenvolupament i millora continuada dels principals serveis socials:
o Ja us he parlat de les aportacions als Patronats de la Llar d’Infants o a l’Escola de Música
(recordo que s’han ampliat els edificis, millorat els patis...)
o Per no parlar de les millores als centres educatius (biomassa, tancaments...)
o Consolidant els ajuts als usuaris/es de la residència i dels centres de dia, on trobem a faltar
les aportacions de l’administració superior en forma de una desitjada i necessària
concertació de places
o Dedicant 574.000 € als plans de professionalització i ocupació, un 5% menys que l’any
anterior, que es compensen sobradament amb 8 places noves de fixe discontinu
o Promoció de l’esport amb la millora continua de les instal·lacions i de les aportacions a les
entitats
-

-

Impulsant l’economia;
o Dedicant una partida de 150.000 € a una nova campanya de la targeta moneder que ajuda
a les empreses locals i contribueix a dinamitzar el teixit associatiu municipal
o Incrementant de forma significativa la partida adreçada a Turisme per a millorar les
instal·lacions a les platges amb 170.000 €
o Dedicant partides quantioses a la millora de carrers i places públiques que facilitin la
convivència i l’activitat econòmica
o Treballant per aconseguir una administració més àgil i eficient
Invertint en la sostenibilitat ambiental i financera:
o Incorporant la recollida selectiva porta a porta a més pobles i urbanitzacions
o Produint energia renovable i mantenint camins i boscos

5. INGRESSOS
El capítol d’ingressos ha estat elaborat seguint uns criteris de prudència financera i de màxima realitat, ja que
les partides consignades fan referència als ingressos assolits l’any 2021 i, en algun cas, sense arribar a
completar l’any.
Les principals partides que el conformen són les següents:
Capítol 1. IMPOSTOS DIRECTES
L’import total és de 12.804.000 €, que compten amb les següents partides:
- IBI
1.365.000 €
- BICES 9.631.000 €:
Tèrmica 2.020.000 € (1.010.000 €x2),
CN V2 7.600.000 €
- VEHICLES

295.000 €

- PLUSVÀLUA
- IAE
-

241.000 €
1.265.000 € (CN 548.000 € i Naturgy 238.000 €)

Capítol 2. IMPOSTOS INDIRECTES

Inclou l’impost sobre construccions per un import de 125.000 €
-

Capítol 3. TAXES I PREUS PÚBLICS

L’import total és de 1.643.000 €, dels que la partida majoritària pervé de les taxes de recollida i tractament
d'escombraries amb uns 900.000 € i altres 487.000 € corresponen a taxes per la utilització del domini públic
-

Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Les transferències corrents són les aportacions que l’Ajuntament rep d’altres administracions. Per a l’any
2022 preveiem 2.770.000 €, dels quals la immensa majoria 2.379.000 € ho fan directament de l’administració
de l’Estat (917.000 € provinents d’ENRESA), 239.000€ de la Generalitat i més de 100.000 € de la Diputació
-

Capítol 5. INGRESSOS PATRIMONIALS

Per aquest concepte es té previst ingressar 321.000 €. Inclou els cànons i concessions, la més important de
les quals són les línies de Red Elèctrica amb més de 100.000 €
-

Capítol 7. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL

Es tracta d’aportacions directes per un import de 640.000 €, dels quals la majoria són fons de la Diputació a
través del PAM (450.000 €) i 190.000 € del Ministerio de la Transición Ecològica. Ambdues partides van a
pagar part de la despesa de la Residència a l’Hospitalet.
6. DESPESES
-

Capítol 1. DESPESES DE PERSONAL

Aquest capítol puja a un total de 5.661.000 € (30,87%)
- Inclou previsió augment salarial 2%
- Pla Professionalització i Ocupació 574.000 €
-

Capítol 2. DESPESA CORRENT EN BÉNS I SERVEIS

Total 5.070.519 € (27,65%)
- Arrendaments i cànons
255.000 €
- Reparacions i manteniments
797.000 €
- Materials i subministres
3.889.000 €
- energia elèctrica
512.000 €
- recollida i tractament residus, servei neteja 1.072.000 €
- jardineria
205.000 €
- treballs empreses
870.000 €
-

Capítol 4. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

Total 4.346.000 € (23,71%)
Aquí s’inclouen les partides adreçades als Patronats de la Llar Infants (740.000 €), Escola Música (394.000
€), Mitjans de comunicació (364.000 €) a Llastres (750.000 €) i a Idetsa (386.000 €), MIDIT (64.000 €),
Consell Comarcal 49.000 i 28.000 €, UNED (66.000 €), entitats culturals (145.000 €),
entitats esportives
(249.000 €), subvenció dels llibres de text (90.000 €), Centre Cultural (45.000 €) i altres entitats o la
subvenció de la targeta moneder (150.000 €).

-

Capítol 6. INVERSIONS REALS

Total 3.211.000 € (17,51%)

Les inversions previstes per al 2022 més destacables són:
Remodelació Via Augusta
656.000 €
Residència Hospitalet
1.055.000 €
Aulari Escola Mestral
150.000 €
Zona esportiva Porrassa
233.000 €
Platges
170.000 €
Caserna Policia Local
90.000 €
Inversió carrers
100.000 €
EDAR Vanessa Park
81.000 €
Zona esportiva Hospitalet i Vand.
86.000 € + 35.000 €

Es tracten d’uns pressupostos que permeten un creixement sostenible del municipi. Sostenibles en el sentit
més ample del terme, ja que ho són ambientalment, econòmicament i socialment davant alarmismes de
decreixement sense propostes que hem escoltat.»
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent pregunta:
Ens agradaria saber, si us plau, cóm està el Centre de fotografia i on està o on estarà ubicat?
A la que contesta l’Alcalde: “Pel que fa al Centre de Fotografia es va realitzar una modificació de crèdit durant aquest any
al voltant de 40.000€ i està a la plaça Catalunya, amés s'està treballant amb el projecte de remodelació del mateix

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: «Ens trobem en el tercer any
de legislatura i es repeteix el mateix que els dos primers anys. Aquest cop però, ens arriba un informe al
novembre molt ben realitzat (des d’aquí m’agradaria felicitar a l’equip d’intervenció i econòmic) i ben detallat
amb tots els capítols, articles i conceptes tant d’ingressos com despeses.
En el meu cas i suposo que també li va passar als meus companys Sergi i Sara, esperava poder debatre el
pressupost i posar el nostre gra de sorra: poder analitzar-los amb temps, treure’ls d’aquestes quatre parets i
compartir-los amb la ciutadania a través de debats públics on es confrontin les propostes de l’equip de
govern amb les veritables necessitats dels veïns i veïnes del municipi.
Però per fer això cal voluntat política. En cap cas s’ha convocat als grups municipals a una reunió informativa
per explicar el pressupost des d’un punt de vista programàtic. Per iniciativa pròpia vam demanar una reunió a
l’equip de govern. I la resposta va ser-hi: vaig estar durant gairebé 2 hores amb el regidor d’hisenda parlant,
per una persona nova com jo a entendre com funciona el pressupost d’un ajuntament, però només a efectes
econòmics.
S’ha de tenir en compte que l’ajuntament és la institució més propera a la ciutadania però al meu parer en
aquests mesos és que és hermètica.
El detall del pressupost, amb tots els documents de l’expedient, ens arriba 1 setmana abans. Qualsevol
ciutadà entendrà que és absolutament impossible abordar la lectura rigorosa i fer una comprensió correcta
d’un pressupost que com els darrers anys puja a més de 18 milions d’euros. La complexitat organitzativa de
l’ajuntament i territorial del nostre municipi fa que el pressupost es desglossi en infinites partides
pressupostàries no sempre prou detallades. En aquestes condicions no es pot afrontar amb responsabilitat
un tractament acurat dels pressupostos.
No és políticament acceptable que un equip de govern que governa amb majoria de regidors però només
representant 43,75% dels vots (1.132 vots PSC + 205 Cs), no vulgui dialogar amb temps i forma adequats
amb la majoria d’aquest consistori que representem el 55,60% dels vots (1.699 vots).
Finalment, fent una lectura transversal a l’estructura dels pressupostos, no se’n pot fer d’altra, veiem com
son uns pressupostos continuistes que no aborden els veritables reptes que tenim plantejats com a municipi.
El futur postnuclear del municipi cal

abordar-lo des de ja si no volem fer les coses malament. Unes

instal·lacions energètiques que actualment aporten gairebé el 50% per cent dels ingressos municipals, i que
ha possibilitat uns pressupostos que han servit per executar la

construcció de grans equipaments

sobredimensionats per la realitat demogràfica del municipi.
I per últim i tal com presentem en la proposta 4745/2021 d’avui, no entenem per què enlloc d’anar a cop de
modificació de crèdit no s’incorpora una partida econòmica en el capítol 5 del pressupost per a un Fons de
contingència i d’altres imprevistos.”
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP:“Com cada any sempre que arriba l’exercici més
important de l’any que són els pressupostos la nostra funció sempre ha sigut negociar amb l'equip de govern,
per aportar tot el que es pugui a la ciutadania, ja que nosaltres som regidors de tot el municipi i hem d'aportar
a tot el municipi, per nosaltres són uns pressupostos que estan basats en l'austeritat amb control de la
despesa, per a nosaltres tenen una eficiència que s'està portant a terme, referent a la depuradora de
Vanessa park jo m'enrecordo que al Consell ja estava sobre la taula l'any 2016/2017, i fins ara no s’ha pogut
executar i es farà amb diners de l'Ajuntament no pas de l'Aca, jo també estic molt contenta amb l'acció de la
caserna de la policia que ja no són els 85000€ de l'any passat ja son 85000€ + 90000€, ja se suposa que es
començarà aquest any a fer el projecte o l'arquitecte o el que s’hagi de fer, també importa la millora de la via
augusta que ho portàvem al programa i creiem que no podem dir que no a uns pressupostos que t'estan
desenvolupant alguns projectes també és important quant es va celebrar a la Figuerola " la nit empresarial",
que es va parar d'ampliar els 150.000€ per als empresaris, per nosaltres es important.
Per això hem donat suport, si que és veritat que fa anys es va demanar un pla de contingència,i també he de
dir que bé l'any de la pandèmia es va demostrar que es necessitava una modificació de pressupost no pas
un pla de contingència, jo no he de defensar a l’equeip de govern, la meva funció es negociar i això hem fet i
per això hem donat suport”.
Intervé el Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C’s; “Gracias a todos los funcionarios, mi opinión es de
libertad absoluta, se trata de unos presupuestos equilibrados para un bien común de todos los ciudadanos,
como por ejemplo la residencia de l´Hospitalet de l´Infant con 44 usuarios, en el medio ambiente con la
depuradora de Vanessa Park, iniciativa del mar, con el parque subaquático, etc. En resume, unos
presupuestos muy completos”.
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació de vot; El
Pressupost per l’any 2022 del nostre Ajuntament és de 18.336.025,04 d’euros. Més de la meitat d’aquest
pressupost, com tothom sap, prové de les Centrals Nuclears i les Tèrmiques de Cicle Combinat, empreses
generadores de llum que tenen una vida que caduca en pocs anys. Per tant, cal preveure que, quan no
tinguem aquests ingressos ens quedarem en menys de la meitat dels recursos. Com ho farem per mantenir,
llavors, totes les necessitats previstes ? l’estructura del propi Ajuntament, les infraestructures, les ajudes, els
treballs, els serveis, les… JUNTS pensem que ara és l’hora de pensar-ho perquè fem tard!
L’Alcalde i el seu equip ( PSC i Ciudadanos ) ens proposen un pressupost que no preveu una partida
“exclusiva” per treballar en projectes reals vers el futur postnuclear, JUNTS creiem que cal posar-se
seriosament a repensar projectes de municipi encarats en la tecnología, el turisme, les empreses, … i no
ajornar les dificultats de cada dia, fent allò de “qui dies passa, anys empeny”.
El pressupost que ens presenten aposten poc per la gent jove i per reduir l’atur al nostre municipi, cal tenir
present que malgrat ser un municipi amb un atur sota la mitjana de Catalunya, el 65% de les persones que
tenim aturades SÓN DONES, fet que cal resoldre amb premura i això tampoc es reflexa en el pressupost.
Junts també creiem que cal aprendre del que la Pandemia ens ha ensenyat, i no preveure una partida
dedicada a qüestions sanitàries imprevistes, és un error. Amb això no volem dir que s’hagi gestionat
malament la pandemia, però si que valdría la pena crear un apartat excussiu per la pandemia (noves variats,
ajudes al diferents sectors, ajudes a la gent necessitada, ajudes exclussives a serveis socials degut a una
situació pandèmica … és a dir a qualsevol conseqüència derivada d’una pandèmia, perquè la covid, les
seves variants, han vingut per quedar-se i no podem deixar-ho tot a l’atzar. Ens podeu dir que ja ho

contempleu en cada regidoria, doncs no, perquè tal i com s’ha demostrat en el punt anterior ens hem fet un
fart de fer modificacions de crèdit per salvar imprevistos.L’augment en l'apartat de serveis socials no el veiem
tant elevat per dir aquest aspecte el tenen controlat.
Per nosaltres són uns pressupostos continuistes, per anar passant…
D’altra banda cal dir i reconèixer que tenint un pressupost tant sucós de 18,3 milions d’euros es poden fer
MOLTES coses, bona part de les que es plantegen són adequades, (obro parèntesi) algunes d’elles JUNTS
les portavem al nostre Programa electoral, per tant també les haguéssim executat, i com a conseqüència ens
semblen correctes, però, repeteixo, trobem a faltar totes les qüestions exposades anteriorment.
Bé, per tots aquests motius dits, i perquè la nostra misió no és posar pals a les rodes.
perquè al pressupost plantejat hi veiem tant coses que están bé, com coses millorables (que les plantejariem
d’una altra manera tal i com he exposat) JUNTS ens ABSTINDREM.”
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot:”Ens agradaria
saber, sis plau, cóm està el Centre de fotografia i on està o on estarà ubicat?
No aprovarem el pressupost de la corporació 2022 pels mateixos motius que no hem aprovat la modificació
de pressupost. Avui ens presenteu un pressupost que finalment no és realista i que durant l’any és modificat
pràcticament a cada ple. Al ple del mes juliol es va fer una modificació de pressupost, amb l’ incorporació
de romanent de tresoreria de 821.821.10 € pràcticament tota per despesa corrent. En aquest ple s’acaba de
presentar una modificació més de 846.191 € i tot i que 500.000 son per la remodelació del Nova Llum la
resta torna a ser despesa corrent. No deixa de ser xocant que en el mateix ple que s’aprova el pressupost
general de l’ajuntament també s’aprovi aquesta modificació pressupostària, quan a l’any li resten no més de
15 dies hàbils.
El mes de març es va tancar el pressupost del 2020 amb un total de 21.259.552 €, 4 milions més del
pressupost inicial de l’exercici, i sí, ha estat un any de pandèmia on es van haver d’aportar a recursos
socials, però també va ser un any, en molts aspectes, quasi inactiu per a l’ajuntament.
Esperem al mes de març a veure com es tanca el pressupost del 2021, però sembla que es fa un pressupost
per cobrir l’expedient i ja anirem fent segon necessitats, sense comptar la falta d’informació que hem tingut
per part de l’equip de govern en explicar el cóm i el per què d’aquests números cal recordar que és l’equip de
govern qui ha de tenir un interès per explicar a l’oposició el cóm s’han elaborat per arribar amb un màxim
consens, si vol que l’oposició l’aprovi, vull recordar que el PSOE i UP s’han reunit amb 11 grups
parlamentaris, de 15 que són per a l’aprovació dels pressupostos generals de l’estat.
Per responsabilitat no podem aprovar un pressupost que per nosaltres creiem que no és real i que com
oposició tampoc se’ns donarà tota la informació de cóm i on es destinaran els recursos.
Per altre costat ens alegrem de l’increment de les inversions i esperem algunes partides pressupostades, no
acabin donant-se de baixa per problemes burocràtics. De moment sembla ser que alguns dels projectes
endarrerits es tiraran endavant, com no podria ser d’un altre manera, al començament d’un any preelectoral,
altre cosa és que nosaltres estiguéssim d’acord amb aquesta forma de govern i el temps perdut.
Felicitats també per els 170.000 € per les inversions en platges 170.000 € vers als 35.000 € que hi havia
l’any passat perquè quant altres grups polítics “ com vostè ja sap” HO HEM INTENTAT, SEMPRE HEM
ESTAT VETATS”
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es fa la següent explidació de vot: “El nostre
vot ha estat en contra. Els pressupostos que ens presenteu, són com el dia de la marmota, continuïstes, i sense fer una
aposta decidida per al futur del municipi. Com diem cada any el 60% del pressupost ve suportat pels impostos que
recaptem de la Central Nuclear, i per tant, ens tornem a reiterar en la mateixa pregunta:quina és l'estratègia de l'equip de
govern per preparar el municipi per al futur post-nuclear?? No la veiem enlloc.
Estudiant en detall el pressupost per àrees, l´àrea amb més pressupost és cultura i educació, no estem en contra de la
cultura ni de l´educació, NOMÉS FALTARIA, però li dediqueu un 17% i en canvi a Turisme, Festes i Comerç un 8% i a
Serveis Socials un 9%. El nostre municipi necessita una aposta ferma pel turisme, tant de mar com de muntanya.
Tenim un potencial turístic molt potent i no l´estem maximitzant. I el comerç, la regidora de Promoció econòmica ens va
parlar del projecte dels Locals Buits, que s´ha fet?? una jornada i poc més. Si aneu a Reus podreu veure com s´està
treballant aquest tema de manera decidida, clar! Si passejeu per alguns carrers de l´eix comercial podreu disfrutar
dels grafitis o dibuixos que han fet uns artistes en molts locals que estan buits. Això si que es creure en el comerç local i
treballar-hi seriosament. I podrem continuar.. I per acabar en aquest punt el pressupost destinat a Joventut és un 1%, hem
d´apostar més pels nostres joves i que puguin sentir-se realitzats en el nostre municipi.
Si parlem d´alguns capítols dels pressupost, el capítol I en quan a la despesa de personal,
La línea de l'equip de govern és amortitzar jubilacions i dedicar 437.000 a Plans d'Ocupació, que no deixen de ser treballs
temporals.
ERC apostaria per incrementar personal a Turisme i a l´OMAC, per exemple.
A més encara no està acabada la Relació de Llocs de Treball, una moció que vam presentar ERC al 2019 com a resposta
a la reclamació dels treballadors municipals, que no es va aprovar, però que l´equip de govern es va comprometre a fer-la
ràpidament, i estem acabant el 2021. I el Departament de Contractació? També se´ns va dir que es crearia…però de

moment res de res..
Ara ens fixem en el capítol 6, les inversions. Continueu presentant els mateixos projectes any rera any: el projecte del
Poliesportiu de la Porrassa, la Comissaria de la Policia Local, la Residència d´avis, l´Aulari de l´Escola Mestral, etc.. ara
sembla que com que estem apropant-nos a les eleccions, els projectes veuran la llum. Però clar! tampoc tots…massa
feina.
Ens preguntem en el projecte de la Residència d´avis si es tornarà a repetir el fet d´haver de retornar diners o no ingressar
part dels diners del cofinançament del Ministeri per a la Transició Ecològica ja que en el 2021 només es podrà presentar l
´import de la redacció del projecte i que heu presentat un primer certificat en data de 10 de novembre per un import de
80.541€ . La info que tenim és que en data 27/11 hem ingressat 10.720€. I si ens mirem l´informe que ha fet el
Departament d´Urbanisme haguéssim pogut percebre 190.450€, ja ens ho explicareu.
I el projecte de l´Aulari de l´Escola Mestral, vau presentar el projecte per sol.licitar la subvenció al PAM 2022-2023 de la
Diputació, però com que no encara no disposeu del projecte executiu haureu de modificar la planificació, sinó perdrieu la
subvenció!! Ara suposo que no ho atribureu al Departament. o si? Un altre reflex de manca de planificació i de
gestió.
Respecte al projecte del Nou equipament esportiu, és flagrant el retard. ERC no entenem com no s´ha fet una aposta clara
per aquest projecte, tan necessari.
En positiu direm que ens ha alegrat veure en els pressupostos la reparació i posada en marxa de la depuradora de
Vanessa Park. Després de totes les nostres reclamacions que hem fet des d´ERC en reiterats plens, i que amb l’informe
que vam demanar a Serveis Tècnics va quedar palès l´estat de la depuradora que funciona com una fossa i que contamina
els aqüífers. Ara ens preguntem si 81.000€ seran suficients per arranjar una depuradora que actua com una fossa i que
està contaminant els aquïfers fa molts anys, i ho diem perquè des de COMAIGUA s´ha valorat la reparació en 500.000€,
ens sembla una diferència abismal.
I ja per anar finalitzant, un punt en el qual estem molt disconformes és no imputar en aquest pressupost, els pressupostos
participatius!!! Mostra més de manca de veracitat d´aquest equip de govern.
I per últim voldríem afegir llegint l´informe que ha fet l´interventor, que el romanent líquid de tresoreria és de 7.706.367 € a
2021. L´Alcalde en fa bandera, com una mostra de seny i de bon govern. Per ERC tenir aquest romanent és el reflex de
com tenim el municipi, seguim tenint al Futbol Base en unes instal.lacions en un estat lamentable, un passeig marítim en
decadència, amb unes voreres insostenibles, un polígon industrial deixat, i un llarg etcètera.
I per finalitzar ens fem una reflexió, amb aquest romanent calia implementar impostos, com la plusvàlua o la zona blava,
tenint en compte el context actual marcat per la pandèmia?? I voldríem recordar que la regidora de Promoció econòmica
en una Taula d´empresaris va justificar la zona blava dient “vosaltres no sabeu el que costa el servei de platges, etcc..” i
que la recaptació de la zona blava ajudaria a sufragar despeses, però la realitat no és així,
la recaptació va íntegrament a Idetsa, és per això que no consta en el pressupost de l´Ajuntament.
Per tots els motius explicats ERC no podem donar suport a la línea estratègica de l´equip de govern que és la base del
pressupost presentat.”

Al que contesta l´Alcalde que en relació a les qüestions que heu plantejat, m’agradaria contestar-les totes:
1.Aquests són uns pressupostos que aposten per la diversificació econòmica.
La primera passa per a la diversificació s’ha fet en els darrers anys, on tant les empreses com els treballadors
entenen que es pot treballar més allà de la central nuclear. Aquest és un bon senyal atès que trenca la dependència
tradicional amb la central nuclear.

Són continuistes perquè aposten perquè ens han portat a comptar amb una bona situació econòmica com ho
mostren els nivells d’activitat que tenim al polígon indústria amb més de 70 empreses i més de 400 treballadors i
això ens aporta riquesa i treball i menor dependència respecte als 7,6 M€ que ens proporciona la central que
tancarà més allà del 2035 i no ho farà de forma precipitada.
A més, com sabeu, la taxa d’atur és de les més baixes del territori.

Aquestes pressupostos se sustenten sobre una situació econòmica municipal molt bona, ja que es disposa de
més de 10 M€ de romanent amb els que poder emprendre qualsevol repte de futur.

En relació a la creació d’una partida de contingència, entenem que és innecessària, perquè existeixen altre eines
com les modificacions de crèdit, com s’ha fet per serveis per augmentar les partides dedicades a la targeta
moneder o els serveis socials, i no dependre de l’atzar.
A més, com s’ha demostrat amb la pandèmia, l’Ajuntament té capacitat per afrontar nous ajuts o reglamentacions com el
teletreball, a diferència del que ha succeït amb altres administracions superiors.
Pel que fa a la disponibilitat de la informació aquesta hi és tota a la pàgina web municipal i hi inclou totes les
dades dels anys anteriors. Així que tothom té l’oportunitat de fer els números evitant caure en posicionsments
dogmàtics previs.
La realització dels principals projectes urbanístics es desenvolupen amb el pas del temps, perquè desenvolupar
els projectes necessita el seu temps, no per terminis electorals i, com s’ha explicat reiteradament, són projectes
plurianuals.
Efectivament, alguns projectes no són competència municipal com és el cas de la depuradora de Vanessa, però
la inactivitat d’altres administracions ens obliga a realitzar inversions que no ens pertoquen però que són
necessàries per la preservació del medi ambient.
Posar nous impostos és necessari com el cas de la Plusvàlua perquè és profundament injust que determinats
beneficis de transaccions econòmiques no redunden en benefici de l’ajuntament.
La implantació de les zones regulades d’aparcament ha estat un èxit, sobretot perquè ha facilitat la circulació i
aparcament dels veïns de tot el municipi.»

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 29 de novembre de 2021.

Vistos els pressupostos dels diferents Patronats municipals, de la Societat Anònima municipal Idetsa i de la
Societat municipal de responsabilitat limitada Llastres Serveis Municipals SL per a l’exercici econòmic de
2022
Vistos els informes emesos per la Intervenció Municipal i altra documentació obrant a l’expedient.
Atès el que disposen els articles 112 i 113 de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del Règim
Local i el que disposen els articles 162 i següents del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el Text refòs de la Llei de les Hisendes Locals.
El Ple de l’Ajuntament amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C’s i 1 del PP) que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb dues abstencions (de JxCaT) i
amb el vot en contra de tres membres (1 de la FIC, 1 d’ERC i 1 de la CUP) ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment i en tota la seva integritat el pressupost de la Corporació per a l’exercici
econòmic de 2022 restant fixades les despeses i ingressos en el termes que es desglosen en el següent
resum per capítols:
PRESSUPOST CONSOLIDAT

CONSOLIDAT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

12.804.190,66 €

Capítol 1

7.862.816,23 €

Capítol 2

125.539,03 €

Capítol 2

6.117.734,41 €

Capítol 3

2.724.815,81 €

Capítol 3

29.672,71 €

Capítol 4

3.222.835,24 €

Capítol 4

2.459.980,63 €

Capítol 5

321.928,50 €

Capítol 5

- €

Capítol 6

- €

Capítol 6

3.463.586,56 €

Capítol 7

640.450,00 €

Capítol 7

-157.400,00 €

Capítol 8

30.000,00 €

Capítol 8

30.000,00 €

Capítol 9

- €

Capítol 9

40.014,16 €

TOTAL

19.869.759,24 €

TOTAL

19.846.404,70 €

ajuntament

2.574.106,56 €

PMLLI

5.000,00 €

PMEM

4.250,00 €

PMMC

9.500,00 €

IDETSA
consolidat
Pressupost de l’Ajuntament

96.234,54 €
2.689.091,10 €

AJUNTAMENT

PRESSUPOST D'INGRESSOS

AJUNTAMENT

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

12.804.190,66 €

Capítol 1

5.661.162,23 €

Capítol 2

125.539,03 €

Capítol 2

5.070.519,00 €

Capítol 3

1.643.102,61 €

Capítol 3

13.000,00 €

Capítol 4

2.770.824,24 €

Capítol 4

4.346.787,25 €

Capítol 5

321.918,50 €

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 6

3.211.356,56 €

Capítol 7

640.450,00 €

Capítol 7

3.200,00 €

Capítol 8

30.000,00 €

Capítol 8

30.000,00 €

Capítol 9
TOTAL

Capítol 9
18.336.025,04 €

TOTAL

18.336.025,04 €

Pressupost Patronat Llar d’Infants

PMLLI

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PMLLI

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

- €

Capítol 1

837.633,41 €

Capítol 2

- €

Capítol 2

218.550,00 €

Capítol 3

100.978,41 €

Capítol 3

1.800,00 €

Capítol 4

962.000,00 €

Capítol 4

- €

Capítol 5

5,00 €

Capítol 5

- €

Capítol 6

- €

Capítol 6

5.000,00 €

Capítol 7

- €

Capítol 7

- €

Capítol 8

- €

Capítol 8

- €

Capítol 9

- €

Capítol 9

- €

TOTAL

1.062.983,41 €

TOTAL

1.062.983,41 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT

740.000,00 aportació per despeses corrents
aportació per despeses de
capital

Pressupost Patronat Escola de música

PMEM

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PMEM

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

- €

Capítol 1

516.993,20 €

Capítol 2

- €

Capítol 2

32.700,00 €

Capítol 3

96.438,20 €

Capítol 3

1.500,00 €

Capítol 4

459.000,00 €

Capítol 4

- €

Capítol 5

5,00 €

Capítol 5

- €

Capítol 6

- €

Capítol 6

4.250,00 €

Capítol 7

- €

Capítol 7

- €

Capítol 8

- €

Capítol 8

- €

Capítol 9

- €

Capítol 9

- €

TOTAL

555.443,20 €

TOTAL

555.443,20 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT
394.000,00 aportació per despeses corrents
aportació per despeses de
capital
Pressupost Patronat mitjans de comunicació

PMMC

PRESSUPOST D'INGRESSOS

PMMC

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

- €

Capítol 1

353.556,12 €

Capítol 2

- €

Capítol 2

26.010,00 €

Capítol 3

25.200,00 €

Capítol 3

940,50 €

Capítol 4

364.806,62 €

Capítol 4

- €

Capítol 5

- €

Capítol 5

- €

Capítol 6

- €

Capítol 6

9.500,00 €

Capítol 7

- €

Capítol 7

- €

Capítol 8

- €

Capítol 8

- €

Capítol 9

- €

Capítol 9

- €

TOTAL

390.006,62 €

TOTAL

390.006,62 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT
364.806,62 aportació per despeses corrents
aportació per despeses de
capital

PRESSUPOSTOS SOCIETATS MERCANTILS MUNICIPALS SECTORITZADES COM ADMINISTRACIÓ
PÚBLICA

IDETSA

PRESSUPOST D'INGRESSOS

IDETSA

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

Capítol 1

493.471,27 €

Capítol 2

Capítol 2

769.955,41 €

Capítol 3

859.096,59 €

Capítol 3

12.432,21 €

Capítol 4

559.011,00 €

Capítol 4

6.000,00 €

Capítol 5

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 6

Capítol 7

160.600,00 €

233.480,00 €

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

40.014,16 €

TOTAL

1.555.353,05 €

LLASTRES SL.

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

Capítol 1

860.533,72 €

Capítol 2

Capítol 2

703.540,52 €

Capítol 3

2.747,64 €

TOTAL

1.578.707,59 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT
394.000,00 aportació per despeses corrents
160.600,00

aportació per despeses de
capital
QQUU, CCEE…

LLASTRES SL.

Capítol 3

PRESSUPOST D'INGRESSOS

833.613,09 €

Capítol 4

750.000,00 €

Capítol 4

Capítol 5

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

TOTAL

1.583.613,09 €

TOTAL

1.566.821,88 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT
802.764,00 aportació per despeses corrents
aportació per despeses de
capital
QQUU, CCEE…

Segon.- Aprovar la documentació annexa al Pressupost d´acord amb el que disposa l´article 164, 165 i 166
del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de febrer, pel que s´aprova el text refòs de la Llei d´Hisendes
Locals.6 del Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de febrer, pel que s´aprova el text refòs de la Llei d
´Hisendes Locals.

Tercer.- Aprovar la relació de llocs de treball que integren la plantilla del personal funcionarial i laboral
adscrit a l´Ajuntament i als Patronats, així com els de les Societats IDETSA i LLastres Serveis Municipals SL,
en els termes fixats a l´article 283 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refòs
de la Llei municipal i de Règim local de Catalunya. S’adjunta com ANNEX a aquest punt de l´acord la relació
de llocs esmentada.

Quart.- Aprovar íntegrament la proposta del Consell d´Administració de data 6 d’octubre de 2021 de la
Societat Anònima municipal d’ IDETSA de data del Pressupost d´Idetsa per a l’exercici econòmic de 2022
sota el següent desglòs:

CAPÍTOLS INGRESSOS
11

CAPITOLS DESPESES

0,00 1

493.471,27

22

0,00 2

769.955,41

33

859.096,59 3

12.432,21

44

559.011,00 4

6.000,00

Despesa
corrent

55
IIIngressos
ccorrents
66

1.418.107,59

1.281.858,89
5

0,00

Fons
contingèn
cia

0,00

77

160.600,00 6

233.480,00

Iingressos
capital

160.600,00 7

0,00

88

Despesa
0,00 de
capital

99

0,00 8

0,00

Iingressos
financers

0,00 9

40.014,16

tTOTAL

1.578.707,59

Despesa
financera
TOTAL

233.480,00

40.014,16
1.555.353,05

Cinquè.- Aprovar íntegrament la proposta del Consell d´Administració de la Societat municipal
de
responsabilitat limitada Llastres Serveis Municipals SL de data 13 d’octubre de 2021 per a l’exercici econòmic de
2022 sota el següent desglòs :

PRESSUPOST 2022

INGRESSOS

2022

A. OPERACIONS CORRENTS
833.613,09 €
750.000,00 €

Capítol 3 - Altres ingressos
Capítol 4 - Transferències corrents
Total

1.583.613,09 €

TOTAL INGRESSOS

1.583.613,09 €

DESPESES

2022

A. OPERACIONS CORRENTS
Capítol 1. Despeses de personal
Capítol 2. Despeses compra béns i
serveis
Capítol 3. Despeses financeres
Total

860.533,72 €
703.540,52 €
2.747,64 €
1.566.821,88 €

TOTAL DESPESES

1.566.821,88 €

Sisè.- Sotmetre a informació pública pel termini de 15 dies hàbils comptats a partir de l´endemà de la publicació edictal, d
´aquestes aprovacions inicials, mitjançant anunci als taulers de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
als efectes de presentació de reclamacions i/o al.legacions.Exhaurit el termini esmentat, sense haver-se interposat cap tipus de
reclamació s´entendran aprovats els pressupostos definitivament sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la remissió d
´una còpia a l´Administració Estatal i a la Delegació Territorial del Govern a Tarragona d´acord amb el que disposa l´article 166
del Reial Decret-legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el text refòs de la Llei de les Hisendes Locals. Així mateix es
procedirà a la publicació de l´aprovació definitiva resumidament i per capítols dels diferents pressupostos al Butlletí oficial de la
província de Tarragona.

Setè.- Contra la publicació de l´aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios davant de la Sala
contenciosadministrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats des de l´endemà
de la publicació de l´aprovació definitiva, d´acord amb el que disposa l’article 112 i ss de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del
procediment administratiu comú de les administracions públiques i els articles 10.1b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de les
jurisdicció contenciosadministrativa del 13 de juliol de 1998.

Vuitè.- Notificar aquest acord als efectes adients a la Intervenció municipal de fons, a les secretàries dels
Patronats, al Departament de Recursos Humans, a la Gerència d´Idetsa i a la Gerència de Llastres Serveis

Expedient 3419/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta del Jutge de Pau
titular d'aquest Municipi.
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Atès que pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va notificar amb el número de registre
d'entrada 6592 de 12 d'agost de 2021 la finalització de quatre anys del nomenament de l´actual
Jutge de Pau.
Atès que per acord de la Junta de Govern del 24 d'agost de 2021 es va acordar incoar el
procediment adient.
Atès que en compliment de l´article 5 del Reglament 3/1995, de 7 de juny dels jutges de pau es va
sotmetre a informació pública la convocatòria de la vacant del Jutjat de pau del municipi de
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant al Butlletí oficinal de la província de Tarragona de 6 de setembre
de 2021.
Atès que el termini per la presentació de sol.licituds va finalitzar el 5 d'octubre de 2021
Atès que exhaurit el termini es van presentar la instància del Sr. Manuel Ricard Sánchez Aixart
Per l´Alcaldia es manifesta: "La proposta que fem és que l´actual Jutge de Pau, en Manuel Sánchez
Aixart, continuï exercint aquest càrrec. Entenem que el Manel Sánchez compleix sobradament els
requeriments que l'exercici de la plaça requereix, tant pel coneixement del terme i els seus
habitants, per l'arrelament al municipi, la seva actitud, etc.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 29 de novembre de 2021
Atès el que disposa el Títol I del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, així com el
que disposa l´article 303 de la Llei orgànica 6/85, d´1 de juliol, del Poder Judicial.
L´Ajuntament Ple 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. Aprovar proposar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al Sr. Manel Ricard Sánchez
Aixart com a Jutge de pau titular d´aquest Municipi, per reunir tots els requisits legals i no estar
incurs en cap causa d´incompatitilitat ni d´incapacitat.
Segon.- Trametre aquest acord, juntament amb una fotocòpia dels DNI de la persona proposa, així
com del seu currículum i una fotocòpia de la publicació al BOPT a la Secretaria del Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, a fi i efecte que efectuï el nomenament del candidat
proposat.
Tercer.-Notificar aquest acord als efectes de coneixement al candidat presentat i al Secretari del
Jutjat de Pau.

Expedient 4205/2021. Estudi i aprovació inicial, si procedeix, de la modificació de
l'Ordenança fiscal 8, reguladora de la taxa per utilització privativa o per aprofitament
especial del domini públic local de les instal.lacions de transport d'energia elèctrica, gas,
aigua i hidrocarburs
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

Una vegada explicada pel Regidor Frederic Escoda el projecte de modificació completa de
l'ordenança reguladora de la Taxa per aprofitament especial del domini públic local, així com els
informes que consten en l'expedient, i atès que és competència del Ple d'aquesta Corporació
implementar ordenances noves i modificar ordenances i reglaments en matèria de la seva
competència, i que la modificació de l'ordenança en aquest cas compleix amb la legalitat vigent i
amb la seva finalitat de gravar l'aprofitament especial del domini públic local, conforme a la recent
doctrina del Tribunal Suprem.
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Gonzalo Abogado
són els que van plantejar inicialment en un municipi de Galícia la taxació de les línies d’alta tensió i per
extensió també les xarxes. Les referències que tenim són bones.Aquesta modificació de l’ordenança és
una adequació a una sentència del TS del 2020 en la qual es diu: que no es discuteix aplicar aquestes
taxes i es demana que s’ajusti el percentatge de taxa a la intensitat d’ús (abans era un 5% en general
i ara el que es planteja és diferenciar els components fixes – ocupació de sol, mantenint aquest 5%,
del que són elements que no afecten al seu ús, desgravant un 2.5%). Diferenciar el que són torres,
subestacions, ... del que són línies de distribució. Això té un cert sentit i per tant creiem necessari
adaptar-se a aquesta modificació.
Per tant, valorem positivament que l’Ajuntament ja al 2017 va aplicar aquesta taxa com feien altres
municipis i ho veiem bé com una font d’ingressos per al futur post-nuclear del municipi. Aquí tenim 5
línies elèctriques, mini-transvassament de l’Ebre, gasoducte València-Barcelona, subestacions, .
D’altra banda, instem al govern d’aquest ajuntament que no es quedi aquí: continuar explorant si
es podrien aplicar noves taxes i intentar recuperar aquest 2.5% de les línies, estudiant altres tipus
de taxes o creant-ne de noves. Per exemple: per afectació del paisatge, per salut, afectació d’un
altre tipus d’ús. Inclús explorar si és possible a tot el circuit de generació i comercialització. I per
tant, es podrien ampliar impostos d’IBI i IAE a les empreses generadores del municipi, tal com
emanaven en la proposta d’acord 4576/2019 (Estudiar la possibilitat d'incrementar els ingressos
municipals de les empreses energètiques)."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 29 de novembre de 2021.

El Ple de l' Ajuntament per unanimitat dels tretze membres assistents 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.- Aprovar amb caràcter provisional i inicial la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la TAXA PER
LA UTILITZACIÓ PRIVATIVA o APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL en el sentit de recollir les
modificacions que afecten només l'article 4t així com, i per a major claredat, existint alguna petita modificació també
en l'enunciat de la taxa reguladora així com en el text, i en concret, havent d'eliminar tota al·lusió a una utilització
privativa, per a millor comprensió es dóna una nova redacció a tota l'ordenança de manera completa, tal com es
recull en l'annex 1 del present acord, la redacció del qual passa a ser la que s'indica en aquest annex.
Segon.- Exposar al públic el present acord en els llocs assenyalats en l'article 17 del TRLHL i en el BOP, per un
termini de 30 dies hàbils a fi que els interessats puguin examinar els expedients i presentar les reclamacions que
estimin oportunes.
Així mateix, i tot i que es tracta de modificació i no d'implantació, i puix que a més la modificació parcial ha vingut
imposada per imperatiu de la nova doctrina del Tribunal Suprem, publiqui's també en la web del municipi a l'efecte
d'informació general del veïnat, entitats i altres conforme a la llei 39/2015.
Tercer.- En el cas que en el període d'exposició pública no es presentin reclamacions, la qual cosa
s'acreditarà per certificació del Secretari, aquest acord provisional s'entendrà elevat automàticament a definitiu,
procedint-se seguidament a la seva publicació en el butlletí oficial de la província en unió del text íntegre modificat de
la respectiva ordenança fiscal.Quart.- Que prossegueixen els altres tràmits de l’expedient.

Expedient 4331/2021.Estudi i aprovació, si procedeix, de l'aprovació del conveni de
col.laboració entre el CCBC i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per
regular la delegació a favor de la comarca dels serveis de gestió de residus municipals i
serveis addicionals i complementaris al Municipi.
Favorable

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

Pel Regidor Frederic Escoda es fa una breu explicació sobre aquest conveni de col.laboració amb el
Consell Comarcal del Baix Camp per tal de regular la delegació a favor de la comarca dels serveis
de gestió dels residus municipals i serveis addicionals i complementaris al Municipi.
Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Des del nostre grup
sempre hem defensat que els serveis municipals, especialment aquells més essencials, han de ser
gestionats públicament i de manera directa per part del municipi. Entenem que d'aquesta manera,
a part de garantir-ne la universalitat d'accés i la possibilitat d’una tarificació progressiva en funció
de la renda, els beneficis de l'activitat poden repercutir en la totalitat de la població, alhora que es
millora el control sobre les condicions laborals de les treballadores.
Els residus és un d’aquests serveis municipals bàsics que el 1993 el nostre municipi va delegar al
Consell Comarcal del Baix Camp i que a través d’un conveni signat el 1995 presta l’empresa
SECOMSA (100% Consell Comarcal del Baix Camp). Vam perdre així el control de la recollida de
residus, amb un model mercantil que ha convertit la recollida i el tractament dels residus en un procés
que va en detriment del medi i la població.
D’una banda SECOMSA com empresa pública hauria de complir amb aquests requeriments però veient
els costos, com funciona realment l’empresa i com es gestiona depèn quin residu, creiem necessari
municipalitzar aquest servei tal com vam presentar en la proposta 1226/2020 (Estudi de la
municipalització de la recollida i l'autogestió dels residus orgànics).
Una autogestió dels residus orgànics domèstics i restes vegetals des de l’àmbit municipal permetria
l’estalvi econòmic de la seva recollida i tractament, a més d’estalviar les emissions que genera el
transport d’anada i tornada d’aquest residu.
Cal tenir en compte que la gestió directa de la recollida dels residus és més econòmica (estalvi de

l’IVA, del benefici empresarial, aprofitament de recursos propis...), a més que permet una major una
major flexibilitat per a l’aplicació de polítiques socials progressives en el preu de la recollida de residus,
una major resiliència en casos d’emergència, un abaratiment de les taxes, i un millor control sobre les
condicions laborals de les treballadores, a més d’un estalvi anual considerable per a les arques
municipals"
Vist el dictamen emès per la Comisisó informativa de serveis interns del 29 de novembre de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d'ERC, 1 de C's i
1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb
l’abstenció del membre de la FIC i el vot en contra del membre de la CUP, ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Baix Camp i l'Ajuntament
de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per regular la delegació a favor de la comarca els serveis de
gestió de residus municipals i serveis addicionals i complementaris al Municipi que s´adjunta com
annex 2 a aquest acord.
Segon.- Exposar al públic mitjançant edicte al BOP aquesta aprovació a efectes informatius.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Camp, així com a la Tècnica de
mediambient de l'Ajuntament.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde a la signatura de tota la documentació que escaigui per la
materialització d'aquest acord.

Expedient 4745/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, sobre la proposta de resolució
que presenta el grup municipal de la CUP per l'elaboració d’un pla de contingència per
actuar en cas de desabastiment energètic i/o alimentari i de dotació pressupostària del
Capítol 5 de la despesa (Fons de Contingència i altres imprevistos)
Desfavorable

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

Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es fa la següent argumentació de la
proposta de resolució que presenta
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des de fa uns anys, la disponibilitat decreixent dels recursos energètics i materials a nivell mundial
ha fet que el metabolisme de la societat s’hagi alentit. Des de fa uns mesos, aquesta crisi s’ha
començat a manifestar de forma explícita amb un increment de preus dels principals recursos
energètics i materials. En el darrer any el preu del petroli s’ha incrementat un 82%, passant dels
44$/barril als 80$/barril; i el preu del gas natural s’ha incrementa un 450%, passant dels 20€/Mwh
als 110€$/MWh. En conseqüència, els productes derivats també han incrementat notablement el
preu que en paguem les usuàries finals: l’electricitat ha pujat gairebé un 500%, passant dels
35€/MWh als més de 200€/MWh, i la gasolina i el gasoil s’han incrementat més d’un 25%, passant
dels 1,1€/litre als 1,4€/litre.
Aquests només son uns exemples dels increments de preu dels principals recursos energètics, als
que s’ha de sumar l’increment de diverses matèries primeres com ara el coure, l’acer, o el ferro. Tot
plegat està provocant un nivell de desabastiment de molts productes així com l’increment del preu

dels béns i serveis amb una pujada del 5% de l’IPC.
Davant aquesta situació, els ajuntaments com a institucions més properes a la ciutadania cal que
estiguin preparats per fer front a una situació d’emergència que es podria produir en qualsevol
moment, ja sigui per l’increment encara més grans en els preus de béns i serveis als que la
ciutadania no pugui fer front, per l’aparició de possibles escenaris de desabastiment energètic o de
béns bàsics com l’alimentació.
Aquesta vulnerabilitat general de la societat davant la crisi energètica es veu agreujada al nostre
municipi, ja que disposem d’uns nivells de renda per càpita inferiors a la mitjana catalana. Segons
les darreres dades disponibles de l’Idescat, el 2018 el municipi teníem una renda per càpita de
14.900€, situant-nos per sota de la mitjana catalana de 17.600€.
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 d’un mes, elaborar un pla de contingència per actuar en cas de
desabastiment energètic i/o alimentari prolongat en el temps (més de tres dies).
Aquest pla hauria d’incloure, com a mínim:
•

Provisió d’aliments no peribles.

•

Provisió de llenya.

•

Previsió de funcionament serveis bàsics: CAP, centres de gent gran (casals, centres de dia,
i residència), Escoles i Institut, Bombers, Ajuntament, abastiment d’aigua,...
Aquest pla, un cop aprovat per l’equip de Govern es sotmetrà a informació i debat públic
per tal de, si s’escau, millorar-lo i completar-lo.

2. En el termini màxim d’un mes, proposar al Ple l’aprovació d’una modificació de crèdit per
incorporar una partida de 500.000€ al Capítol 5 de la despesa de pressupostos (Capítol 5: Fons de
contingència i altres imprevistos > Article 50: Dotació al fons de contingència d'execució
pressupostaria > Concepte 500. Fons de Contingència d'execució pressupostaria)."

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de
vot:"Malgrat hi hagi gent que no se’n recordi, tant a les esmenes del pressupost 2019 com a les del
2020 vam demanar, per què no estava contemplat al pressupost el capítol 5, especialment va ser per
la proximitat de la pandèmia i els temporals que es van produir o qualsevol altre imprevist sense
especificar quin podria passar hem pogut comprovar que no necessariament pot ser, des abastament
energètic, si no que al cap de l’any es poden donar diferents casos.
Però no hauria d’estar acotada a una emergència si no a totes, ja sigui per des abastiment energètic,
ja sigui per un temporal, ja sigui per continuïtat pandèmica, etc. etc."

Per la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació de
vot:"Davant d’aquesta proposta on feu referència a una casuística hipotètica, considerem que es
podria fer una comissió d’anàlisi per trobar així alternatives es cas d’aquesta situació d’emergència que
anomeneu… però sí que trobem agosarat determinar un import a invertir abans de saber en què
exactament faria falta invertir-lo.."

Intervé l'Alcalde fent la següent explicació de vot: "La moció que heu presentat parteix d’una situació
certa que és l’encariment generalitzat dels preus dels productes energètics i de les matèries primeres.
També és cert que aquesta situació ha afectat a l’economia familiar i de les empreses, però el que
nosaltres no contribuirem és a generar un major alarmisme social.
Per què? Doncs perquè durant els mesos que portem de pandèmia no s’ha produït cap situació de
desabastiment greu dels mercats dels productes bàsics com els alimentaris.
Com és conegut, les famílies més vulnerables han estat assistides per la societat civil. Al nostre
municipi gràcies a la col·laboració d’organitzacions com Càrites, el Banc d’Aliments i molts veïns i
veïnes que participen en campanyes com la del gran recapte o amb d’altres formes més anònimes de
solidaritat amb els més necessitats.
A més, l’Ajuntament a través dels seus departaments, les entitats i les persones del municipi han
demostrat una gran capacitat de resposta davant d’una possible emergència, com així va quedar
demostrat durant la primavera de 2020 en que absolutament ningú va quedar desasistit davant d’una
emergència tan punyent com la pandèmia de la Covid."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 29 de novembre de 2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l'abstenció de tres
membres (2 de JxCaT i 1 del PP) i amb el vot favorable de tres membres (1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la
CUP), ACORDA:
Primer.-Desestimar la proposta de resolució que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.

Expedient 4227/2021. Donar compte de l'expedient del cost efectiu dels serveis 2020
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 1444/2021. Donar compte de l'expedient de Morositat del 3er trimestre de
2021 de l'Ajuntament i dels Patronats
Favorable

Tipus de votació: Unanimitat/
Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 3716/2021. Donar compte de l'expedient de les línees fonamentals del
pressupost 2022
Favorable

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

Expedient 4491/2021. Donar compte de l'expedient del preu públic del taller d'il.lustració
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 3999/2021. Donar compte del preu públic sortida Port Aventura
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest expedient

Expedient 4675/2021. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia des del 10 de gener al 22
de novembre de 2021 (ambdós inclosos)
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assentim
ent

Es resta assabentat de l'expedient dels Decrets de l'Alcaldia des del 10 de setembe al 22 de
novembre de 2021 (ambdós inclosos), que comprenen dels números 600 al 806.

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
Expedient 4614/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, del nomenament de filla i fill
adoptiu del Municipi a la Dra. Maria Teresa Palet Plaja i al Dr. Manuel Romero Tallafigo
respectivament.
Favorable

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

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa l´explicació de la proposta: " La Sra.
Maria Teresa Palet Plaja i el Sr. Manuel Romero Tallafigo, van descobrir a l’arxiu Ducal dels Medinaceli a
Sevilla part de la història medieval del nostre municipi i de altres, per la qual cosa han sigut premiats
amb els premis Xavier Dupre que atorga el CELHI, gràcies a aquest descobriment la seva recerca, la
seva divulgació i la seva gran contribució a conèixer millor el nostre passat, avui en dia sabem més del
període medieval del nostre poble i de territori més proper, cal destacar també que gràcies a ells,
tenim reflectida en les dues edicions del llibre Les nostres arrels part d’aquesta historia.
Per tot això i tal i com diu la moció proposem al plenari de l’ajuntament el seu nomenament com filla i

fill predilectes del municipi."

Intervé el Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP manifestant: "Com ja hem
demostrat en la nostra praxi política en els dos anys i escaig que portem de legislatura, les qüestions
protocol·làries ens semblen, en termes generals, innecessàries, superficials i carregoses.En el cas que
ens ocupa, la petició de nomenament com a fills/filles adoptius del municipi de dos doctors en història,
hi votarem en contra. Amb això no pretenem posar en qüestió la vàlua dels dos professionals ni la
qualitat de la seva feina ni el valor de la història a l’hora de conformar i entendre la realitat social del
nostre municipi. Però entenem que atorgar aquests títols només té sentit en casos molt excepcionals. I
que fer bé la pròpia feina, per la qual hom rep una remuneració econòmica a canvi, no hauria de ser
en cap cas un d’aquests motius excepcionals.
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: "Jo s'implement volia felicitar
el grup de la Fic per presentar aquesta proposta, per accions com aquestes enriqueixen l'història i
la cultura del nostre municipi."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 29 de desembre de
2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de dotze mebres (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.-Nomenar fills adoptius del Municipi a la Dra Maria Teresa Palet Plaja i al Dr. Manuel Romero
Tallafigo.
Segon.- Comunicar el nomenament als interessats, citant-li perquè el dia que aquesta Corporació
decideixi acudeixin a la sessió solemne en la qual es procedirà a lliurar-lis la documentació que
acrediten els títols de fills adoptius del Municipi. Aquesta sessió de celebrarà en un acte públic que
serà prèviament comunicada.
Tercer.- Inscriure en el Llibre Registre d'Honors i Distincions el títol concedit perquè quedi
constància del seu lliurament.
Quart.- Comunicar aquest acord al Tècnic de Cultura i al Cap de Protocol de l'Ajuntament perquè
realitzin les gestions oportunes per portar aquest acord a terme.

Expedient 4711/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal d'ERC per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 7,
Abstencions: 0, Absents: 0

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC explica l´argument d´aquesta moció
presentada: " La pèrdua perinatal, gestacional o neonatal és una realitat encara sovint molt
invisibilitzada socialment i que pateixen moltes famílies en silenci. Segons les dades, l’any 2019 van
morir 157 menors d’un any, dels quals 34 abans de les primeres 24h i 96 entre el dia 1 i els 28
dies.
Es considera mort gestacional, perinatal i neonatal les pèrdues que es donen durant l’embaràs o en
el moment al voltant del naixement. És a dir, pèrdues durant la gestació, ja sigui en les primeres
setmanes d’embaràs, o en gestacions a partir de les 28 setmanes (considerades morts fetals
tardanes), durant el naixement, o les morts dels nounats fins als 28 dies de vida.
La mort d’una gestant o infant recent nascut segueix sent un tema tabú en la nostra societat,
silenciat i minimitzat, fet que provoca que sovint les famílies que pateixen una pèrdua d’aquestes
característiques es trobin soles a l’hora d’afrontar aquest dolor.

Ha estat gràcies al trencament del silenci de moltes mares, de moltes famílies i d’entitats, que
aquest dol perinatal, o “dol no reconegut” poc a poc disposa de més visibilitat, reconeixement social
i també mèdic davant les pèrdues d’un fill. Avui hi ha moltes professionals més preparades que
acompanyen les famílies en tot moment, existeixen grups de suport per famílies que han passat pel
mateix procés, i fins i tot el Departament de Salut va publicar una guia el 2016 sobre aquest tema.
I també són diverses les entitats que treballen des d’arreu del territori per visibilitzar aquest fet i
acompanyar les famílies.
També són cada vegada més nombrosos els ajuntaments del nostre país que, compromesos amb el
fet, treballen per dotar el municipi d’un espai de reconeixement per les pèrdues perinatals,
gestacionals i neonatals per fer extensiu aquest reconeixement social i per facilitar un espai de
culte comú per totes les famílies. Es tracta de crear un espai col·lectiu específic per facilitar el dol i
l’acompanyament de les famílies que pateixen la pèrdua del fill o filla durant l’embaràs o després
del part. Fins i tot alguns ajuntaments realitzen activitats conjuntes en memòria un cop l’any i
possibiliten que les famílies que així ho desitgin, puguin realitzar un enterrament individual.
Per aquest motiu, considerem prioritari promoure accions al nostre municipi com un espai de
reconeixement i acompanyament per les famílies que han tingut pèrdues d’éssers estimats en
aquestes condicions, i visibilitzar així el dol perinatal, gestacional i neonatal, donant-li la
importància que es mereix.
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER.- L’Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es posa al costat de les famílies que
han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol
acompanyar en el seu dol.
SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport
i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en
forma d’espai físic al cementiri municipal i d’altres estratègies d’acompanyament.
TERCER.- Que l'Ajuntament es compromet a donar a conèixer l´existència del mateix, i fer difusió a
través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d´aquest espai de dol.
QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o
neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que
es trobin en aquestes situacions.
CINQUÈ.- Realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar
suport públic a les famílies de les víctimes."
Pel Regidor Ivan Torrobella del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació de vot: "Veiem
necessari seguir l’exemple d’altres municipis en el sentit de contribuir a la visibilització i atenció al dol
perinatal, neonatal i gestacional, així com iniciar mesures de suport a les persones i famílies que
pateixen aquesta pèrdua. Si bé és cert que les associacions de persones afectades han ajudat al
reconeixement social d’aquestes morts, i així, a la consciència del dol, pel que fa a l’àmbit sanitari i les
seves professionals queda encara molta feina per fer.
Cal considerar que la manca de visibilització i reconeixement d’aquest dol té lloc en una societat on:
• El model de salut és androcèntric i això comporta tot un seguit de violències envers les dones
en l’àmbit sanitari, que té encara mancances greus pel que fa a l’atenció obstètrica i
ginecològica. Recordem que els darrers mesos encara s’ha estat lluitant per l’avortament
garantit en tot el territori de Catalunya.

•

Catalunya no té encara un protocol unificat per a l’atenció d’aquest dol.
En un món on les cures i el benestar psicoemocional i físic no estan al centre, el dol té poca
consideració en l’àmbit laboral, que d’entrada, només concedeix fins a cinc dies per la
defunció d’un familiar de primer grau.

Respectes els acords, tenim una sèrie de consideracions:
1. És molt genèric. D’acord en donar suport a les persones i famílies.
2. D’acord en fer manifest aquest suport amb la creació d’un espai físic, sigui al cementiri i/o en
un altre lloc. Hi afegiríem la possibilitat de posar-hi elements simbòlics de memòria. En
qualsevol cas, pensem que és bàsica l’escolta de les necessitats de les persones que han patit

aquestes pèrdues a l’hora de prendre decisions sobre el tipus d’espai que s’ha de crear i els
elements que han d’ocupar aquest espai. Caldrà promoure trobades famílies que travessin
aquest dol per valorar la necessitat d’aquesta iniciativa i la manera de portar-la endavant.
3. D’acord en què l’Ajuntament doni a conèixer aquest/s espai/s. Ara bé, caldrà vetllar perquè el
manteniment d’aquest espai sigui sostenible i que l’Ajuntament es comprometi a mantenir-lo
en condicions dignes. No es pot quedar en una inauguració que acabi en decadència.
4. D’acord en donar suport a les associacions i a les persones concretes que es trobin en aquest
dol. L’Ajuntament caldria que posés els mitjans tècnics per a la detecció de necessitat
d’associació o grup, i acompanyar en la seva formació inicial.
5. D’acord amb mostrar el suport públic a les famílies i en fer campanyes de sensibilització però
pensem que hi ha els mitjans per donar espai a una informació més aprofundida en la
televisió i altres mitjans locals. No es pot quedar en una campanya buida sense contingut."

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fent la següent explicació
de vot: ·El passat 15 d’octubre vam celebrar el Dia Mundial de la conscienciació sobre la mort
gestacional, perinatal i neonatal. El fet que existeixi un dia mundial per a la conscienciació ja ens diu
alguna cosa sobre la necessitat de visibilitzar un tema poc conegut o, si conegut, poc abordat.
Aquí vull fer un reconeixement a tots els professionals, associacions de pares i mares, entitats i dones
que han fet d’aquesta visibilització i acompanyament una lluita. Psicòlegs perinatals, els i les
professionals del CAP d’Hospitalet de l’Infant que gestionen aquesta tasca perfectament,…. o dones
que també han patit aquestes pèrdues doloroses i que són les que més ajuden a les mares i pares que
pateixen aquest dol.
Junts per Catalunya, creiem que l’hem d’escometre definitivament, no només fent el reconeixement
del fet (que ja està bé i que donarem suport a la moció, evidentment, però per nosaltres és queda
curt), hem d’anar més enllà i més enllà vol dir legislant i buscant solucions justes, i JUNTS ja ho hem
fet.
JUNTS, passat 16 de novembre al Ple del Senat vàrem debatre una moció (per cert presentada i
encapçalada per JUNTS que va molt més enllà de fer un reconèixement públic i de la bona voluntat de
les persones) una moció que va ser debatuda i transaccionada per TOTS els grups polítics (menys un)
per tant votada per la majoria i que es va aprobar. Vam decidir ejecutar una legislació en aquest àmbit
i es van aprobar mesures fermes per una millor atenció del dol gestacional, perinatal i neonatal.
És a dir el cal executar és: atendre la recuperació física de totes les dones que han patit un part i un
postpart ( fent les modificacions normatives necessaries per tenir un permís progressiu), i també
(disposar de finançament i recursos humans i materials) per atendre l’acompanyament als pares i
mares en aquest traumàtic trànsit des del primer moment. És a dir, donar-lis els què es mereixen, el
que toca i és just.
Som una societat, culturalment, que encara viu d’esquenes a la mort en tots els casos, perquè malgrat
la mort formi part de la vida, mai no estem prou preparats per afrontar la pèrdua de qualsevol ésser
humà; menys encara si es tracta d’un fill.
Per això és molt important que el dol gestacional es conegui i es condueixi i acompanyi de forma
adequada des del primer moment.
Per la Regidora Lupe Capella es fa la següent explicació de vot:"Per tal de argumentar el nostre VOT
EN CONTRA, no tant a la exposició de motius, sinò als acords que es proposen
- Pel que respecta al ESPAI de suport i confort: El 15 d’ octubre es celebra el dia mundial del dol
perinatal i gestacional. Justament el passat 15 d’octubre fan fer-li des de Ràdio Hospitalet una
entrevista a la psicòloga municipal, la Bàrbara Mas, que a més a més, és especialista en aquest tema.
En aquesta entrevista ella ja va avançar la creació d’aquest espai al municipi.
Als pocs dies, el 26 d’octubre, vaig anar al programa d’actualitat municipal, i com no podia ser d’altra
manera, em van preguntar sobre aquest espai, i vaig respondre que hi estaven treballant per aquest
any que entra i que estaria ubicat al cemintiri de L’Hospitalet, per raons d’espai. I que ja fariem la
comunicació quan tot estigués més avançat.
I es més, als pressupostos d’aquest any hi ha una partida destinada a aquest espai.
Per tant, ja hi estem treballant, tant des de la Regidoria de Salut, como la de Obres i Serveis, amb
l’ajut de la Bàrbara Mas i del arquitecte tècnic municipal.
- Pel que respecta a fer difusió i visibilització a través dels nostres mitjans de comunicació:Hem
remeto a la entrevista del passat día 15 d’octubre, a la publicació en xarxes per part de la Regidoria de
Salut feta el mateix dia 15 per donar a conèixer aquest dia i explicar en què consisteix.
A la psicòloga municipal l’entrevisten una vegada al mes a la ràdio municipal. Totes les entrevistes
tenen la salut mental como eix principal. I he de repetir que la Bàrbara Mas és una experta en aquest
tema.

Però es més,just en aquests dies d’actubre es va gravar a la TVV un reportatge monogràfic sobre
aquest tema en dos parts. Com aquest any como tots sabeu LA MARATÓ va destinada a la Salut
Mental, la primera part s’ha programat pel dia 10 de desembre, i la segona pel dia 17 del mateix mes.
I no puc explicar res més, per no fer spolier.
Per tant, en la difusió ja s’està treballant i força.
- Per últim i pel que respecta a l’acompanyament a les famílies: A banda del institucional,
suposo que us referiu a un acompanyament professional, es a dir, per un psicòleg/a. Perque amb la
publicació de Guies evidentment no hi ha suficient.
Aprofito aquesta ocasió per recordar que la competència en salut sobre les persones és de la
Generalitat. Que ni l’Alcalde, ni jo evidentment, tenim cap tipus d’autoritat sobre la nostra Àrea Bàsica
de Salut. Aprofito també des d’aquí per agraïr la feina de totes i tots els professionals de la salut en
aquest contexte pandèmic i, en especial, als del nostre municipi.
Però la veritat és que al nostre CAP venen un psiquiatra i un psicòleg una vegada cada 15 dies.
Al ple del passat juny ja vam aprovar, arran de la moció presentada per ERC en relació a la prevenció
del suïcidi, i transaccionada amb el PSC, requerir al Departament de Salut per tal de que millorès i
cumplís les ratio en professionals de la salut mental.
Dons bé, l’Ajuntament, assumint una vegada més competències que no són seves però que milloren
el benestar dels nostres veïns i veïnes i ajuden a mitigar les mancances de la salut pública,
té contractada una psicòloga a jornada completa i tots el dies de la setmana, i que està dins del
circuït del Cap, des d’allí li deriven els pacients. I és aquesta professional la que fa aquest
acompanyament a les famílies en aquests moments de dol. Qui millor que ella, no trobeu?
Cocluïnt, ja es treballa i es continuarà treballant des de l’Ajuntament en la difusió i acompanyament a
les famílies."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 29 de novembre de
2021.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representa
la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb el vot favorable de sis
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'ERC, 1 de la CUP i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció que presenta el grup municipal d'ERC referenciada.

Expedient 4716/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup
municipal d'ERC per a la recuperació històrica dels nostres rentadors
Desfavorable

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

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup muncipal s'explica el contingut de la moció que
presenta: "Antigament al nostre municipi quan les fonts van tenir aigua, els veïns van pensar de fer
un rentador on rentar la roba. I així les dones podien rentar la roba d'una forma més fàcil.
Els rentadors es van convertir en un lloc de socialització femenina, un lloc de tertúlia mentre les
dones rentaven. Els rentadors es van convertir en un espai de llibertat en els quals podíen xerrar,
explicar-se remeis, històries, xafarderies o compartir cançons. Cal també recordar que amb la
construcció dels rentadors
es van dictar diverses normatives de sanitat pública relacionades amb els rentadors i les seves
condiciones, ja que els moviments higienistes associaven la majoria de les malalties a les
condicions de l'aigua.
Gràcies a la documentació que hem consultat en el nostre Arxiu Municipal i en el llibre “Un tomb
per la història” elaborat pel Centre d´Estudis de la Vall, hem pogut conèixer i endinsar-nos més en

la història d'aquests rentadors que teníem i alguns que encara existeixen en el nostre municipi que
formen part de la nostra memòria històrica que cal preservar.
Ens situem al 1912, un dels punts del ple extraordinari que es va celebrar el 18 de novembre
d'aquell any diu el següent: “Don Francisco Guirro Pascual cede perpetuamente al Ayuntamiento un
pedazo de terreno de su finca Capella que mide veinte palmos de largo por veinticuatro de ancho,
por la suma de cien pesetas”
En el ple posterior del mes de desembre de 1912 localitzem un altre acord referit a aquell terreny,
diu així: “Sabiendo construirse una pared en los terrenos adquiridos por el Ayuntamiento de Don
Francisco Guirro para el emplazamiento del lavadero público, el cual ha de ser contiguo a un solar
que posee Jaime Arbós Castellnou…”
Aquest rentador era el del Carrer Mas de Valentí, en el llibre “Un tomb per la història” podem veure
una foto de l'any 1920 cedida per la Josefa Auví Bes en la qual es pot observar la localització, com
era el rentador i una munió de dones al seu voltant rentant roba.
Tal hi com expliquen la Pepita Barceló i el Santiago Bes en el llibre, a l'any 1969 se'n va fer un de
nou al costat de l'escorxador, perquè era de més fàcil accés,
recollia l'aigua de la font que hi havia a l'escorxador i l´aigua sobrant anava directament al barranc.
En un ple celebrat al maig de 1968 es va acordar: “La situación en que se encuentran los lavaderos
públicos en esta localidad que se encuentran en el centro del pueblo lo cual por sus malos olores
supone una gran molestia para sus habitantes limítrofes se acuerda por unanimidad hacer unos
nuevos junto al barranco.”
Aquest nou rentador es va fer i és el que tenim a l´actualitat a Vandellòs, a Masriudoms,es va
construir als anys 50 i a Masboquera cap allà als anys 60 es va construir un a la bassa de ca l'hereu
a prop de la carretera que en l'actualitat ja no existeix. No obstant a Masboquera n´hi ha un més
nou. Els de l'Hospitalet de l'Infant ja no existeixen. A Vandellòs, a banda, fora del nucli de població
cap al bosc es troba el “Rentador dels malalts”.
I també cal fer esment als rentadors de les nostres masies, com el de Remullà, al 1938 s'hi van fer
reformes, es va escurçar l´abeurador dels animals i es va construir un repasador per aclarir la roba.
Cal recordar que durant la guerra civil s´hi rentava la roba dels soldats ferits a l´Ebre. I a més
durant molts anys després de la guerra, s´hi seguia pujant fins i tot de Vandellòs a rentar roba. A
Gavadà, no es disposava d´infraestructura per un rentador, però n´hi havia un a l'aigua dels horts
de Gavadà, el qual servia per aigua de boca i per rentador.
A Castelló, no dins el nucli però seguint un antic camí es troba el la Font del Beltran que també era
rentador.
A Fatxes no n´hi havia però les dones anàven a rentar la roba a la Figuerola.
En conseqüència, tots aquests rentadors que són un bé, els hauríem de considerar com a patrimoni
històric a preservar.
Actualment, el rentador de Vandellòs està tancat i en un estat molt millorable.
Des d´ERC pensem que cal preservar la nostra història. La memòria històrica és la nostra vida, la
nostra manera de ser i no la podem malmetre.
Per tot això el Grup Municipal d´ERC proposa al ple d'aquest Ajuntament l’adopció dels següents
Acords:
PRIMER.- Creació d'una Comissió específica comptant amb els centres d'estudis del municipi per tal
de poder rememorar, preservar i millorar aquests espais de recuperació de memòria històrica, tant
els que encara es conserven com és el que ja no existeixen (rutes amb QR, visites guiades, etc…)

SEGON.- Que es tingui més cura del rentadors actuals: el de Masriudoms, el de Vandellòs, el de
Masboquera, Remullà, com uns espais a preservar i a reivindicar com a patrimoni històric i
cultural."
Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es fa la següent intervenció: " Des del
nostre grup municipal estem a favor de preservar i difondre tot el patrimoni històric del municipi, però
en aquesta moció ens abstindrem, principalment per 2 motius:
1. Cal una gestió i visió conjunta de tot el patrimoni històric del municipi. Presentar mocions
aïllades referides a aspectes puntuals d’aquest patrimoni només suposa anar posant pedaços.
Cal que ens posem el més aviat possible amb l'elaboració d’un Pla especial de protecció del
patrimoni del municipi, ja que actualment només existeix l’eina de l’Inventari del Patrimoni
que és, a totes llums, insuficient.
2. Pensem que els rentadors públics no només són patrimoni, sinó que són instal·lacions que
encara poden tenir vida i funcionalitat en l’actualitat. Pensem en en la criminal pujada de la
llum que estem patint per culpa de les màfies elèctriques i en els diners que costa posar una
rentadora. Pensem en que existeixen determinades peces de roba que només es poden rentar
a mà. Per tant, volem uns rentadors públics i en condicions oberts a qui ho necessiti i a qui
els faci servir. No volem només que esdevinguin unes restes històriques, sinó que volem que
recuperin la funció per a la qual van ser creats.
Cal anar al fons de la qüestió."
Intervé la Regidora Laia Martorell pel grup municipal de JxCaT manifestant:"Nosaltres no li donem
menys importància a aquesta proposta… els rentadors o safaretjos varen ser construïts per iniciativa
de les veïnes i veïns donada la necessitat en aquells temps… avui dia, encara que no es necessitin amb
el mateix objectiu, creiem que s’han de cuidar per evitar el seu deteriorament i procurar que estiguin
en bon estat perquè perdurin.
En definitiva, es tracta de recuperar història".
Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: "Jo crec que es una moció
molt maca, ems fa viatjar amb el temps, ha sigut molt elaborada i treballada, els rentadors queden
pocs, és la nostra història, han de conservar i no crec que al dia d'avui hi hagi gent que vagin a rentar
a mà,.

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: "SÍ, el patrimoni s’ha de
protegir, també el de els rentadors, llàstima que a l’Hospitalet tots eren privats i malauradament no
s’han conservat. S’ha pogut comprovar al llarg de la història que les inversions públiques de
l’ajuntament al poble de l’Hospitalet abans de 1979 no han estat mai a l’alçada".
Intervé la Regidora Núria Ortiz fent la següent explicació de vot: "El nostre vot és negatiu encara
que compartim l’exposició de motius i, és justament per això, que durant els darrers mandats hem
realitzat diferents actuacions als rentadors de Masboquera i Masriudoms i, com heu pogut veure, al
rentador de Remullà s’ha fet una gran actuació darrerament. Aquesta remodelació ha tingut un cos
d’uns 6.400€, i ha comptat amb un professional especialitzat en Pedra Seca, i, ara, només queda
col·locar un panell informatiu que explica i dona rellevància a aquest espai. També comentar, que
durant la elaboració del POUM des de l’ajuntament es va requerir al departament de Cultura de la
Generalitat la catalogació i protecció dels bens del municipi i no va incloure els rentadors, malgrat
això, com hem dit, s’ha anat actuant per la seva conservació i cura.Respecte al primer acord recordar
que respectem la independència de totes les entitats, que no creiem que l’ajuntament hagi de tutelarles, ni indicar quines accions o activitats han de fer. Això si, com sempre restem a la se"a disposició
per donar suport a qualsevol iniciativa que tinguin."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 29 de novembre de
2021.
El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC, 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 del PP) i amb l´abstenció del membre de la
CUP, ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció que presenta el grup municipal d´ERC referenciada

Expedient 4746/2021. Estudi i aprovació, si procedeix de la proposta d'acord que
presenta el grup municipal de la CUP per a la millora en l'àmbit cultural, festiu i de
participació d'entitats
Desfavorable

Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 9,
Abstencions: 3, Absents: 0

Pel Regidor Ivan Torrobella pel grup municipal de la CUP es fa l´explicació de la seva propsta
d'acord presentada: “EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Des del nostre grup municipal hem detectat un conjunt de mancances relatives a l'àmbit cultural i
d’entitats al municipi, algunes de les quals han estat tractades de forma superficial en el Ple al llarg
de la legislatura actual. Uns quants d’aquests dèficits són atribuïbles a males praxis per part de
l’equip de govern municipal, mentre que d’altres són degudes a inèrcies històriques que cal corregir
de forma urgent. Moltes d’aquestes mancances responen, com veurem, a una visió equivocada,
segons el nostre parer, sobre quin ha de ser el paper dels ajuntaments en relació amb el fet
cultural, sobre qui és el propietari darrer de les instal·lacions públiques i quin ha de ser el paper del
poble en la realització dels actes festius, culturals i esportius.
En efecte, partim de diferents errors de base. En primer lloc, 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 que 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.
Un altre error de plantejament és creure que l’Ajuntament en abstracte, i els membres de l’equip
de govern en particular, són els propietaris absoluts dels equipaments municipals. Totes les
regidores i regidors hauríem d’actuar amb una consciència nítida que la tasca que duem a terme en
l’exercici de la nostra funció és efímera. Que no som els amos ni els mandataris d’absolutament
res, sinó uns simples gestors temporals de la voluntat popular. Fem nostra la consigna de l’Exèrcit
Zapatista d’Alliberament Nacional: El pueblo manda, el gobierno obedece, o la de la Revolució dels
clavells de Portugal l’any 1974: O povo é quem mais ordena. Per tant, s’ha d’entendre que negar
l’ús d’instal·lacions municipals al propi poble suposa, a la pràctica, governar contra el poble.
En aquesta línia, ha d’acabar immediatament el maltracte continuat a les entitats per part de
l’equip de govern municipal: qui sou vosaltres per afirmar que una entitat és innecessària? Qui us
heu cregut que sou per denegar reunions a entitats quan aquestes us ho demanen? Qui sou per
atorgar locals indignes a algunes entitats quan manteniu equipaments com Ca La Torre tancat al
poble? Quina és la gran ment pensant que ha tingut la brillant idea d’atorgar un local a una
associació de nens i nenes amb discapacitat al qual només s’hi pot accedir pujant escales? Com
podeu atorgar subvencions a entitats sense cap mena de vinculació amb el municipi alhora que

n’escanyeu financerament d’altres perquè no són del vostre gust? Algun dia haureu de passar
comptes de tot això i molt més.
Finalment, hem d’entendre que les festes, si no són populars, no són festes. Necessitem
autoorganització popular, veritables comissions de festes a totes les poblacions del municipi, sense
que hi interfereixin elements estranys aliens al món associatiu com succeeix en la pràctica. Dins
d’aquestes comissions el paper de l’Ajuntament s’ha de limitar a un mer facilitador de recursos i no
el que fa l’actual regidor de festes, que consisteix en posar pals a les rodes de les entitats.
A) Dels equipaments culturals
A Vandellòs, l’edifici de Ca la Torre, en el qual es va fer una despesa milionària en un equipament
teòricament destinat a l’àmbit cultural, roman tancat a la gent i les entitats del poble. Resulta
simplement lamentable que la gent del poble no en pugui gaudir, i que l'única utilitat reconeguda
d’aquestes instal·lacions sigui la de fer-se fotos en casaments. Es tracta d’un cas exemplaritzant del
que significa governar d’esquenes al poble. Fins que no es consideri al poble com el legítim
propietari de les instal·lacions municipals, i fins que vostès, senyors i senyores de l’equip de govern
municipal, no entengueu que aquí només hi esteu de pas i que no podeu deixar un rastre de terra
cremada per allà on passeu, anem pel camí del pedregar.
A l’Hospitalet de l’Infant, la Casa de Cultura, una altra inversió faraònica, va més en la línia del que
volem, però amb desajustaments greus: les entitats no poden accedir als seus locals a les hores i
dies que volen, i no s'entén la presència en aquest edifici de la Televisió de Vandellòs i de la Ràdio
l’Hospitalet de l’Infant.
B) De les subvencions a entitats i clubs esportius.
El sistema de subvencions actual és una eina de control polític per part de l’Ajuntament. Fa anys
que les subvencions són les mateixes, independentment de l’activitat que duguin a terme les
entitats, fet que, es miri com es miri, no té cap mena de lògica. Pensem que, les entitats,
mitjançant les activitats que duen a terme, fan un retorn social de les subvencions al poble. I que la
quantia de les subvencions han d’anar en consonància amb aquest retorn social, que ha de ser
valorat de forma objectiva i independent de criteris polítics o d’afinitats personals. Aquí també s’ha
de tenir en compte el fet que algunes entitats, per la seva pròpia naturalesa, disposen de més
capacitat de generar d’ingressos propis que no pas d’altres. Fins que no equiparem l’activitat de les
entitats a l’acció de govern municipal, situant-les en el mateix rang d’importància, no resoldrem
aquest problema.
Per la seva banda, les entitats han d’assumir l’enorme responsabilitat que suposa gestionar diners
públics i fer-ho de la manera més honesta possible, més en un context de decreixement econòmic i
davant una més que previsible davallada dels ingressos municipals pel tancament de la central
nuclear. I han de promoure actes que siguin sostenibles èticament i econòmicament, sempre tenint
en ment el concepte de retorn social de la manera més inclusiva possible, de manera que cap veïna
se senti exclosa dels actes que organitzen.
Tampoc entenem el sistema de subvencions i lloguers al qual es veuen sotmeses les entitats
esportives per part de Llastres i, per extensió, de l’Ajuntament. Ens sembla un exercici de
comptabilitat financera inacceptable el fet d’utilitzar les entitats d’aquesta manera per a que a algú
li quadrin els números. Per què a les entitats esportives se’ls cobra un lloguer i a la resta no?
Suposa una discriminació inacceptable.
Finalment, s’han de valorar i protegir especialment les entitats dedicades a la cultura popular, pel
seu valor intrínsec i per allò que representen. Si deixem de banda les arrels, estem perdent la
qualitat d’esser allò que se suposa que som, estem renunciant a aquells traços que ens defineixen i
ens converteixen en qui som i que ens diferencien dels altres, allunyant-nos de la uniformització i
donant-nos una personalitat específica.
C) De les festes populars.
És necessari i urgent establir comissions de festes a tots els nuclis de població del municipi,

independents del poder polític i on l’Ajuntament es limitarà a actuar com a facilitador de recursos.
Als pobles de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant aquestes comptaran amb la presència, única i
exclusivament dels representants de les entitats, mentre que a la resta de pobles seran les
mateixes veïnes qui en formaran part a través de l’autoorganització. Si això no és possible, la
regidoria de festes s’encarregarà de crear les condicions necessàries per a que apareguin aquestes
comissions el més aviat possible, mentre, temporalment, l’Ajuntament continuarà organitzant les
festes mentre aquestes comissions no es constitueixin. Volem unes festes inclusives, populars,
participatives i on no es duguin a terme acte de caire masclista ni amb participació d’animals.
D) Del principi de subsidiarietat i de la participació popular en l’àrea de cultura
Partim del principi que ha de ser la ciutadania, no l’Ajuntament, els qui facin cultura al municipi. Per
tant el paper de la regidoria de cultura ha de ser el de donar suport a les entitats i actuar només en
aquells àmbits on les entitats no arriben. Volem també que s’estableixin mecanismes directes de
participació popular via web de manera que sigui la ciutadania la que decideixin les pel·lícules, els
concerts o les obres de teatre que es passen als auditoris de l’Hospitalet de l’Infant i Vandellòs, i
que també sigui la ciutadania la que decideixi per aquesta via la programació dels auditoris d’entre
diferents opcions.
Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD
A1- Que s’obri Ca La Torre de Vandellòs a les entitats i veïnes del poble.
A2- Que siguin les mateixes entitats les que gestionin tant la Casa de cultura com Ca la Torre,
establin-ne els usos i programació dels diferents espais, amb el suport del tècnic de cultura.
A3- Que totes les entitats tinguin lliure accés a aquests espais, independentment de l’hora o del
dia.
A4- Que s’iniciïn els passos des de la regidoria de Joventut per a que l’Espai Jove de la Casa de
Cultura sigui un espai el màxim d’autogestionat possible, sota la supervisió i suport de la tècnica de
joventut.
A5- Que es busqui, en el termini màxim d’un any, un nou emplaçament per a Televisió de Vandellòs
i Ràdio l’Hospitalet de l’Infant. I que siguin les entitats de l’Hospitalet de l’Infant les que decideixin
els usos d’aquests nous espais que s’alliberaran a la Casa de Cultura.
A6- Que es construeixi un casal a Vanessa Park i que sigui gestionat per les mateixes veïnes ja que
actualment no disposen de cap local públic on celebrar res.
A7- Que es concedeixi, en un termini màxim de 4 mesos, un local adaptat per a l’entitat Estemaquí.
B1- Que es formi un Comitè tècnic per a l’atorgament de subvenció a entitats format exclusivament
per les següents persones: tècnic de cultura, tècnic de festes, tècnic de joventut i tècnic d’esports.
B2- Que aquest Comitè tècnic decideixi cada any, sense cap interferència política, les subvencions
que s’atorguen a les entitats en base a uns criteris objectius prèviament establerts, sempre tenint
en compte el concepte de retorn social i la qualitat i naturalesa dels actes proposats.
B3- Que s’aturin d’immediat les subvencions a entitats sense cap arrelament ni relació amb el
municipi.
B4- Que les subvencions a les entitats esportives siguin concedides directament per l’Ajuntament,
sense cap concepte de «lloguer» per part de Llastres
C1- Que s’estableixin immediatament, tant a l’Hospitalet de l’Infant com a Vandellòs, comissions de
festes formades únicament per representants de les entitats, i que es dissolguin els organismes
actualment existents que realitzen aquesta funció.

C2- Que es promogui la creació de comissions de festes formades per les veïnes a Masriudoms,
Masboquera, Vanessa Park i l’Almadrava.
C3- Que no hi hagi presència regular de representants ni membres de l’Ajuntament en aquestes
comissions, a no ser que les comissions els convidin a alguna reunió particularment.
C4- Que es promoguin unes festes populars, feministes i inclusives, sense actes masclistes ni
participació d’animals.
D1- Que les regidories d’esports, festes i cultura es fusionin en una sola «Regidoria de suport a
entitats».
D2- Que, en el termini màxim de sis mesos, s’estableixin els mecanismes telemàtics per a que la
ciutadania pugui escollir, d’entre diferents opcions, les programacions en concerts, teatre i cinema
dels auditoris municipals."

Intervé el Regidor Diego Garcia manifestant: Voldria fe un aclariment: Fa temps, abans d'aquestes
propostes, des de la regidoria de festes, tenim clar que les comissions de festes no només han
d'existir, també han de ser plurals, representatives i actives... Però la meva pregunta és la següent:
Proposeu en l'apartat C1. La dissolució dels organismes que actualment realitzen la funció d'organitzar
les festes populars. ¿Teniu alguna queixa sobre la tasca que realitzen aquestes entitats?
Em sembla un menyspreu a la seva labor durant tots aquests anys i des del vostre grup hi ha un poc o
nul coneixement de la seva conformació actual. Les comissions existents i en formació porten una
tasca admirable que demostren amb l'estima que tenen pel seu municipi i les seves festes.
Què hem d'interpretar amb això? Que el seu grup no l'havia informat dels detalls d'aquesta moció o
que no es tenien les dades concretes per a fer tals afirmacions?
Hauríeu d'aportar més concreció a l'hora de fer aquestes afirmacions, en cas contrari el que feu des
del vostre grup municipal, és disparar sense preguntar."

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es manifesta: "En aquesta moció
farem una abstenció, encara que estem molt d´acord en alguns punts de la moció no obstant,
discrepem en la forma, és a dir, en com està expressada la moció, que sembla de barra de bar o de
twitter i no per presentar en un Ple. Passaré a explicar els motius del sentit del vot.
Estem d´acord amb molts punts que presenteu: per exemple, Ca la Torre, és molt lamentable que
estigui permanentment tancada i que no puguem guaudir de l'espai tant els veïns com les entitats.
I aquí voldríem afegir l´Arxiu Històric, un espai que s´ha de posar en valor, tant en personal com
en tenir cura de la instal.lació.
Respecte al que comenteu de la Casa de la Cultura també hi estem d´acord. Amb el tema de les
subvencions també coincidim en el fet que s´ha de millorar el procés i ser més transparent.
El local de Vanessa ho hem reclamat també nosaltres en alguna ocasió. Parleu de l´entitat
Estemaquí i ERC també afegiríem un local digne per Càrites Vandellòs,
una petició que vam fer en moció a principis de legislatura i no es va aprovar.
Ara no estem d´acord en el punt C1.- Us voldríem preguntar si us referiu al CCREV i a la Comissió
de Festes de l'hospitalet, quan parleu d´organismes a extingir.
Aquí volem posar en valor la tasca que fan tant el CCERV com la Comissió de Festes d´Hospitalet,
formades per veïns i veïnes del municipi que de manera altruïsta dediquen molt del seu temps
personal a poder preparar les nostres festes. Per tant, agraïment infinit per la tasca que fan. I ens
sembla molt desafortunat per la vostra part.
I també discrepem en el punt A5, els mitjans de comunicació tenen un espai idoni en el qual s´ha
fet una inversió important, que compta amb unes condicions tècniques vigents i que funcionen de
manera òptima. Nosaltres el fet de plantejar un canvi d´ubicació ho entenem
com una forma de malbaratar recursos públics. A més dir-vos que ens sembla que presenteu
aquests tipus de mocions en suport a les entitats, com naltros tb vam fer en l´anterior ple. No

obstant, això, dir que una manera esencial per recolzar a les entitats és assistir als actes o
esdeveniments que fan, cosa que la CUP no fa.
Per tot l´exposat el nostre vot ha estat abstenir-nos".

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fent la següent explicació
de vot: "Al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant hi ha un teixit associatiu divers, ampli i
motivat, que promouen la transformació social dels nostres pobles. I tots i totes (els que estem aquí),
com a servidors públics que som, amb les nostres limitacions, els volem ajudar.
JUNTS creiem que el que cal, tal i com vàrem dir en la nostra proposta del Ple passat, una moció en la
qual preteniem ajudar i millorar l’encaix entitats amb Ajuntament.
Sempre de manera consensuada amb totes les entitats municipals.
Vàreu ser la CUP i l’Equip de Govern qui vàreu posar pals a les rodes perquè no progresses la
iniciativa, segurament a la nostra proposta li faltaven coses per polir o millorar, però que fent-nos
sugeriments o una transaccional haguéssim pogut trobar l’encaix i buscar la solució més adequada per
millorar la situació actual.
Però no va ser així i ara la CUP presenta una moció nova amb el mateix tema, en la qual trobem
algunes coses correctes (com per exemple, fer més oberta i accesible Cala Torre), d’altres poc
factibles/complexes (com el tema gestió dels espais) i d’altres escrites amb un to que per JUNTS
resulta ofensiu i de menyspreu a altres iniciatives exposades o vers regidors/es actuals o anteriors.
Les formes també són importants, almenys per nosaltres.
Per tant, JUNTS ens abstindrem en aquesta moció"

Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifestant: “Jo simplement volia dir que
no estic gens d'acord amb la moció que heu presentat, no pots venir i dir que Vandellòs va tot
perfecte, i que a Hospitalet no, s’ha de conèixer més les associacions d'aquí Baix, se que et vas
reunir amb ells i vas fer el que havies de fer, i el fet és que per un escrit que va enviar els DIABLES
D’HOSPITALET basar tota la moció amb això doncs no, els diables d'Hospitalet treballen MOLT I ET
DONARÉ DADES, amb dos anys de 14 actuacions ja fan 28, de socis de 20 a 50, i també dir-te que
als diables de Vandellòs també hi ha hagut problemes per exemple, fa dos dissabtes va saltar tota
la junta, són coses que jo no hauria de dir-te, ja no volia respondre't, i el que em sap molt greu es
que Vandellòs sigui tot perfecte i Hospitalet no, tot és un municipi amb diversos pobles s'implement
et demano respectem les nostres associacions, respectem a la nostra gent, respectem les nostres
associacions de festes la gent treballa moltíssim, per mi no bé el que heu fet, s'implemente això.

Per l'Alcalde es fa la següent explicació de vot: Hem llegit i ara escoltat, per cert no per primera
vegada -sinó en el seu recordatori anual- amb molt d’interès la vostra proposta de moció a la que hem
votat en contra perquè es basa en una sèrie d’idees preconcebudes que, com a mínim, són arcaiques i
demostren un nivell de coneixement molt baix i deficient de la realitat cultural, festiva i associativa del
nostre municipi des de fa moltes dècades, potser perquè mai us heu involucrat en el funcionament de
les mateixes
Perquè si hi ha una característica que defineix al municipi és el gran nombre d’entitats existent i la
gran independència amb la que funcionen cadascuna d’elles. I, com sabeu, moltes celebracions són
iniciatives pròpies que compten amb el suport municipal, com no pot ser d’una altra manera.
A més, la moció mostra el dogmatisme totalitari camuflat d’una presumpta ideologia llibertària i
superioritat moral que poc menys que tracta a les entitats, les seves juntes i els seus afiliats de
“corderets” ignorants supeditats al maligne equip de govern.
I què dir del tracte que rebem els membres de l’equip de govern als que se’ns tracta de dèspotes,
propietaris dels equipaments... i una mica ignorants perquè ens rebel·leu la vostra superioritat
intel·lectual citant-nos referents a imitar al nostre municipi com la referència a l’exèrcit zapatista o la
revolució dels clavells portuguesa.
Impressionant!

Nosaltres som gestors i gestionem els recursos municipals de la millor manera que sabem basat en un
reconeixement guanyat a les urnes, no a una assemblea. I així ho continuarem exercint de la mà de
totes les entitats, associacions, col·lectius i persones que vulguin treballar pels diferents pobles del
municipi des d’uns principis d’equitat i solidaritat per sentir-nos més satisfets i compromesos amb la
manera de ser i de fer, i amb els valors de la majoria dels nostres veïns i veïnes."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 29 de novembre de
2021.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de nou membres (6 del PSC, 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, amb
l’abstenció de tres membres (2 de JxCaT i 1 d'ERC) i amb el vot favorable del membre de la
CUP, ACORDA:
Primer.-Desestimar la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS
Expedient 384/2021. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'expedient de delimitació entre
els termes municipals de l'Ametlla de Mar i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant incoat per
part del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya
Favorable

Tipus de
votació: Unanimitat/Assenti
ment

Vist l´informe-proposta que figura a l´expedient que literalment estableix:
"En relació amb l'expedient relatiu a la delimitació entre els termes municipals de l'Ametlla de Mar i
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant incoat per part del Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, emeto el següent informe-proposta de resolució, de conformitat amb
l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, amb base en els
següents,

ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Pel que fa als antecedents de fet d’aquest expedient em remeto a l’informe emès per la
tècnica d’administració general del Departament d’urbanisme municipal signat en data 22 de
novembre de 2021 i que consta a l’expedient.

LEGISLACIÓ APLICABLE

 Decret 203/2018, de 25 de setembre, pel qual es modifica el Decret 244/2007, de 6 de
novembre,
pel
qual
es
regula
la
constitució
i
la
demarcació
territorial
dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya
modificat pel Decret 203/2018, de 25 de setembre.



Llei

39/2015,

del

procediment

administratiu

comú

de

les

administracions

públiques.

 Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 L'article 22.2.b) i article 123.1 e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local.

 Article 27, 28 i 29 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.

 La Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de
la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica.

 La Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets
digitals, publicada al BOE número 294 de data 6 de desembre de 2018.

Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la
legislació aplicable procedint la seva aprovació.

D’acord amb el que estableixen els articles 22.2.b) i l’article 123.1 e) de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, amb la nova redacció donada per la Llei 57/2003,
de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local i els articles 27, 28 i 29 del
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local, l’òrgan competent per resoldre sobre l’aprovació de l’expedient referenciat en el
present informe, és el Plenari municipal, per majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació.

Per això, de conformitat amb l'establert en l'article 175 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, la que subscriu eleva la seva proposta de resolució"
Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis territorials del 29 de novembre 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 de C'1 i del PP) que legalment el componen, ACORDA:
PRIMER. Aprovar posar en coneixement del plenari de la corporació l’expedient de replantejament
de la línia de delimitació entre aquest terme municipal i el de l’Ametlla de mar d’acord amb
l’expedient incoat per part del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya. (Ref.
ICGC/UDT/ID_2296)

SEGON. Aprovar "l’Acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ametlla
de Mar i de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Document cartogràfic referent a l’acta de les
operacions de delimitació entre els termes municipals de l’Ametlla de Mar i de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant " de data 5 de novembre de 2021, signada per les parts implicades i pels
Serveis d’Administració Electrònica de la Generalitat de Catalunya i entrada davant aquest
Ajuntament en data de 12 de novembre de 2021 amb registre d’entrada 2021-E-RC-10249, per
part
del
Departament
de
la
Presidència
de
la
Generalitat
de
Catalunya

TERCER. Notificar el present acord a les persones propietàries dels terrenys que resultin afectats
com interessats als efectes del seu coneixement i a l’Ajuntament de l’Ametlla de Mar.
QUART. Notificar el present acord al Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya i

a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.

B) ACTIVITAT DE CONTROL

No hi ha assumptes

C) PRECS I PREGUNTES

En primer lloc s’estudien les preguntes presentades per escrit
- Preguntes JxCAT:
1- L’Ajuntament d’acord amb el CAP ofereix un suport de Psicòlogia als centres educatius o degut a la Pandèmia
aquest servei ja no s’ofereix ?
Al que contesta l’Alcalde: No hi ha cap tipus d’acord amb el CAP.
Els centres educatius tenen els serveis psicològics propis i el Departament d’Ensenyament també té els seus serveis
(EAP) i convenis amb el Departament de Salut amb el Centre de Salut Mental Infantojuvenil (CESMIJ).
Els alumnes que són atesos en aquest servei han de ser derivats per pediatria del CAP.
El curs passat, coincidint amb la pandèmia, el departament de Serveis Social de l’Ajuntament va oferir els serveis
d’una psicòloga 2 tardes a la setmana durant 3h.
A les Bases d’Ajuts Socials puntuals hi figuren uns ajuts mèdics que inclouen aquest servei.

2- El dia que es va fer l’encesa de llums al municipi, eren conscients que molts dels carrers encara no estaven
guarnits?
Al que contesta l’Alcalde: Sí, com sempre.
L’encesa de llums és un acte simbòlic que dona el tret de sortida de la campanya nadalenca.
3- Les comunicacions que ens envien als Regidors/es de les activitats que es fan al municipi, sempre seran el format
actual?
Al que contesta l’Alcalde que SÍ
4-Com serveis socials ha ajudat a aconseguir o renovar la Tarja moneder a les persones més desfavorides ?
Al que contesta l’Alcalde: Els usuaris de Serveis Socials han demanat l’informe de vulnerabilitat a les professionals
d’aquests serveis i aquest document l’han presentat a IDETSA.
S’han fet 58 informes.

S’ha millorat l’eficiència en el lliurament de targetes.
5-Quines mesures s’han près per arranjar les humitats que surten a les parets de les arcades del mur de
VANDELLÒS ?
Al que contesta l’Alcalde: L’actuació es farà quan hi hagi un temps menys humit.

6-És l’empresa externa qui gestiona que hi hagi aigua al Cementiris municipals?
Al que contesta l’Alcalde:No hi ha cap empresa externa que gestioni l’aigua dels cementiris.
L’abastament d’aigua és municipal.
Al cementiri de Vandellòs i al de Masriudoms existeix aigua corrent.
Al cementiri de l’Hospitalet hi havia un acord amb la concessionària d’autopistes. Amb la seva supressió no teníem
garantit aquest servei, de manera que enguany es va posar un dipòsit i abans de final d’any s’executarà una obra per
instal·lar l’aigua corrent a aquest cementiri.

7.- Quina valoració podeu fer fins al dia d’avui, sobre l’ús i funcionament de l’aparcament per les autocaravanes?
Al que contesta l’Alcalde: La valoració és positiva perquè s’està fent un bon ús.
8.- Sobre l’aplicació “línea verda”, es reben moltes incidències per gestionar? En podeu fer una valoració sobre
l’acceptació de l’usuari? Tot i que cada incidència requereix un temps diferent per a resoldre’s, hi ha un temps límit
per a gestionar-les?
Al que contesta l’Alcalde:A la línia verde s’han rebut 1743 incidències. D’aquestes 446 són referides a l’enllumenat
públic (25,5%), 240 de voreres i calçades (13,7%) i recollida de mobles i andròmines (10,7%)
D’aquestes 1255 estan resoltes (72 %), 190 estan en procés (10,9%).
No hi ha termini mig perquè són incidències d’afectacions dispars.
PRECS
1- Valorem molt que l’any proper ja es comenci a fer la depuradora de VanessaPark, feia MOLTA falta. Aprofitem per
fer un prec tots sabem que encara queden localitats al nostre municipi que no tenen depuradora, preguem que es
facin els tramits necessaris perquè amb urgencia tots els nostres nuclis urbans tinguin una depuradora.
2- La subvenció que hi havia en l’ IVI per les families monoparentals es va treure, JUNTS demanem que es torni a
revisar i que aquestes families rebin una subvenció com es fa en la majoria de municipis.
3- El passaport COVID aviat será una realitat quotidiana per poder frenar transmisions del virus de gent NO
VACUNADA, tenen previst demanar passaport COVID als treballadors/es de l’Ajuntament que treballen
especialmente en espais tancats?
4- Poden dir-nos com anem d’índex de Covid al municipi?
Al que manifesta l’Alcalde:
1.
2.
3.
4.

Efectivament, com has assenyalat les depuradores són competència de l’ACA i la nostra feina és que les
depuradores de Masboquera i Masriudoms no desapareguin de la seva programació.
La bonificació de l’IBI a les famílies monoparentals continua existint, però amb uns topalls econòmics.
La reglamentació laboral no contempla, a dia d’avui, la petició del passaport COVID als treballadors
municipals, però sí que entenc, a nivell personal, què s’ha de limitar l’accés als espais públics i si cal al lloc
de treball a les persones no vacunades.
Les dades de COVID a nivell municipal són elevades i per tant cal mantenir totes les precacucions.

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ERC es fan les següent preguntes:

- Quines actuacions es duran a terme en el camp de Futbol de l´Arenal?
- Vanessa Park: abocaments il.legals, inseguretat. Quines actuacions es pensen fer.
- Club Nàutic: s´han reprès les converses?
- Festes Majors de Masboquera no ens va arribar el protocol de Festes. I l´acte de l´homenatge de la gent gran no
teníem cap indicació. I la Marató de Vandellòs no estava inclosa en la relació d´actes d´aquell cap de setmana en el
correu de la secretària de l´Alcalde.
Al que contesta l’Alcalde: «Les instal·lacions del camp de futbol són salubres i s’hi realitzen les millores que es
poden fer de manteniment, perquè no tenim autorització per fer-ne d’altres ja que no són de titularitat municipal.
A Vanessa Park s’han realitzat abocaments i estan vigilants tant la Policia Local com els Mossos
d’Esquadra
Les relacions amb el Club Nàutic són bones i així ho reflecteixen les activitats que es realitzen
conjuntament. I esperem que la qüestió urbanística es pugui desencallar, malgrat els canvis normatius que s’han
produït.
Les festes de Masboquera es van comunicar a través del correu d’alcaldia.»

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


Instem a fer els plens rotatoris a la resta de pobles del municipi.



Demanem que s’estableixin uns horaris establerts i assignats de neteja amb escombra i màquina a tots els
pobles dels municipi. En cas de ser-hi, saber aquests horaris.



Demanem es comenci immediatament l’enderrocament de la granja del Sirisi ja que és un problema de
seguretat, salubritat i de molèstia a les veïnes.

Al que contesta l’ Alcalde:


L’enderroc de la Granja es farà quan s’adjudiquen les obres



Els horaris de neteja són els que fixen els responsables del servei

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP es fa la següent pregunta: quines accions s'están fen per frenar
al porc senglar.
Al que contesta l’Alcalde que els porcs senglars són una plaga i aquest cap de setmana es va realitzar una batuda.

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

A tenor de les facultats normatives atorgades pels articles 133.2 i 142 de la
Constitució Española i article 106 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de
Règim Local sobre potestat normativa en matèria de tributs locals i de
conformitat, així mateix, amb l’establert en els articles 57, 15 i següents, del
Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu
2/2004 de 5 de març, i articles 20 i següents del mateix text normatiu, en
especial l’article 24.1 del propi cos normatiu, es regula mitjançant la present
Ordenança Fiscal la Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local
de les instal·lacions de transport d’energia elèctrica, gas, aigua i
hidrocarburs d'acord amb el règim i a les tarifes que s'inclouen en la present
ordenança resultants d'un Informe tècnic econòmic preceptiu, el mètode de
càlcul i paràmetres previstos en el mateix han estat declarats conforme a dret
pel Tribunal Suprem citant-se, a l'efecte, les sentències 2708/2016 [Recurs de
Cassació 1117/2016]; n.º 2726/2016 [Recurs de Cassació 436/2016]; n.º
49/2017 [Recurs de Cassació 1473/2016], n.º 489/2017 [Recurs de Cassació
1238/2016], n.º 292/2019 [Recurs de Cassació núm. 1086/2017], n.º 308/19
[Recurs de Cassació 1193/2017], n.º 1649/2020 [Recurs de Cassació
3508/2019], n.º 1659/2020 [Recurs de Cassació 3099/2019], n.º 1783/2020
[Recurs de Cassació 3939/2019] i n.º 275/2021 [Recurs de Cassació
1986/2019], entre d'altres, que validen aquest model d’Ordenança i fixen el
contingut i exigències de la mateixa.
ARTICLE 1r.- ÀMBIT D'APLICACIÓ: Venen obligats al pagament de la taxa que
regula la present ordenança totes les persones físiques o jurídiques, societats
civils, comunitats de Béns i altres entitats a què es refereix l'article 35 de la Llei
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, que es beneficiïn de qualsevol
manera

de

l'aprofitament

especial

de

domini

públic

local

amb

les

especificacions i concrecions de la mateixa que es diran, o que vinguin gaudint
d'aquests beneficis.
L'aplicació de la present ordenança es refereix al règim general, que es
correspon amb la taxa a satisfer establerta en l'article 24.1.a), del Text refós de

la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, per l'aprofitament especial de
domini públic local, en les què no concorrin les circumstàncies de ser empreses
subministradores de serveis d'interès general que afectin a la generalitat o una
part important de veïnat i que ocupin el sòl, subsol o vol de les vies públiques
municipals, circumstàncies previstes per l'article 24.1.c).
ARTICLE 2º.- FET IMPOSABLE: Constitueix el fet Imposable de la taxa,
d'acord amb l'article 20 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals de 5 de
març de 2004, l'aprofitament especial de domini públic local en el seu sòl,
subsol i vol, amb:
-

Instal·lacions de transport d'energia amb tots els seus elements
indispensables que, als mers efectes enunciatius, es defineixen
com caixes d'amarratge, torres metàl·liques, transformadors,
instal·lacions o línies pròpies de transport o distribució d'energia
elèctrica,

gas,

aigua

o

altres

subministraments

energètics,

instal·lacions de bombament i altres elements anàlegs que tinguin a
veure amb l'energia i que constitueixin aprofitaments del domini
públic local no recollits en aquest apartat.
-

Instal·lacions de transport de gas, aigua, hidrocarburs i similars.

L'aprofitament especial de domini públic local es produirà sempre que s'han
d'utilitzar instal·lacions de les referides que materialment ocupen el domini
públic en general.
A l'efecte de la present ordenança s'entén per domini públic local tots els béns
d'ús, domini públic o servei públic que es trobin en el terme municipal així
com els béns comunals o pertanyents a el comú de veïns, exceptuant per això
els denominats béns patrimonials.
ARTICLE 3r.- SUBJECTES PASSIUS.

Són subjectes passius de les taxes, en concepte de contribuents, les persones
físiques i jurídiques així com les entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei
General Tributària, Llei 58/2003, que gaudeixin o aprofiten el domini públic
local.
Principalment, seran subjectes passius d'aquesta taxa amb les categories i
classes que es diran, les persones físiques i jurídiques així com les entitats a
què es refereix l'article 35.4 de la Llei General Tributària, Llei 58/2003, que
tinguin la condició d'empreses o explotadors dels sectors d'aigua, gas,
electricitat, i hidrocarburs, sempre que gaudeixin o aprofiten especialment el
domini públic local en benefici particular, conforme a algun dels supòsits
previstos en els articles 20 i següents de la Llei d'Hisendes Locals com ara les
empreses

que

produeixen,

transporten,

distribueixen,

subministren

i

comercialitzen energia elèctrica, hidrocarburs (gasoductes, oleoductes i
similars) i aigua, així com els seus elements annexos i necessaris per prestar el
servei en aquest Ajuntament o en qualsevol altre lloc però que aprofiten,
afectant amb les seves instal·lacions, el domini públic local.
ARTICLE 4t.- BASES, TIPUS I QUOTES TRIBUTÀRIES. La regulació de les
taxes de la present ordenança serà la següent:
Constitueix la quota tributària la continguda en les tarifes que figuren en
l'annex, d'acord amb el que preveu l'article 24.1.a) de l'TRLHL, per
l'aprofitament especial de domini públic local.
L'import de les taxes previstes per aquest aprofitament especial de domini
públic local es fixa prenent com a referència el valor que tindria en el mercat la
utilitat derivada d'aquesta utilització o aprofitament, com si els béns afectats no
fossin de domini públic, adoptats a la vista d'un informe tècnic-econòmic en el
què es posa de manifest el valor de mercat. Aquest informe s'incorpora a
l'expedient per a l'adopció del corresponent acord, conforme s'estableix a
l'article 25 del RDL 2/2004 en vigor.

Amb aquesta finalitat i d'acord amb l'apartat 1. a) de l'article 24 de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals, atenent a la naturalesa específica de
l'aprofitament especial, resultarà una quota tributària corresponent per a
elements com ara torres, suports, pals, canonades, línies, conductors,
repetidors, etc., que s'assenten i travessen béns d'ús, domini o servei públic i
béns comunals i que en conseqüència, no tenint els subjectes passius la
propietat sobre els terrenys afectats, minven però el seu aprofitament comú o
públic i obtenen sobre els mateixos un aprofitament especial per la seva pròpia
activitat empresarial.
La Quota Tributària resultarà de calcular, en primer lloc, la Base Imposable, que
ve donada pel valor total de l'ocupació, sòl i instal·lacions, depenent del tipus
d'instal·lació, destinació i classe que reflecteix l'estudi, a la qual s'aplicarà el
tipus impositiu que recull el propi estudi en atenció a les prescripcions de les
normes sobre cessió de béns d'ús i domini públic, de manera que la quota no
resulta d'un valor directe d'instal·lacions i ocupacions, que és el que constitueix
la Base Imposable, sinó del resultat d'aplicar a aquesta el tipus impositiu.
Amb aquesta finalitat, i d'acord amb l'exigència del Tribunal Suprem en les
sentències, per totes, la de 3 desembre de 2020 que motiven aquesta
ordenança, s'estableixen en atenció a la justificació de l'Estudi, dos tipus
impositius diferents en atenció a la intensitat de l'ús del domini públic local:
a) El 5% en els aprofitaments especials de les instal·lacions com ara caixes
d'amarratge,

línies

subterrànies,

torres

metàl·liques,

suports,

transformadors, dipòsits o altres elements similars.
b) El 2,5% en l'aprofitament dels restants elements com ara línies aèries o
cables de transport d'energia.

En conseqüència, la quota tributària de la taxa està continguda en l'Annex de
Tarifes corresponent a l'Informe Tècnic-Econòmic que forma part d'aquesta
ordenança en el qual amb la metodologia emprada ha obtingut i recollit la quota
tributària en cada cas.
ARTICLE 5é.- PERÍODE IMPOSITIU I MERITACIÓ.


El període impositiu coincideix amb l'any natural llevat dels supòsits

d'inici o cessament en l'aprofitament especial de domini públic local, casos en
què procedirà aplicar el prorrateig trimestral, conforme a les següents regles:
a) En els supòsits d'altes per inici d'ús o aprofitament especial, es liquidarà la
quota corresponent als trimestres que resten per finalitzar l'exercici, inclòs
el trimestre en què té lloc l'alta.
b) En cas de baixes per cessament en la utilització o aprofitament especial,
es liquidarà la quota que correspondrà als trimestres transcorreguts des
de l'inici de l'exercici, incloent aquell en què s'origina el cessament.
2. L'obligació de pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança neix en
els moments següents:
a) Quan es tracti de concessions o autoritzacions de nous aprofitaments o
utilitzacions del domini públic local, en el moment de sol·licitar la llicència
corresponent.
b) Quan el gaudi de l'aprofitament especial o la utilització del domini públic
local a què es refereix l'article 1 d'aquesta ordenança no requereix
llicència o autorització, des del moment en què s'ha iniciat l'esmentat
aprofitament o utilització del domini públic local.
3. Quan els aprofitaments especials o utilitzacions del domini públic local es
perllonguin durant diversos exercicis, la meritació de la taxa tindrà lloc l'1 de
gener de cada any i el període impositiu comprendrà l'any natural.

ARTICLE 6è. NORMES DE GESTIÓ.
1.- La taxa s'exigirà en règim d'autoliquidació. Alternativament al règim
d'autoliquidació, si així ho desitja el subjecte passiu, podrà presentar declaració
pel que fa als elements i altres per trobar les quotes tributàries. En el supòsit de
que el subjecte passiu no presenti autoliquidació en el termini que estableix
aquest article o, si s'escau, no presenti declaració, per part de l'Administració
s'exigirà el pagament de la taxa mitjançant notificació de les quotes a subjecte
passiu. Les autoliquidacions presentades per les empreses obligades podran
ser objecte de verificació i comprovació per l'Administració Municipal, que
practicarà, si escau, les liquidacions complementàries que procedeixin.
2.- Les quantitats exigibles d'acord amb les tarifes es liquidaran per cada
aprofitament sol·licitat o realitzat de la següent manera:
a) En els supòsits de concessions de nous aprofitaments, juntament amb
la sol·licitud d'autorització per a gaudir de l'aprofitament especial, es presentarà
degudament complimentat l'imprès d'autoliquidació de la taxa o en un altre cas
s'aplicarà el paràgraf següent.
Alternativament, si així ho prefereix el subjecte passiu, poden presentarse a Secretaria els elements de la declaració a l'objecte que el funcionari
municipal competent presti l'assistència necessària per determinar el deute. En
aquest supòsit, s'expedirà un abonaré a l'interessat, a l'objecte que pot satisfer
la quota en aquell moment, o en el termini que procedeixi, en els llocs de
pagament indicats en el propi abonaré.
b) En supòsits d'aprofitaments o utilitzacions ja existents o autoritzats, el
pagament de la taxa s'efectuarà en el primer trimestre de cada any. Per tal de
facilitar el pagament, o en el cas que el subjecte passiu no aporti dades, un cop
transcorregut aquest termini, l'Ajuntament durà a terme la pertinent liquidació i

podrà remetre al domicili del subjecte passiu un document liquidatori apte per
permetre el pagament en entitat bancària col·laboradora o en caixa municipal.
No obstant, la no recepció del document de pagament citat no invalida
l'obligació de satisfer la taxa en el període determinat per l'Ajuntament es
reserva el dret a aplicar els mecanismes de la LGT.
3.- El subjecte passiu podrà sol·licitar la domiciliació del pagament de la
taxa, en aquest cas, s'ordenarà el càrrec en compte bancari durant l'última
quinzena del període de pagament voluntari.
En tot el no previst en la present ordenança relatiu a les normes de gestió i
recaptació, o que contradigui la Llei General Tributària, s'estarà al que estableix
aquesta Llei pel seu caràcter general.
ARTICLE 7é.- NOTIFICACIONS DE LES TAXES.
1.- La notificació del deute tributari en supòsits d'aprofitaments o
utilitzacions a què es refereix aquesta ordenança es realitzarà a l'interessat, en
el moment en què es presenta l'autoliquidació o en què es porta a terme la
notificació de la liquidació de la mateixa, si aquella no es presentés.
No obstant el previst en l'apartat anterior, si una vegada verificada
l'autoliquidació resultés incorrecta, es practicarà liquidació complementària.
2.- En els supòsits de taxes per aprofitaments especials de forma
continuada, objecte d'aquesta ordenança, que té caràcter periòdic, la
presentació d'autoliquidació o, en cas de prescindir el subjecte passiu de la
seva presentació, de liquidació, es tindrà per notificat, entenent des d'aquest
moment l'alta en el registre de contribuents. En cas d'optar aquesta
Administració pel mecanisme potestatiu de la notificació col·lectiva, aquesta
alta li serà notificada al subjecte passiu segons el procediment legalment

establert en la Llei General Tributària. La taxa d'exercicis successius podrà
notificar-se personalment al subjecte passiu, o col·lectivament mitjançant
l'exposició pública del padró en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel període
corresponent que s'anunciarà en aquest últim cas el Butlletí Oficial de la
Província.
3.- Les persones físiques o jurídiques i altres entitats interessades en la
concessió o autorització d'aprofitaments regulats en aquesta ordenança o
titulars de concessions administratives o altres autoritzacions legals, que no
comptin amb la preceptiva, si s'escau, llicència municipal, hauran de sol·licitar
la mateixa i complir els tràmits legals que resultin d'aplicació, sense que la falta
de la mateixa els eximeixi del pagament de la taxa.
4.- Una vegada autoritzada l'ocupació sobre els béns al fet que es
refereix aquesta ordenança, o establerta la mateixa, si no es va determinar amb
exactitud la durada de l'autorització que comporti l'aprofitament, s'entendrà
prorrogada a l'efecte d'aquesta ordenança, fins que es presenti la declaració de
baixa pels subjectes passius i es procedeixi a la cessació de l'aprofitament.
5.- La presentació de la baixa, amb el consegüent cessament en
l'aprofitament, presentat a l'Ajuntament, farà efecte a partir del dia primer del
període assenyalat en l'article 5è. La no presentació de la baixa determinarà
l'obligació de continuar abonant la taxa.
En tot el no previst en la present ordenança relatiu a les normes de notificació,
o que contradigui la Llei General Tributària, s'estarà al que estableix aquesta
Llei pel seu caràcter general.

ARTICLE 8è.- INFRACCIONS I SANCIONS

En tot el relatiu al règim d'infraccions i sancions, s'aplicarà el disposat en la
vigent Llei General Tributària.
DISPOSICIÓ FINAL.
La present Ordenança en el seu actual contingut, entrarà en vigor el dia de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província,, romanent en vigor per a
exercicis successius fins a la seva modificació o derogació expressa .
Aprovada inicialment per l'Ajuntament

en Ple, en sessió ordinària de

tiva al no haver-se presentat reclamacions (o, si s'escau aprovada
definitivament pel Ple en sessió de data.)
Vist-i-plau,
L'Alcalde,

El secretari,

ANNEX 1:
QUADRE DE TARIFES IDENTIFICATIVES AMB LA QUOTA TRIBUTÀRIA
CÀLCUL BASE IMPOSABLE.

GRUP II. GAS I HIDROCARBURS
VALOR UNITARI

INSTAL·LACIÓ

TIPUS A

TIPUS B

TIPUS C

TIPUS D

TIPUS E

TIPUS F

Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de ﬁns 4 polsades de diàmetre
Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de més de 4 polsades i ﬁns a 10
polsades de diàmetre
Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de més de 10 polsades i ﬁns a
20 polsades de diàmetre
Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de més de 20 polsades
Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o tanc
de gas o hidrocarburs de ﬁns 10 m3
Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o tanc
de gas o hidrocarburs de 10 m3 o superior

SÒL
(Euros/m2)
(A)

RM

CONSTRUCCIÓ IMMOBLE
(Euros/m2) (Euros/m2)
(B)
(A+B)

0,5
(A+B)x0,5

EQUIVALÈNCIA BASE IMPOSABLE
PER TIPUS DE (Euros/Unitat de
TERRENY
mesura)
(C)
(A+B)x0,5x(C)

3,000

24,818

0,158

16,387

16,545

8,273

(m2/ml)

(euros/ml)

6,000

86,505

0,158

28,677

28,835

14,418

(m2/ml)

(euros/ml)

8,000

184,984

0,158

46,088

46,246

23,123

(m2/ml)

(euros/ml)

10,000

246,590

0,158

49,160

49,318

24,659

(m2/ml)

(euros/ml)

100,000

3.182,900

0,158

63,500

63,658

31,829

(m2/Ut)

(euros/Ut)

500,000

15.914,500

0,158

63,500

63,658

31,829

(m2/Ut)

(euros/Ut)

GRUP III. AIGUA
VALOR UNITARI

INSTAL·LACIÓ

SÒL
(Euros/m2)
(A)

RM

CONSTRUCCIÓ IMMOBLE
(Euros/m2) (Euros/m2)
(B)
(A+B)

0,5
(A+B)x0.5

EQUIVALÈNCIA
PER TIPUS DE BASE IMPOSABLE
TERRENY
(Euros/ml)
(m2/ml)
(A+B)x0,5x©
(C)

TIPUS A

Un metre de canonada de ﬁns a 10 cm. De
diamètre

0,158

10,366

10,524

5,262

3,000

15,786

TIPUS B

Un metre de canonada superior a 10 cm i ﬁns
a 25 cm de diàmetre

0,158

13,292

13,450

6,725

3,000

20,175

TIPUS C

Un metre de canonada superior a 25 cm i ﬁns
50 cm de diàmetre

0,158

18,975

19,133

9,567

3,000

28,700

TIPUS D

Un metre de canonada superior a 50 cm de
diàmetre

0,158

22,869

23,027

11,514

3,000

34,541

TIPUS E

Un metre linial de canal

0,158

26,532

26,690

13,345

D

13,345xD

D perimetre interior canal (m)

CÀLCUL DE LA TARIFA.
GRUP I.I. ELECTRICITAT. LÍNIES AÈRIES

INSTAL·LACIÓ

BASE IMPOSABLE
VOL CONDUCTORS
(Euros/ml)
(A+B) x 0.5 x (C)

TARIFA ZONA DE VOL
CONDUCTORS

TARIFA ZONA DE SUPORT
(AMB VOL CONDUCTORS)
BASE IMPOSABLE SUPORT BASE IMPOSABLE SUPORT x
BASE IMPOSABLE
BASE IMPOSABLE VOL x TIPUS
TIPUS IMPOSITIU (2,5%)
x TIPUS IMPOSITIU (5%)
SUPORT (Euros/m2)
IMPOSITIU (2,5%) (Euros ml)
(Euros/m2)
(Euros/m2)
(A+B) x 0.5
TARIFA ZONA SUPORT

CATEGORIA ESPECIAL
TIPUS A1

Línia aèria d'alta tensió. Tensió U≥ 400
Kv. Doble circuit o més circuits

245,484

13,866

6,137

0,693

0,347

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPUS A2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió U≥ 400
Kv. Simple circuit

150,608

8,507

3,765

0,425

0,213

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 220 Kv
≤U˂ 400 Kv. Doble circuit o més circuits

218,957

19,587

5,474

0,979

0,490

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 220 Kv
≤U˂ 400 Kv. Simple circuit

134,193

12,004

3,355

0,600

0,300

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPUS A3

TIPUS A4

PRIMERA CATEGORIA
TIPUS B1

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 110 Kv
˂U˂ 220 Kv. Doble circuit o més circuits

89,791

13,246

2,245

0,662

0,331

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPUS B2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 110 kv
˂U˂ 220 Kv. Simple circuit

68,790

10,148

1,720

0,507

0,254

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 66 Kv
˂U≤ 110 Kv.

57,864

10,242

1,447

0,512

0,256

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPUS B3

SEGONA CATEGORIA
TIPUS C1

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 45 Kv
˂U≤ 66 Kv. Doble circuit o més circuits

60,688

25,542

1,517

1,277

0,639

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPUS C2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 45 Kv
˂U≤ 66 Kv. Simple circuit

35,187

14,810

0,880

0,740

0,370

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 30 Kv
˂U≤ 45 Kv.

33,835

14,241

0,846

0,712

0,356

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

TIPUS C3

TERCERA CATEGORIA
TIPUS D1

TIPUS D2

TIPUS D3

TIPUS D4
U

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 20 Kv
˂U≤ 30 Kv.

25,506

14,667

0,638

0,733

0,367

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 15 Kv
˂U≤ 20 Kv.

18,008

10,356

0,450

0,518

0,259

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 10 Kv
˂U≤ 15 Kv.

15,224

9,925

0,381

0,496

0,248

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Línia aèria d'alta tensió. Tensió 1 Kv
˂U≤ 10 Kv.

11,144

7,346

0,279

0,367

0,184

Euros/ml

Euros/m2

Euros/ml

Euros/m2

Euros/m2

Tensió nominal
Aquelles línies de la xarxa de transport la tensió de la qual sigui inferior a 220 Kv, s'inclouran, a efectes de tributació, en la categoria de la seva tensió corresponent

GRUP I.II. ELECTRICITAT. LÍNIES SOTERRADES

INS TAL·LACIÓ

BASE IMPOSABLE
(Euros/ml)
(A+B)x0,5x(C)

TARIFA
BASE IMPOSABLE x
TIPUS IMPOSITIU
(5%) (Euros/ml)

CATEGORIA ESPECIAL
TIPUS A1

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió U≥ 400 Kv.

355,826

17,791

TIPUS A2

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió U≥ 400 Kv.

333,590

16,679

PRIMERA CATEGORIA
TIPUS B1

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 110 Kv ˂U˂ 220 Kv.

265,891

13,295

TIPUS B2

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 66 kv ˂U≤ 110 Kv.

181,561

9,078

SEGONA CATEGORIA
TIPUS C1

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 45 Kv ˂U≤ 66 Kv.

68,004

3,400

TIPUS C2

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 30 Kv ˂U≤ 45 Kv.

59,138

2,957

TERCERA CATEGORIA
TIPUS D1

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 20 Kv ˂U≤ 30 Kv.

53,227

2,661

TIPUS D2

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 15 Kv ˂U≤ 20 Kv.

47,317

2,366

TIPUS D3

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 10 Kv ˂U≤ 15 Kv.

28,403

1,420

TIPUS D4

Un metre de línia soterrada d'alta
tensió. Tensió 1 Kv ˂U≤ 10 Kv.

23,674

1,184

U

Tensió nominal

Aquelles línies de la xarxa de transport la tensió de la qual sigui inferior a 220 Kv, s'inclouran, a
efectes de tributació, en la categoria de la seva tensió corresponent

GRUP II. GAS I HIDROCARBURS

INSTAL·LACIÓ

TIPUS A

Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de ﬁns 4 polsades de
diàmetre

TIPUS B

Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de més de 4 polsades i
ﬁns a 10 polsades de diàmetre

TIPUS C

Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de més de 10 polsades i
ﬁns a 20 polsades de diàmetre

TIPUS D

TIPUS E

TIPUS F

Un metre de canalització de gas o
hidrocarburs de més de 20 polsades
Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o
tanc de gas o hidrocarburs de ﬁns 10
m3
Una instal·lació d'impulsió o dipòsit o
tanc de gas o hidrocarburs de 10 m3 o
superior

BASE IMPOSABLE
(Euros/Unitat de
mesura
(A+B)x0,5x(C)

TARIFA
BASE IMPOSABLE x
TIPUS IMPOSITIU
(5%) (Euros/Unitat
de mesura)

24,818

1,241

(euros /ml )

(euros /ml )

86,505

4,325

(euros /ml )

(euros /ml )

184,984

9,249

(euros /ml )

(euros /ml )

246,590

12,330

(euros /ml )

(euros /ml )

3.182,900

159,145

(euros /Ut)

(euros /Ut)

15.914,500

795,725

(euros /Ut)

(euros /Ut)

BASE IMPOSABLE
(Euros/ml)
(A+B)x0,5x(C)

TARIFA
BASE IMPOSABLE x
TIPUS IMPOSITIU
(5%) (Euros/ml)

GRUP III. AIGUA

INSTAL·LACIÓ

TIPUS A

Un metre de canonada de ﬁns a 10 cm.
De diamètre

15,786

0,789

TIPUS B

Un metre de canonada superior a 10
cm i ﬁns a 25 cm de diàmetre

20,175

1,009

TIPUS C

Un metre de canonada superior a 25
cm i ﬁns 50 cm de diàmetre

28,700

1,435

TIPUS D

Un metre de canonada superior a 50
cm de diàmetre

34,541

1,727

TIPUS E

Un metre linial de canal

13,345xD

0,667xD

D perimetre interior canal (m)

Acord

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B6FACF444C9E4CE58794AF3EE50A72CF i data d'emissió 01/10/2021 a les 11:53:20

Data de l'acord: 28 de setembre de 2021
Òrgan: Ple
Data de dictamen: 14 de setembre de 2021
Dictamen de comissió: Comissió Informativa permanent de desenvolupament del territori
Unitat: Àrea Secretaria
Expedient: 8100810007-2021-0000368

Aprovació del conveni marc de col·laboració per regular la delegació a favor de la
comarca dels serveis de gestió de residus municipals i serveis auxiliars i complementaris

S'aprova per unanimitat de vots de les persones assistents (31).

Fets
1. La comarca del Baix Camp té subscriut un conveni marc amb l'Agència de Residus de
Catalunya i altres Consells Comarcals del camp de Tarragona per planificar, optimitzar i
garantir la sostenibilitat de les infraestructures de valorització i tractament de residus municipals.
En relació a aquest conveni marc, cada Consell Comarcal aporta el volum de residus
municipals que li hagin delegat els respectius ajuntament, amb l'objectiu d'assolir les sinergies
que permetin una gestió global i eficient, així com unificar les tarifes per al conjunt del territori
d'influència en la mesura que sigui possible.
2. En aquest marc global de col·laboració, es proposa al Ple del Consell Comarcal del Baix
Camp aprovar el model de conveni de col·laboració amb els Ajuntament de la comarca, per
regular la delegació dels serveis municipals de gestió de residus i altres serveis auxiliars i
complementaris a favor de la comarca, per actualitzar els termes de la delegació de serveis i
ajustar la seva regulació al marc normatiu vigent, deixant sense efecte tots els anteriors
convenis subscrits en relació al mateix àmbit d'actuació, tant el conveni inicial, com els seus
annexes i, si s'escau, les pròrrogues que s'hagin formalitzat fins ara.
Així doncs, aquest nou model de conveni que ara es proposa aprovar i, posteriorment, signar
amb els ajuntaments de la demarcació, pretén revisar els termes de la delegació, amb el
propòsit d'assolir els següents objectius:

Actualitzar el marc normatiu de referència que resulta d'aplicació.
Ajustar la vigència de l'acord de col·laboració i la seva pròrroga als límits establerts per
Llei.

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Manuel Abelló el dia 30/09/2021 a les 11:46:08

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B6FACF444C9E4CE58794AF3EE50A72CF i data d'emissió 01/10/2021 a les 11:53:20

Assumir els nivells de prevenció i recollida selectiva establerts per la Unió Europea i el
Progremic, amb els propòsit de reduir al màxim la disposició o eliminació final de la
fracció resta dels residus municipals.
Reforçar la consciènciació ambiental de la població i dels grans productors per sectors
d'activitat i vehicular la seva participació.
Establir un model més sostenible en l'ús de mitjans, recursos i equips.
Facilitar un model més flexible i amb capacitat d'adaptació als diferents sistemes de
recollida de residus municipals existents, atenent a les necessitats i característiques del
municipi i a la demanda de la corporació municipal.
Afavorir la participació del municipi en les funcions de seguiment i control dels serveis
delegats.
Impulsar la implantació d'un model de pagament per generació de residus, com a
instrument per afavorir l'increment dels percentatges de recollida selectiva de les
diferents fraccions de residus municipals.
Incorporar les noves tecnologies i les aplicacions mòbils per millorar l'eficiència en la
prestació dels serveis.
Afavorir la consecució dels objectius de transparència, participació, bon govern i
publicitat activa, potenciant els portals com a eines de gestió, comunicació i informació.

3. En aquest sentit, el Consell d'Alcaldies del Consell Comarcal del Baix Camp, degudament
reunit en data 28 de juliol de 2021 a Prades, va informar favorablement sobre el text del
conveni que ara es proposa aprovar i que s'adjunta com annex.
4. Els annexos II i III al conveni serán definits per a cada ajuntament segons la demanda de
serveis que s'acordi entre la corporació municipal i la societat SEOOMSA com a ens explotador.
. 5. Finalment es fa constar que, respecte a la proposta inicial que es va presentar al Consell
d'Alcaldies i que va ser dictaminada favorablement per la Comissió Informativa de
Desenvolupament del Territori, es proposa ara al Ple la incorporació de 2 esmenes que
afecten a la redacció de les clàusules 6 i 10.

En relació a la clàusula 6 (Determinació del preu) es proposen els següents canvis:

En primer lloc, suprimir del text del conveni els següents paràgrafs:
"L’oposició per part de l’Ajuntament, del seu òrgan d’Intervenció, serveis tècnics i d’
inspecció o d’altres, en relació a qualsevol dada inclosa a la facturació mensual i/o a la
regularització anual, no serà causa justificativa per suspendre els terminis assenyalats
quant a l’obligació del pagament dels serveis prestats.
En el supòsit que es formuli i es notifiqui a la societat SECOMSA alguna observació per
part de la corporació municipal en relació al contingut d’una o més factures, l’Ajuntament
restarà obligat igualment a satisfer l’import dels serveis facturats. Davant d’aquesta
situació, correspondrà a l’Ajuntament i a la societat SECOMSA avaluar de forma
immediata el contingut de la observació formulada sobre la facturació emesa i resoldre
conjuntament la discrepància al més aviat possibles, realitzant les regularitzacions que
pertoquin."

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Manuel Abelló el dia 30/09/2021 a les 11:46:08

El motiu pel qual es proposa suprimir aquesta redacció del text del conveni és perquè la
fiscalització de la despesa constitueix una de les funcions interventores atribuïdes per la
normativa vigent al cos de FHN, de manera que no es pot introduir per conveni
limitacions o condicionants a l'exercici d'aquestes responsabilitats.
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En segon lloc, en relació a aquesta mateixa clàusula 6a, es proposa substituir el terme
"domiciliació" pel de "transferència", quan s'estableix la forma de fer efectiu el pagament
del servei, d'acord també amb el marc normatiu vigent i per garantir la funció
fiscalitzadora de la despesa que s'acrediti amb la factura electrònica mensual.
Així doncs, aquest paràgraf quedaria redactat en els termes següents:
"L’Ajuntament farà efectiu el pagament dels serveis prestats inclosa, en el seu cas, els
lloguers d’equips i l’amortització corresponent als préstecs que se li hagin encarregat a l’
ens explotador per atendre inversions, amb un venciment de 30 dies data de factura,
ingressant la quota i/o liquidació corresponent a favor de la societat SECOMSA a través
de transferència bancària."

En relació a la clàusula 10 (Vigència) es proposa al Ple modificar el model alçat que
s'havia previst inicialment com a fórmula de càcul de la indemnització per cancel·lació
anticipada de la vigència del conveni acordada de forma unilateral per l'Ajuntament.

En aquest sentit, enlloc d'establir que la cancel·lació anticipada acordada per
l'Ajuntament donaria lloc a l'obligació d'indemnitzar a la societat SECOMSA per un
import equivalent a multiplicar el nombre d'anys deixats de prestar pel 25 % de la
facturació total dels serveis de l'exercici immediat anterior a l'acord d'avocació de la
competència, es creu més encertat establir que l'import de la indemnització haurà de ser
calculat i justificat per SECOMSA davant l'Ajuntament, a qui correspon aprovar la
proposta de liquidació.
D'aquesta forma es dona compliment a la Llei 2/2015, de 30 de març, de deseindexació
de l'economia.
Així doncs, el paràgraf modificat quedaria redactat en els termes següents:
"La cancel·lació anticipada de la vigència del conveni acordada per l’Ajuntament
comportarà l’obligació de la corporació municipal d’assumir una indemnització a favor de
SECOMSA en concepte de recursos materials adscrits al servei i despeses d’estructura
tècnica, administració i taller. L’import de la indemnització serà calculat i justificat per la
societat SECOMSA davant l’Ajuntament, que haurà d’aprovar la corresponent liquidació."

Fonaments de dret
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Aquest conveni de col·laboració té per objecte desenvolupar les relacions interadministratives
en matèria de gestió de residus municipals i altres serveis auxiliars i complementaris, essent el
marc jurídic de referència, entre altres disposicions, el següent:

1. Article 25 i següents del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el
text refós de la Llei sobre l'organització comarcal de Catalunya.
2. El Reglament pel qual s'aprova el Programa d'Actuació Comarcal, aprovat per acord de
Ple del Consell Comarcal de 27 de febrer de 2021.
3. Articles 55 a 62 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
4. Article 144 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, que aprova el text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
5. Articles 61 a 71 del Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'estableixen
les disposicions legals vigents en matèria de règim local.
6. Article 303 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el
Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
7. Articles 9 i del 47 al 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.
8. Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei
reguladora dels residus i normativa que la desenvolupa.
9. Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus
i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
10. Programa de Gestió de Residus de Catalunya (PROGREMIC).
11. Reial Decret 209/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Pla territorial sectorial
d'infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).
12. Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió
de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20).
13. Altra normativa general i sectorial que resulti d'aplicació o que derogui o modifiqui
l'anterior.

En conseqüència, S'ACORDA:
1. APROVAR el model de conveni marc de col·laboració a subscriure amb els Ajuntaments
interessats a delegar els serveis municipals de gestió de residus i altres serveis auxiliars i
complementaris a favor de la comarca, introduint les esmenes que s'han detallat a l'antecedent
5è de la part expositiva de l'acord.
2. FACULTAR a la Presidència per poder subscriure aquests convenis de col·laboració, atesa
la seva condició de representant legal de l'administració comarcal, segons disposa l'article 13.1
a) del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de
l'organització comarcal de Catalunya.
3. ENCARREGAR a la societat anònima comarcal SECOMSA que assumeixi, com a mitjà propi
de l'ens comarcal, l'explotació d'aquests serveis i per tal que defineixi el contingut dels annexes
II i III amb cada corporació municipal, segons la demanada de serveis i les característiques de
cada municipi. Igualment s'encarrega a la societat SECOMSA que actualitzi per a cada exercici
econòmic el catàleg de serveis que recull l'annex 1 del conveni. marc.
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4. COMUNICAR aquest acord als diferents ajuntaments interessats, als efectes de poder
aprovar i formalitzar el conveni.
5. INSCRIURE el conveni un cop formalitzat al Registre de convenis de col·laboració i
cooperació de la Generalitat i inserir el seu contingut al portal de la transparència.
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Règim de recursos:
Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar
recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el
termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix
òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.
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Document per signar electrònicament

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP I L’AJUNTAMENT DE
________ PER REGULAR LA DELEGACIÓ A FAVOR DE LA COMARCA DELS SERVEIS DE GESTIÓ
DE RESIDUS MUNICIPALS I SERVEIS ADDICIONALS I COMPLEMENTARIS AL MUNICIPI DE
___________.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B6FACF444C9E4CE58794AF3EE50A72CF i data d'emissió 01/10/2021 a les 11:53:20

INTERVENEN
D’una banda, la Senyora ____________________, com a Presidenta del Consell Comarcal Baix Camp,
que intervé en representació de l’administració comarcal tal com disposa l’article 13.1 a) del Decret
legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei sobre l’organització
comarcal a Catalunya, i que actua expressament autoritzada per a la formalització d’aquest conveni en
virtut de l’acord de Ple de 28 de setembre de 2021, assistit pel secretari de l’ens.
D’altra banda, el Senyor / la Senyora , alcalde/ essa de l’Ajuntament de ______________, que actua
en la seva representació de conformitat amb el que disposa l’article 53.1 a) del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
expressament facultat/da per subscriure aquest document segons l’acord de Ple de ____________,
assistit pel secretari / per la secretària de la corporació.
Ambdues parts es reconeixen competència i capacitat legal suficient per atorgar aquest document
administratiu, d’acord amb els següents
ANTECEDENTS
Primer. Aquest conveni de col·laboració, que regula la delegació dels serveis municipals de gestió de
residus i altres serveis addicionals i complementaris a favor de la comarca, deixa sense efecte tots els
anteriors convenis subscrits, entre ambdues administracions, en relació al mateix àmbit d’actuació,
tant el conveni inicial, com els seus annexes i, si s’escau, les pròrrogues que s’hagin formalitzat fins
ara.
Segon. La comarca del Baix Camp ha subscrit el conveni marc amb l’Agència de Residus de Catalunya i
altres Consells Comarcals del camp de Tarragona per planificar, optimitzar i garantir la sostenibilitat de
les infraestructures de valorització i tractament de residus municipals.
En relació a aquest conveni marc cada Consell Comarcal aporta el volum de residus municipals que li
hagin delegat els respectius ajuntaments, amb l’objectiu d’assolir les sinergies que permetin una gestió
global i eficient, així com unificar les tarifes per al conjunt del territori d’influència en la mesura que
sigui possible.
Tercer. En aquest marc global de col·laboració, el Consell Comarcal ha aprovat un nou model de
conveni amb els Ajuntaments del seu entorn, per actualitzar els termes de la delegació de serveis i
ajustar la seva regulació al marc normatiu vigent.
Aquest nou model de conveni que ara aproven i signen el Consell Comarcal i els Ajuntaments de la
demarcació pretén revisar els termes de la delegació, amb el propòsit d’assolir els següents objectius:
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Document per signar electrònicament

1) Actualitzar el marc normatiu de referència que resulta d’aplicació.
2) Ajustar la vigència de l’acord de col·laboració i la seva pròrroga als límits establerts per Llei.
3) Assumir els nivells de prevenció i recollida selectiva establerts per la Unió Europea i el
Progremic, amb el propòsit de reduir al màxim la disposició o eliminació final de la fracció resta
dels residus municipals.
4) Reforçar la conscienciació ambiental de la població i dels grans productors per sectors
d’activitat i vehicular la seva participació.
5) Establir un model més sostenible en l’ús de mitjans, recursos i equips.
6) Facilitar un model més flexible i amb capacitat d’adaptació als diferents sistemes de recollida
de residus municipals existents, atenent a les necessitats i característiques del municipi i a la
demanda de la corporació municipal.
7) Afavorir la participació del municipi en les funcions de seguiment i control dels serveis delegats
8) Impulsar la implantació d’un model de pagament per generació de residus, com a instrument
per afavorir l’increment dels percentatges de recollida selectiva de les diferents fraccions de
residus municipals.
9) Incorporar les noves tecnologies i les aplicacions mòbils per millorar l’eficiència en la prestació
dels serveis.
10) Afavorir la consecució dels objectius de transparència, participació, bon govern i publicitat
activa, potenciant els portals com a eines de gestió, comunicació i informació.
Quart . Tal com es venia fent fins ara, la prestació dels serveis és assumida pel Consell Comarcal del
Baix Camp sota la modalitat de gestió directa, encarregant a la seva societat anònima comarcal “Serveis
Comarcals Mediambientals, SA” (SECOMSA) la prestació efectiva i material de totes les actuacions
derivades de la delegació dels serveis.
La societat anònima comarcal SECOMSA esdevé un ens instrumental i mitjà propi personificat de l’ens
comarcal, tal com preveu l’article 1 dels seus Estatuts i l’article 32 de la LCSP.
El Consell Comarcal adscriu a la prestació dels serveis delegats el conjunt de les instal·lacions existents
al Centre Comarcal de Gestió de Residus de Botarell que són de la seva propietat des de l’any 2020 per
cessió del Consorci per a la Gestió de Residus Municipals del Baix Camp.
En aquestes instal·lacions trobem la Planta de Compostatge, la Planta Mecànico-biològica, la
deixalleria comarcal, entre altres elements i equipaments per a la prestació de serveis addicionals.
Cinquè. El Consell Comarcal assumeix el compromís de publicar al BOPT un anunci per donar a conèixer
aquesta delegació dels serveis, tal com estableix l’article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic, realitzant aquest tràmit en nom d’ambdues administracions, fent constar que
els acords plenaris relatius a l’aprovació del conveni han estat aprovats per cada entitat.
La delegació dels serveis podrà ser revocada per acord de Ple de l’Ajuntament, segons preveu l’article
9.6 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Les resolucions administratives que s’adoptin en virtut d’aquesta delegació indicaran expressament
aquesta circumstància i es consideraran dictades per l’òrgan delegant.
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La delegació troba el seu fonament en el que disposa l’article 25.1 c) del Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei comarcal de Catalunya, segons el qual, correspon
a la comarca exercir les competències que li deleguin o li encarreguin de gestionar els municipis.
Igualment, l’article 28 de la mateixa disposició normativa regula les funcions d’assistència i cooperació
de la comarca en relació als municipis de la seva demarcació, com a entitat local de caràcter
supramunicipal.
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Així mateix, segons preveu l’article 29 del Decret legislatiu 4/2003, el Reglament que aprova el
programa d’actuació comarcal del Baix Camp inclou la gestió dels residus com un dels serveis que pot
prestar la comarca per delegació dels municipis.
Aquest conveni de col·laboració té per objecte desenvolupar les relacions interadministratives en
matèria de gestió de residus municipals i altres serveis addicionals i complementaris, essent el marc
jurídic de referència, entre altres disposicions, el següent:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Article 25 i següents del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya.
El Reglament pel qual s'aprova el Programa d'actuació comarcal, aprovat per acord de Ple del
Consell Comarcal de 27 de febrer de 2021.
Articles 55 a 62 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local.
Article 144 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Articles 61 a 71 del Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, pel qual s'estableixen les
disposicions legals vigents en matèria de règim local.
Article 303 i següents del Decret 179/95, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres,
activitats i serveis dels ens locals.
Articles 9 i del 47 al 53 de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Decret legislatiu 1/2009 de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels
residus i normativa que la desenvolupa.
LLEI 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Programa de Gestió de Residus de Catalunya (PROGREMIC)
Reial Decret 209/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial d’infraestructures
de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20).
Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus
i recursos de Catalunya (PRECAT20).
Altra normativa general i sectorial que resulti d’aplicació o que derogui o modifiqui l’anterior.

D’acord amb aquests antecedents, les parts convenen les següents:
CLÀUSULES
1. OBJECTE
1.1. Delegació de serveis
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Per una banda, mitjançant aquest conveni de col·laboració l’Ajuntament delega a favor del Consell
Comarcal del Baix Camp la gestió dels serveis de recollida i transport fins a les plantes autoritzades de
les diferents fraccions de residus municipals segregats selectivament en el seu terme, així com el seu
triatge, tractament, valorització, deposició o eliminació.
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La descripció dels serveis objecte de delegació, així com la incorporació de prestacions
complementàries o addicionals, com poden ser la neteja viària, el servei de deixalleria, o d’altres que
s’incorporin per atendre noves necessitats del municipi, vindran regulades, amb detall per a cada
exercici econòmic, al Catàleg de Serveis que aprova la Junta General de la societat SECOMSA i que
forma part integrant, igualment, d’aquest conveni, ja que s’adjunta a aquest document com annex.
L’Ajuntament, amb la signatura d’aquest conveni, aprova igualment aquest Catàleg de Serveis, que
podrà ser objecte de revisió si així es considera convenient, havent d’aprovar ambdues parts,
novament, aquesta actualització en el cas que afecti a la prestació dels serveis delegats al municipi.
1.2. Acceptació de la delegació
Per la seva banda, el Consell Comarcal accepta aquesta delegació i assumeix el compromís de gestionar
els serveis de naturalesa mediambiental descrits al Catàleg que s’adjunta com annex a aquest conveni,
respecte dels quals l’Ajuntament en conserva la titularitat municipal.
Ambdues parts acorden que l’àmbit objectiu de la delegació es podrà ampliar a altres serveis de
naturalesa ambiental no recollits al Catàleg, sempre que així ho acordin expressament ambdues parts
i es formalitzi aquesta ampliació mitjançant la signatura d’un nou annex que reguli els termes
d’aquesta nova col·laboració entre les parts.
Tal com s’ha dit als antecedents, el Consell Comarcal adscriu al servei el conjunt de les instal·lacions
existents al Centre Comarcal de Gestió de Residus, del que n’és propietari.
En aquest Centre hi trobem la planta de compostatge, la planta mecànica biològica, la deixalleria
comarcal i altres equipaments i elements addicionals com ara punts de transferència, aula
mediambiental i les línies de desenvolupament, recerca i promoció de projectes pilot per a la reducció,
reciclatge, reutilització i valorització dels residus municipals.
2. FORMA DE GESTIÓ DELS SERVEIS
El Consell Comarcal gestionarà els serveis delegats mitjançant aquest conveni de forma directa, a través
de la societat anònima comarcal SECOMSA, segons disposa l'article 188 i següents del Decret 179/95, de
13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
SECOMSA esdevé un mitjà propi personificat del propi Consell Comarcal del Baix Camp, al complir els
requisits que recull l’article 32 de la LCSP. Aquest caràcter d’ens instrumental ve reconegut també a
l’article 1 dels Estatuts de l’empresa.
Qualsevol canvi en la modalitat de gestió dels serveis delegats que proposi el Consell Comarcal requerirà
la prèvia autorització de l’Ajuntament, que haurà d’aprovar el seu òrgan plenari.
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La menció en aquest conveni als termes “ens explotador”, “societat” o “empresa”, s’ha d’entendre
referida a SECOMSA, com a mitjà propi personificat de l’ens comarcal que assumeix la prestació dels
serveis objecte de delegació.
3. SERVEIS DELEGATS
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L’Annex I d’aquest Conveni conté el catàleg de serveis que la societat SECOMSA ofereix als municipis,
que incorpora les tarifes i les condicions de prestació de cada servei.
El Catàleg de Serveis serà aprovat i, en el seu cas, revisat anualment per la Junta General de SECOMSA
(Ple del Consell Comarcal del Baix Camp) a proposta del seu Consell d’Administració. Durant la vigència
del conveni les revisions que aprovi la junta General seran comunicades oportunament a l’Ajuntament,
d’acord amb el que estableix la clàusula 5a d’aquest conveni.
1. RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
1.1. RECOLLIDA SELECTIVA AMB CONTENIDORS DE LES 5 FRACCIONS
• RESTA
• FORM
• PAPER I CARTRÓ
• ENVASOS LLEUGERS
• VIDRE
• SERVEI EN FESTIUS
1.2. RECOLLIDA DE CONTENIDORS DE RESTES VEGETALS
1.3. TRANSPORT DE CAIXES DE VOLUMINOSOS I DEIXALLERIA
1.4. MANTENIMENT DE CONTENIDORS
1.5. SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS, CUBELLS I BOSSES
1.6. LLOGUER DE CONTENIDORS
1.7. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
•
RECOLLIDA DOMÈSTICA I ASSIMILABLES
•
RECOLLIDA A DISSEMINATS
•
RECOLLIDA A BARS I RESTAURANTS
•
RETORNS PER RECOLLIDA SELECTIVA
1.8. RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL A GRANS PRODUCTORS
2. SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
3. TRACTAMENT DE RESIDUS
3.1. RESTA
3.2. FORM
3.3. RESTES VEGETALS
3.4. RESIDUS VOLUMINOSOS I DE DEIXALLERIA
4. VENDA DE COMPOST
5. ASSIGNACIÓ DE PERSONAL A CADA SERVEI
6. SERVEIS ADDICIONALS O COMPLEMENTARIS PER A CADA MUNICIPI
• Gestió de deixalleries
• Neteja viària
• Sistema per a la gestió de pagament per generació i comunicació bidireccional
• Altres serveis a determinar
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L’Annex II d’aquest conveni identificarà el serveis tarifats recollits al catàleg que l’Ajuntament delega
al Consell Comarcal del Baix Camp i regularà la descripció i condicions de prestació dels serveis
addicionals previstos a l’apartat 6 del catàleg així com la seva quantificació econòmica, que també són
objecte de delegació municipal a favor de la comarca en virtut d’aquest conveni.
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Aquest Annex II i les seves modificacions serà aprovat pel Consell d’Administració de SECOMSA, que
en donarà compte a la Junta General de la Societat, així com per l’òrgan competent de l’Ajuntament.
L’Annex III d’aquest conveni regula aquells altres serveis, no recollits al catàleg, que es presten al
municipi, a requeriment de la corporació municipal amb caràcter puntual i extraordinari. La seva
prestació requerirà la presentació a l’Ajuntament d’una proposta redactada pels serveis tècnics de
SECOMSA, acompanyada del pressupost corresponent, que serà aprovat per part de la Gerència de la
Societat així com per l’òrgan competent de l’Ajuntament. Les propostes tècniques acceptades per
l’Ajuntament es consideraran serveis delegats al Consell Comarcal del Baix Camp i s’integraran amb
numeració correlativa a l’Annex III.
4. ADSCRIPCIÓ DE RECURSOS
Al Catàleg es regula l’efectiva adscripció de mitjans humans i materials per part de l’ens explotador per
assolir la correcte prestació dels serveis delegats pel municipi a la comarca, així com en el seu cas la
seva amortització, cancel·lació i subrogació del personal vinculat a l’execució de les actuacions
materials, per tal de garantir el principi d’estabilitat en l’ocupació que regula el Text refós de l’Estatut
dels Treballadors.
El personal a subrogar es concretarà d’acord amb les fórmules que recull l’apartat 5 del Catàleg de
Serveis, segons les dades d’adscripció de personal per a l’explotació dels serveis delegats al municipi,
prenent com a referència la situació del servei 120 dies naturals abans del dia de venciment del
conveni, d’acord amb el període ordinari de delegació previst en aquest, o bé el dia en què
l’Ajuntament hagi comunicat al Consell Comarcal la decisió de resolució anticipada per avocació de la
delegació de competències, que s’ha de notificar, en aquest cas, amb 6 mesos d’antelació a la data
d’efectivitat de l’extinció anticipada del conveni.
Igualment, en relació als serveis addicionals, el projecte tècnic regularà l’adscripció de personal i
recursos materials, així com l’amortització de les inversions específiques i la liquidació de despeses per
cancel·lació anticipada del conveni segons es contempli a l’Annex II.
El Consell Comarcal del Baix Camp i la societat SECOMSA es comprometen a participar en totes aquelles
convocatòries públiques que permetin l’obtenció de subvencions i ajudes per executar millores,
inversions i reposicions de mitjans i equips que s’adscriuran als serveis delegats per la corporació
municipal.
5. GESTIÓ ECONÒMICA
Per a cada exercici econòmic, l’Ajuntament conserva la facultat i la competència per aprovar
l’ordenació i la imposició dels tributs propis i necessaris per poder atendre el finançament dels serveis
de gestió dels residus municipals i, en el seu cas, la resta de serveis addicionals i complementaris
delegats que puguin ser objecte de contraprestació econòmica directa.
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Per aprovar aquesta Ordenança, la societat SECOMSA comunicarà a l’Ajuntament els preus aprovats
per al proper exercici econòmic, tal com es detalla a la clàusula 6a d’aquest conveni.
També serà igualment competència municipal la gestió i la responsabilitat recaptatòria d’aquests
tributs respecte als subjectes passius obligats al pagament, sense que es pugui fer extensiu a la societat
SECOMSA o al Consell Comarcal cap responsabilitat o conseqüència per qualsevol concepte d’aquesta
naturalesa.
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D’acord amb el que s’ha exposat, la gestió econòmica i recaptatòria d’aquests serveis no és objecte de
delegació a l’ens comarcal ni per extensió a la seva societat SECOMSA.
La societat SECOMSA facilitarà a l’Ajuntament tota la informació del servei que requereixi per poder
impulsar la implantació d’un model d’ordenança tributària que permeti incentivar la recollida selectiva
a través del sistema de pagament per generació.
5. DETERMINACIÓ DE LES TARIFES I FACTURACIÓ
El Consell Comarcal té subscrit un conveni de col·laboració amb el Consorci per a la Gestió de Residus
Municipals del Baix Camp, en virtut del qual correspon a aquest ens associatiu aprovar els preus públics
màxims en relació al servei de valorització, tractament i eliminació dels residus municipals.
A partir d’aquests preus públics màxims de tractament, la societat SECOMSA aprova uns preus reduïts
per als ens considerats INTERNS, a la vegada que també aprova la resta de tarifes dels serveis de
recollida i altres complementaris i addicionals que ve prestant.
En relació al cost del tractament dels residus municipals, es consideren com a ENTITATS INTERNES
aquelles que estiguin incloses en qualsevol dels següents supòsits:
a) Entitats que hagin delegat al Consell Comarcal del Baix Camp, mitjançant el corresponent conveni
de col·laboració, la competència per a la gestió íntegra dels serveis de recollida, transport i
tractament de residus municipals
b) Entitats que hagin delegat al Consell Comarcal del Baix Camp el retorn, per part de l’Agència de
Residus de Catalunya, dels fons procedents del cànon per la deposició de rebuig a dipòsit controlat.
c) Entitats que per la seva proximitat respecta al Centre Comarcal i/o pel seu elevat volum de
producció de residus s’estimi necessari incloure com a interns a nivell de tarifes, per garantir la
consolidació i viabilitat de les instal·lacions de tractament de residus i la continuïtat de l’activitat.
Com a municipi INTERN, el retorn del cànon que gestiona l’ARC pel volum de residus gestionats al
municipi el percebrà i el retindrà la societat SECOMSA, la qual queda obligada a aplicar aquest ingrés
al pressupost de l’empresa de cada exercici, reduint així la despesa final del cost dels serveis a
repercutir a través de les tarifes recollides al Catàleg de Serveis, atenent la destinació dels recursos
imposada per la Generalitat de Catalunya. En el cas de servei de recollida porta a porta domiciliària el
retorn del cànon serà transferit a l’Ajuntament descomptant les despeses de gestió.
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En aquest marc, la delegació de la gestió dels serveis a favor de la comarca porta implícit, també,
l’encàrrec a l’ens explotador per aprovar els preus o les tarifes dels diferents serveis per a cada exercici
econòmic.
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A partir de l’any natural següent al de l’entrada en vigor del conveni i per a cada nova anualitat en què
sigui vigent aquest acord de col·laboració, el preu dels serveis objecte de delegació serà determinable
d’acord amb les tarifes que aprovi el Consell d’Administració de la societat SECOMSA per al conjunt de
municipis..
En aquest sentit, el Consell d’Administració de SECOMSA haurà d’aprovar els diferents preus dels
serveis delegats, com a màxim, fins al 30 d’octubre de l’exercici immediat anterior al de la seva
aplicació, havent de comunicar aquesta tarifa a tots els municipis de la comarca i altres amb qui hagi
signat el corresponent conveni, com a màxim, el dia 5 de novembre de cada anualitat.
A partir de la recepció d’aquesta comunicació, l’Ajuntament haurà de manifestar:
a) La seva conformitat a l’aplicació de les noves tarifes proposades per SECOMSA per a l’exercici
següent i, en aquest cas, s’entendrà renovada la vigència d’aquest conveni que regula la
delegació dels serveis a la comarca per aquella nova anualitat; o bé,
b) La seva no conformitat als nous preus proposats per al següent exercici econòmic i, en aquest
cas, s’entendrà revocada la delegació per decisió unilateral de l’Ajuntament i resolt el conveni
amb data de 31 de desembre de l’any immediat anterior al de l’aplicació dels nous preus
aprovats per SECOMSA.
A tals efectes, l’Ajuntament assumeix el compromís de comunicar a la societat SECOMSA o bé al Consell
Comarcal del Baix Camp aquesta conformitat o no conformitat dels preus proposats per al següent
exercici econòmic, com a màxim, el dia 1 de desembre de l’any immediat anterior al de la seva
aplicació.
No obstant això, per garantir la seguretat jurídica que ha de regular aquest acord de col·laboració,
ambdues parts estableixen:
a) Que en el cas que la societat SECOMSA no comuniqui els nous preus a l’Ajuntament, com a
màxim el dia 5 de novembre de l’any immediat anterior al de la seva aplicació, per aquell nou
exercici econòmic s’aplicarà els mateixos preus unitaris vigents fins aquell moment.
b) Que en el cas que l’Ajuntament no comuniqui al Consell Comarcal o a SECOMSA, com a màxim
el dia 1 de desembre de l’any immediat anterior al de l’aplicació dels nous preus aprovats per
la societat comarcal, la seva conformitat o disconformitat a les noves tarifes que serien
d’aplicació per al següent exercici econòmic, en aquest cas, s’entendrà renovat igualment la
vigència del conveni per a l’any següent, essent d’aplicació els nous preus aprovats per
SECOMSA, si bé en aquest cas, l’Ajuntament podrà comunicar, en qualsevol moment, la seva
voluntat de resoldre anticipadament el conveni, la qual cosa es produirà sempre que es
comuniqui fefaentment amb un termini de preavís de 6 mesos.
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Finalment, s’indica que dins els 10 primers dies de cada mes, la societat SECOMSA presentarà a
l’Ajuntament la factura electrònica corresponent als serveis efectivament prestats durant el mes anterior
i d’acord amb les tarifes vigents per a cada exercici i, en el seu cas, els pressupostos acceptats per serveis
no previstos al catàleg, podent establir ambdues entitats una periodicitat diferent de facturació de mutu
acord.
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El vist i plau de les facturacions presentades per l’ens explotador a l’Ajuntament seran conformades
per la Regidoria i per l’òrgan o serveis interns que designi la corporació municipal.
L’Ajuntament farà efectiu el pagament dels serveis prestats inclosa, en el seu cas, els lloguers d’equips
i l’amortització corresponent als préstecs que se li hagin encarregat a l’ens explotador per atendre
inversions, amb un venciment de 30 dies data de factura, ingressant la quota i/o liquidació
corresponent a favor de la societat SECOMSA a través de domiciliació bancària.
L’oposició per part de l’Ajuntament, del seu òrgan d’Intervenció, serveis tècnics i d’inspecció o d’altres,
en relació a qualsevol dada inclosa a la facturació mensual i/o a la regularització anual, no serà causa
justificativa per suspendre els terminis assenyalats quant a l’obligació del pagament dels serveis
prestats.
En el supòsit que es formuli i es notifiqui a la societat SECOMSA alguna observació per part de la
corporació municipal en relació al contingut d’una o més factures, l’Ajuntament restarà obligat
igualment a satisfer l’import dels serveis facturats. Davant d’aquesta situació, correspondrà a
l’Ajuntament i a la societat SECOMSA avaluar de forma immediata el contingut de la observació
formulada sobre la facturació emesa i resoldre conjuntament la discrepància al més aviat possibles,
realitzant les regularitzacions que pertoquin.
Si es dona una situació de morositat perllongada, que s’entendrà produïda a partir de la tercera
mensualitat consecutiva sense pagar o de la quarta mensualitat alternativa sense pagar en un període
d’un any, es reunirà de forma extraordinària la Comissió de seguiment prevista a aquest conveni per
proposar i requerir el pagament immediat dels deutes líquids, exigibles i vençuts, a fi d’evitar greus
tensions de tresoreria de la societat i facilitar així que pugui atendre les seves obligacions laborals i
contractuals. Igualment, la Comissió podrà proposar, en el seu cas, les mesures i garanties de pagament
que es considerin adients per corregir aquesta situació.
7. OBLIGACIONS DE L’AJUNTAMENT.
En virtut d’aquest acord de col·laboració, correspon a l’Ajuntament assumir les següents obligacions:
a) Designar a una persona de perfil tècnic de la corporació i a un/a regidor/a de l’Ajuntament per
al seguiment de les prestacions establertes en aquest conveni i per establir un canal directe de
comunicació amb els responsables de la societat SECOMSA i, si s’escau, amb el Consell
Comarcal del Baix Camp. Aquestes persones designades integraran la Comissió de Seguiment
en representació de l’Ajuntament.
b) Sol·licitar a SECOMSA les reunions extraordinàries de la Comissió de Seguiment que es
considerin necessàries per a la supervisió dels serveis delegats.
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c) Facilitar al personal tècnic i corporatiu de SECOMSA i als operaris dels serveis tota la informació
que li puguin requerir per millorar les condicions de prestació de les actuacions delegades.
d) Informar a l’ens explotador de totes les incidències detectades i queixes rebudes en relació als
serveis delegats a través dels canals de comunicació establerts.
e) Posar a disposició de la societat SECOMSA els contenidors i caixes que siguin de titularitat
municipal necessaris per a la recollida de les diferents fraccions de residus.
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f)

Comunicar amb antelació, si fos el cas, la necessitat d’augmentar el nombre de contenidors
i/o caixes ja sigui com inversió o a través de l’opció de lloguer per a l’adscripció de nous equips
per part de SECOMSA, si així es considera necessari per a l’ampliació del parc de contenidors
i/o per la substitució de contenidors donats de baixa.

g) Pagar a la societat SECOMSA el preu del servei aprovat per l’empresa comarcal per a cada
exercici econòmic, en els termes assenyalats en aquest conveni.
h) Adoptar els acords d’imposició i d’ordenació dels tributs municipals, conforme preveu el Reial
decret legislatiu 2/2004, de 4 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals, així com els actes administratius de gestió tributària i els corresponents a
la gestió recaptatòria, procurant impulsar tant aviat com sigui possible el sistema de pagament
per generació per incentivar la recollida selectiva.
i)

Les altres obligacions inherents que derivin del contingut dels acords recollits en aquest
conveni.

8. OBLIGACIONS DEL CONSELL COMARCAL I DE L’ENS EXPLOTADOR.
a) Acceptar, com a propietari de les instal·lacions de tractament de residus, l’entrada a les
instal·lacions del Centre Comarcal de Gestió de Residus de Botarell de totes les fraccions de
residus municipals recollides a tot el terme municipal en virtut d’aquest conveni.
b) Prestar, a través de l’empresa SECOMSA, el servei de gestió de residus i els serveis
complementaris i addicionals enumerats a l’Annex II, d’acord amb el Catàleg de Serveis aprovat
per la Junta General de SECOMSA, amb la regularitat i continuïtat que garanteixi el seu correcte
funcionament.
c) Facilitar als responsables designats per l’Ajuntament la informació que sigui precisa o li sigui
requerida per al seguiment del servei, que permeti la comprovació del compliment de les
freqüències i les dades de geolocalització que puguin ser tractades i cedides.
d) Nomenar a una persona responsable política del servei i al personal tècnic que consideri
pertinent, que s’integraran igualment a la Comissió de Seguiment, i que són els qui mantindran
el contacte directa amb els responsables del municipi.
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Aquestes persones restaran facultades per dictar les instruccions que permetin la correcta
operativa de funcionament de les instal·lacions en el marc dels acords establerts en aquest
conveni.
e) Gestionar les queixes i observacions rebudes per part de l’Ajuntament o directament per part
dels veïns del municipi, informant al més aviat possible de les actuacions correctives i les
mesures en el seu cas adoptades.
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f)

Gestionar els continguts informatius que puguin ser públics a través del portal de la
transparència de SECOMSA i facilitar les eines de participació que es considerin necessàries
per garantir una comunicació directa i l’accés immediat a la informació dels serveis.

g) Facturar els serveis per a cada anualitat, d’acord amb les tarifes aprovades pel Consell
d’Administració de SECOMSA.
h) Participar en les convocatòries d’ajuts i subvencions per a la millora dels equipaments adscrits
als serveis.
i)

Comunicar a l’Ajuntament informes periòdics d’avaluació dels serveis per facilitar el seu
coneixement i abast, a la vegada que se li facilitarà la informació que es reporti a l’Agència de
Residus de Catalunya quant al volum de residus gestionats i els percentatges de recollida
selectiva trimestrals.

j)

Estudiar a nivell tècnic i econòmic les propostes de millora i solucions alternatives que plantegi
l’Ajuntament o l’adequació dels models que es puguin implantar a tot o a una part del municipi
i adoptar conjuntament amb el municipi les decisions oportunes que s’acordin.

k) Els vehicles i equips adscrits als serveis delegats duran el logotip de SECOMSA sense perjudici
de poder utilitzar, segons les característiques del municipi, el logotip municipal o bé l’expressió
de campanya d’ús habitual escollida a aquest efecte.
l)

Els operaris i personal de la societat tindran sempre un tracte correcte amb la ciutadania i amb
el sector comerç i grans productors.

m) L’ens gestor adquireix els drets i les obligacions com a patró respecte al personal que presta
els serveis, havent d’identificar a l’Ajuntament el nom dels operaris adscrits efectivament als
serveis.
n) L’ens gestor estarà obligat a subscriure una pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil, que
cobreixi, per al conjunt del municipi, la totalitat de les responsabilitats que derivin dels
accidents, danys o perjudicis que puguin ocasionar a tercers, produïts per omissió o acció dels
treballs realitzats en la prestació dels serveis, amb una cobertura màxima d’1 milió i mig
d’euros per sinistre.
o) El Consell Comarcal del Baix Camp o bé la societat SECOMSA, en la mesura de les seves
disponibilitats o dels mitjans de cooperació que pugui concertar, elaborarà i desenvoluparà
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campanyes de formació i conscienciació ciutadana dirigides al conjunt de la demarcació del
Baix Camp, amb els següents objectius:
1. Informar de les conseqüències nocives per al medi que pot comportar l’ús incorrecte de
productes que generen residus especials.
2. Promoure la participació activa en la implantació de la recollida selectiva.
3. Fomentar la disminució de l’ús d’envasos i embalatges de productes, principalment dels de
difícil reutilització o reciclatge.
4. Evitar la degradació dels espais naturals i promoure’n la regeneració.
5. Mantenir la neteja dels espais públics.
6. Implementar nous models de recollida o sistemes de distribució del cost dels serveis per
generació.
7. Donar a conèixer canals de comunicació i de presentació de queixes i el contingut
d’informació activa inserida als portals.
p) Tramitar tots els procediments de contractació, que derivin de l’execució de les prestacions
recollides en aquest conveni, d’acord amb la normativa que resulti d’aplicació per a les entitats
del sector públic, garantint el compliment dels principis de publicitat, concurrència, igualtat i
capacitat.
q) Donar compliment a les resolucions que, en matèria de responsabilitat patrimonial, dicti o
aprovi l’Ajuntament, com a titular dels serveis delegats, en la mesura en què quedi cobert per
l’assegurança contractada per donar cobertura als serveis.
r) Les altres obligacions que derivin del contingut dels acords recollits en aquest conveni.
9. CONSEQÜÈNCIES APLICABLES EN CAS D’INCOMPLIMENT
D’acord amb l’article 51.2 lletra c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic,
en cas d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per algun dels signants, qualsevol de
les parts podrà requerir a l’altra administració que ajusti la seva activitat al contingut del conveni i el
seu annex en el termini que consideri adient per corregir aquell incompliment.
La formulació d’aquest requeriment per qualsevol de les parts donarà lloc a la constitució i reunió
immediata de la Comissió de Seguiment que regula aquest conveni, per avaluar el conflicte que s’hagi
advertit i trobar una solució de consens que doni compliment al conjunt d’obligacions recollides al
conveni.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment per corregir aquell incompliment i haventse reunit dins d’aquest període la Comissió de Seguiment del conveni, l’incompliment persisteix, la part
que va formular aquell requeriment podrà instar la resolució anticipada del conveni que es faria
efectiva en el termini màxim d’1 mes a comptar des de la notificació d’aquesta segona comunicació.
Arribat aquest punt, no s’imposarà una obligació específica d’indemnització a la part que ha incomplert
les obligacions del conveni, sense perjudici d’haver de compensar els danys efectius i perjudicis
ocasionats, sempre que aquests siguin efectius, es puguin individualitzar i quantificar i siguin
conseqüència directa de l’incompliment de les obligacions recollides al conveni i als seus annexes.
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La vigència d’aquest conveni de col·laboració i els seus annexes, que regula la delegació de la prestació
dels serveis de gestió de residus i altres complementaris i addicionals, s’estableix per un termini de 4
anys, a comptar des de la data d’inserció al document de la darrera de les signatures electròniques de
les persones que hi intervenen en representació de cada administració, sense perjudici de la seva
renovació per un màxim de 4 anys més, si així ho aproven de forma expressa ambdues parts abans del
seu venciment, segons l’article 49 lletra h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector
Públic. En el cas que qualsevol de les dues parts no vulgui adoptar aquest acord de pròrroga l’haurà de
comunicar amb una antelació mínima de 8 mesos a la data de venciment.
Com s’ha dit anteriorment, els serveis objecte de delegació són de titularitat municipal, per la qual
cosa l’Ajuntament pot acordar l’avocació de la delegació en qualsevol moment, la qual cosa implicaria
l’extinció del conveni al transcórrer com a mínim un termini de 6 mesos a comptar des de la data de
notificació al Consell Comarcal de l’acord de Ple municipal on s’adopti aquesta decisió, essent
d’aplicació les mesures previstes en aquest cas al Catàleg de Serveis.
Una vegada esgotat el termini total màxim de 8 anys, ambdues parts podran acordar un nou conveni
en els termes que acordin per establir, en el seu cas, un nou marc de cooperació.
El Consell Comarcal es compromet a redactar una proposta de nou conveni amb una antelació mínima
de 6 mesos abans de la finalització del termini de pròrroga d’aquest conveni.
La cancel·lació anticipada de la vigència del conveni acordada per l’Ajuntament comportarà l’obligació
de la corporació municipal d’assumir una indemnització a favor de SECOMSA en concepte de recursos
materials adscrits al servei i despeses d’estructura tècnica, administració i taller. L’import de la
indemnització serà el resultat de multiplicar el nombre d’anys deixats de prestar el servei amb motiu
de la cancel·lació anticipada (o part proporcional) per un 25% de la facturació total de serveis de
l’exercici immediatament a l’acord d’avocació.
Durant els 6 mesos a comptar des de la data de notificació al Consell Comarcal de l’acord de Ple
municipal on s’adopti la decisió d’avocació, SECOMSA notificarà l’import de la indemnització a
l’Ajuntament i aquest l’haurà de satisfer íntegrament com a requisit per fer efectiva la cancel·lació
anticipada.
11. PROTECCIÓ DE DADES.
De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades
personals i garantia dels drets digitals, tota la informació que facilitin o obtinguin ambdues parts serà
tractada amb caràcter confidencial i, pel que fa al seu destí, només podrà ser utilitzat per a la correcta
prestació dels diferents serveis que són objecte d’aquest conveni de col·laboració.
L’Ajuntament autoritza a l’ens gestor a realitzar un ús adequat i coherent de la informació i de les dades
que obtingui de l’execució d’aquest conveni.

Dr. Ferran, 8 · 43202 Reus
Tel. 977 327 155 · Fax 977 321 773
ccbaixcamp@baixcamp.cat
www.baixcamp.cat

SIGNAT ELECTRÒNICAMENT PER:
CPISR-1 C Joan Manuel Abelló el dia 30/09/2021 a les 11:46:08

Document per signar electrònicament

La societat SECOMSA queda facultada per l’Ajuntament a facilitar les dades que resultin de la gestió
d’aquest servei a l’Agència de Residus de Catalunya i a altres entitats públiques i privades sempre que
estiguin relacionades amb el sector de residus o del medi ambient en general.
12. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL.

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
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A petició de qualsevol de les parts, es podrà constituir una Comissió mixta de seguiment, integrada per
igual nombre de regidors/es de l’Ajuntament, que de consellers/es del Consell Comarcal del Baix Camp
o membres de SECOMSA, i per una persona tècnica de cada part, a fi de vetllar per la correcta execució
i interpretació de les estipulacions d’aquest conveni i dels seus annexos.
La Presidència d’aquesta Comissió mixta l’ostentarà un/a regidor/a nomenat per l’Ajuntament i el seu
funcionament s’ajustarà a la normativa de dret local pel que fa al règim d’òrgans col·legiats.
En cas que es plantegi qualsevol qüestió litigiosa sobre el contingut o la interpretació del conveni i els
seus annexes, ambdues parts es comprometen a constituir aquesta comissió de seguiment, per
analitzar els dubtes o problemes que s’hagin plantejat per qualsevol de les parts, per tal de procurar
arribar a una solució de consens abans d’interposar qualsevol acció de caràcter administratiu o judicial.
Les parts representades en aquesta Comissió es podran conferir, de mutu acord, el contingut de
l’abasta de les seves competències de seguiment, control i intervenció, la qual cosa serà definida
prèviament per escrit que constarà en acta de qualsevol de les seves reunions.
13. JURISDICCIÓ COMPETENT.
Per resoldre els conflictes que no puguin ser resolts per la Comissió de seguiment que es constituiria
prèviament a tal efecte, serà competent la jurisdicció contenciosa-administrativa, d’acord amb el que
disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora d’aquesta jurisdicció, o la normativa que la substitueixi
o modifiqui.
14. COMUNICACIÓ AL REGISTRE DE CONVENIS.
De conformitat amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, així com el Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el
dret d’accés a la informació pública, el Consell Comarcal del Baix Camp assumeix el compromís, actuant
en nom d’ambdues entitats, de tramitar la inscripció d’aquest conveni en el Registre de Convenis de
col·laboració i cooperació que gestiona la Generalitat de Catalunya i, així mateix, cada entitat en farà
difusió al Portal de la Transparència de cada entitat.

I, perquè així consti, les parts s’afirmen i ratifiquen en tot el que ha quedat exposat i, en prova de
conformitat, signen el document electrònicament i a un sol efecte, amb la intervenció dels respectius
secretaris. La data de signatura del document coincideix amb la data de la darrera de les signatures
electròniques inserides al document.
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Presidència

Alcaldia

Consell Comarcal del Baix Camp
Secretaria

Ajuntament de _______
Secretaria / Secretaria-Intervenció

Consell Comarcal del Baix Camp

Ajuntament de _______
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ANNEX 1
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CATÀLEG DE SERVEIS 2021
1. RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
1.1. RECOLLIDA SELECTIVA AMB CONTENIDORS DE LES 5 FRACCIONS
• RESTA
• FORM
• PAPER I CARTRÓ
• ENVASOS LLEUGERS
• VIDRE
• SERVEI EN FESTIUS
1.2. RECOLLIDA DE CONTENIDORS DE RESTES VEGETALS
1.3. TRANSPORT DE CAIXES DE VOLUMINOSOS I DEIXALLERIA
1.4. MANTENIMENT DE CONTENIDORS
1.5. SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS, CUBELLS I BOSSES
1.6. LLOGUER DE CONTENIDORS
1.7. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
•
RECOLLIDA DOMÈSTICA I ASSIMILABLES
•
RECOLLIDA A DISSEMINATS
•
RECOLLIDA A BARS I RESTAURANTS
•
RETORNS PER RECOLLIDA SELECTIVA
1.8. RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL A GRANS PRODUCTORS
2. SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
3. TRACTAMENT DE RESIDUS
3.1. RESTA
3.2. FORM
3.3. RESTES VEGETALS
3.4. RESIDUS VOLUMINOSOS I DE DEIXALLERIA
4. VENDA DE COMPOST
5. ASSIGNACIÓ DE PERSONAL A CADA SERVEI
6. SERVEIS ADDICIONALS O COMPLEMENTARIS PER A CADA MUNICIPI
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1. RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS
1.1. RECOLLIDA SELECTIVA AMB CONTENIDORS DE LES 5 FRACCIONS
•

RESTA

Recollida de contenidors de resta
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•

FORM
Les tarifes de recollida de la FORM (Fracció Orgànica dels Residus Municipals) es
determinen pel nivell d’impropis que conté la matèria orgànica recollida, d’acord amb les
caracteritzacions de residus realitzades:
RECOLLIDA CONTENIDORS FORM
Amb menys del 14% impropis
Amb un 14% o més d’impropis

•

€/bolcada
8,28

VIDRE
El servei de recollida de contenidors per a vidre es computa per contenidor gestionat
(bolcada del contenidor efectivament realitzada):
Recollida de contenidors de vidre

•

€/bolcada
8,28

ENVASOS LLEUGERS
El servei de recollida de contenidors per a envasos lleugers es computa per contenidor
gestionat (bolcada del contenidor efectivament realitzada):
Recollida de contenidors d’envasos

•

€/tona
49,39
62,38

PAPER I CARTRÓ
El servei de recollida de contenidors per a paper i cartró es computa per contenidor
gestionat (bolcada del contenidor efectivament realitzada):
Recollida de contenidors de paper

•

€/tona
91,77

€/bolcada
8,28

SERVEI EN FESTIUS
El servei de recollida de contenidors els dies festius (diumenges i festius intersetmanals)
té una tarifa variable segons el nombre de contenidors a recollir de cada fracció sol·licitada
per l’Ajuntament:
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RECOLLIDA DE CONTENIDORS EN FESTIUS
0 a 10 contenidors
11 a 20 contenidors
21 a 30 contenidors
31 a 40 contenidors
41 a 50 contenidors

€/fracció
80,00
160,00
240,00
320,00
400,00
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1.2. RECOLLIDA DE RESTES VEGETALS
El servei de recollida de contenidors per a restes vegetals es computa per contenidor
gestionat (bolcada del contenidor efectivament realitzada):
Recollida de contenidors de restes vegetals

€/bolcada
20,00

1.3. TRANSPORT DE VOLUMINOSOS
Instal·lació d’una caixa per a residus voluminosos i transport al gestor autoritzat corresponent
a la fracció dels residus dipositats un cop plena, sense reposició posterior de la caixa:
Transport de voluminosos

€/unitat
156,70

El tractament dels residus transportats es facturaran segons tarifes indicades al punt 3.4 en
funció de la tipologia dels residus.
1.4. MANTENIMENT DE CONTENIDORS
La neteja i manteniment dels contenidors és responsabilitat del propietari dels mateixos, en
el cas dels municipis del nostre àmbit els contenidors són propietat de cada Ajuntament.
Tanmateix, SECOMSA prestarà el servei de neteja i manteniment per defecte d’acord amb la
següent tarifa, a no ser que l’Ajuntament comuniqui que el farà amb els seus propis mitjans:
NETEJA I MANTENIMENT DE CONTENIDORS

€/mes · contenidor
1,50

El servei inclou el manteniment bàsic preventiu amb petit material i la neteja i desodorització
exterior i interior segons necessitats del servei. Les reparacions de contenidors que requereixin
recanvis no estan incloses i es facturaran d’acord amb les següents tarifes:
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RECANVIS DE CONTENIDORS

€/unitat

Cubell soterrat resta/FORM

600,00

Cubell soterrat paper/envasos/vidre

900,00

Pany manual soterrat

70,00

Pany automàtic soterrat

160,00

Amortidor soterrat

125,00

Barra elevació soterrat

70,00

Bústia soterrat

900,00

Tapa soterrat

1.500,00

Sobretapa aeri

30,00

Roda aeri

29,00

Tapa aeri

100,00

Cos aeri

250,00

1.5. SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS, CUBELLS I BOSSES
SECOMSA podrà subministrar contenidors, cubells i bosses d’acord amb aquestes tarifes:
SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS, CUBELLS I BOSSES

€/unitat

Contenidor nou de 4 rodes amb tapa corba i sobretapa (1.100 litres)

246,20

Contenidor nou de 4 rodes amb tapa plana (1.100 litres)

174,84

Contenidor nou de 2 rodes 120 litres

32,52

Contenidor nou de 2 rodes 240 litres

65,23

Contenidor nou de 2 rodes 360 litres

97,95

Contenidor nou tipus iglú amb boques amb reducció

619,34

Contenidor de 2a mà de 4 rodes amb tapa corba (sobretapa opcional) 1.100 litres

110,00

Contenidor de 2a mà de 4 rodes amb tapa plana (reduccions opcional) 1.100 litres

80,00

Contenidor de 2a mà de doble ganxo amb boques amb reducció 2.500-3.000 litres

195,00

Cubells tancats de 40 litres

10,81

Cubells airejat de 10 litres

2,77

1 bossa de ràfia 20 litres (1 fracció)

1,00

Bosses compostables
• Rotllo de 30 bosses de 10 litres (*)
• Rotllo de 20 bosses de 40 litres (*)
• Rotllo de 20 bosses de 120 litres (*)
(*) O preu unitari equivalent.

1,61
3,96
6,72

1.6. LLOGUER DE CONTENIDORS
SECOMSA podrà llogar contenidors d’acord amb aquestes tarifes:
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LLOGUER DE CONTENIDORS

€/mes

Caixa per a voluminosos

31,25

Contenidor de restes vegetals

31,25

1.7. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA
•

RECOLLIDA DOMÈSTICA I D’ACTIVITATS ASSIMILABLES
La recollida domèstica i d’activitats assimilables es realitza torn de nit de diumenge a
divendres (6 dies a la setmana), recollint-se una o dues fraccions cada dia segons la
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tipologia de cada municipi (tèxtil sanitari cada dia de servei en bossa a banda):
•

Orgànica: 3 dies/setmana

•

Envasos: 2 dies/setmana

•

Paper i cartró: setmanal o quinzenal (segons municipi)

•

Resta: setmanal o quinzenal (segons municipi)

•

La fracció vidre es recull amb contenidors instal·lats a la via pública d’acord amb
les necessitats del servei.

La freqüència i calendari de servei podrà ser modificat per SECOMSA per adaptar-se a
les necessitats organitzatives de l’empresa i als canvis normatius que puguin afectar el
servei.
La tarifa del servei de recollida de residus porta a porta domèstica i d’activitats
assimilables s’aplica al nombre de punts de recollida objectes del servei:

Recollida domiciliària i d’activitats assimilables

€/any·punt

€/mes·punt

118,00

9,83

Els punts de servei s’establiran en base a un certificat del padró de la taxa
d’escombraries de cada municipi emès per la Secretaria de l’Ajuntament a data 1 de
gener de cada any.
El preu del servei de recollida porta a porta domiciliària d’acord amb les tarifes abans
proposades inclou la recollida dels contenidors de vidre.
També inclou la recollida dels contenidors de les àrees d’emergència sempre i quan
estiguin tancades i amb accés exclusiu pels usuaris del servei porta a porta.
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•

RECOLLIDA A DISSEMINATS
Els domicilis situats fora dels nuclis urbans (habitatges disseminats) dels municipis
hauran de dipositar els residus en àrees de contenidors tancades per a ús exclusiu dels
habitants dels habitatges disseminats, les quals es trobaran ubicades en punts situats a
les vies d’accés a aquests habitatges. La tarifa del servei de recollida de residus porta a
porta als habitatges disseminats s’aplica al nombre de punts de recollida objectes del
servei:

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B6FACF444C9E4CE58794AF3EE50A72CF i data d'emissió 01/10/2021 a les 11:53:20

€/any·punt €/mes·punt
Recollida PaP a habitatges disseminats

59,00

4,92

Els punts de servei s’establiran en base a un certificat del padró de la taxa d’escombraries
de cada municipi emès per la Secretaria de l’Ajuntament a data 1 de gener de cada any.
•

RECOLLIDA A BARS I RESTAURANTS
Es preveu un servei addicional per a la recollida de residus porta a porta a bars,
restaurants i altres activitats similars que tinguin una gran producció de residus orgànics.
La tarifa d’aquest servei s’aplica al nombre de punts de recollida objectes del servei:
€/any·punt €/mes·punt
Recollida PaP a bars i restaurants

177,00

14,75

Els punts de servei s’establiran en base a un certificat del padró de la taxa d’escombraries
de cada municipi emès per la Secretaria de l’Ajuntament a data 1 de gener de cada any.

•

RETORNS PER RECOLLIDA SELECTIVA
Al cost de tractament de la fracció resta i la FORM es descomptarà els retorns de cànon,
les aportacions d’Ecoembes i Ecovidrio i els ingressos dels recuperadors. Es faran
bestretes mensuals del 90% dels ingressos per la recollida selectiva obtinguts l’any
anterior, descomptant les despeses de gestió de Secomsa. Els retorns a cada ajuntament
es regularitzaran anualment en base als efectivament rebuts per SECOMSA,
descomptant les seves despeses de gestió. Els preus pel tractament de residus i els
retorns per recollida selectiva estimats per al 2021 són els següents:
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Gestió de residus recollits PaP

€/tona

Tractament resta

97,88

Tractament-retorn FORM (segons % d’impropis)

-16,42

Retorn paper

-23,22

Retorn envasos

-126,06

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B6FACF444C9E4CE58794AF3EE50A72CF i data d'emissió 01/10/2021 a les 11:53:20

Retorn vidre (servei en contenidors sense cost)

0,00

1.8. RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL A GRANS PRODUCTORS
Es preveu un servei addicional de recollida de cartró a establiments comercials fora del servei
de recollida de residus porta a porta domiciliària (1-2 cops per setmana segons necessitats del
servei), ja sigui per trobar-se l’establiment en un àmbit amb recollida selectiva en contenidor
o per produir una quantitat o tipologia de residus no assimilable a domèstic. La tarifa d’aquest
servei és la següent:
Recollida de cartró comercial

€/setmana ·establiment
4,19

2. SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
La deixalleria mòbil s’instal·larà als municipis el nombre de dies que ho sol·licitin en base a un
calendari anual elaborat per SECOMSA d’acord amb les sol·licituds rebudes. El servei inclou el
transport i instal·lació de la deixalleria mòbil, el personal d’atenció a la ciutadania i la gestió dels
residus que s’hi dipositin.
Deixalleria mòbil

€/dia
100,00

Tractament de resta

€/tona
97,88

3. TRACTAMENT DE RESIDUS
3.1. RESTA
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3.2. FORM
TRACTAMENT DE LA FORM

€/tona

CLASSE A1 ( 0-10 % impropis)

9,31

CLASSE A2 (11-15 % impropis)

13,96

CLASSE A3 (16-20 % impropis)

18,62

CLASSE A4 (21-25 % impropis)

23,28

CLASSE A5 (26-30 % impropis)

27,93

CLASSE A6 (31-35 % impropis)

32,59

CLASSE A7 (més 35% impropis)

97,88

Per determinar la tarifa d’aplicació SECOMSA realitzarà caracteritzacions individuals 2 cops a l’any. La
primera es realitzarà durant el primer trimestre i la segona passat l’estiu, realitzant-se la mitjana per a
determinar la classe que s’aplicarà a l’Ajuntament l’any següent.

3.3. RESTES VEGETALS
TRACTAMENT DE RESTES VEGETALS

€/tona

Classe 9A (0-2 % impropis)

25,73

Classe 9B (3-5 % impropis)

33,56

Classe 9C (més d’un 5 % impropis)

49,10

Classe 9D (tronc palmera)

90,00

CLASSE 10 (sense impropis)

20,94

Per determinar la classe de tarifa a aplicar es realitzen inspeccions visuals a cada entrada a la planta
de compostatge de Botarell.
3.4. RESIDUS VOLUMINOSOS I DE DEIXALLERIA
El tractament dels residus dipositats a les caixes instal·lades al municipi o dipositats a la
deixalleria comarcal per part de les brigades municipals té les següents tarifes segons la fracció:
Voluminosos i deixalleria

€/tona

€/ut.

Voluminosos recollits en caixa

99,79

-

Voluminosos dipositats a deixalleria

127,10

-

Fusta

20,00

-

Electrodomèstics

10,00

-

Ferralla i metalls

10,00

-

-

10,00

Matalassos
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4. VENDA DE COMPOST

Venda de compost

€/tona
5,00

5. ASSIGNACIÓ DE PERSONAL A CADA SERVEI
El personal assignat al servei de recollida de residus de cada municipi a efectes de subrogació de
personal en el cas de que SECOMSA deixi de ser la prestatària es determinarà mitjançant la següent
fórmula:
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B6FACF444C9E4CE58794AF3EE50A72CF i data d'emissió 01/10/2021 a les 11:53:20

NT= Nx+Np
on:

Nx= (Ra+Rs*3)*0,00414+(Oa+Os*3)*0,00164+(Pa+Ps)*0,00613
+(Ea+Es)*0,0068+(Va+Vs)*0,00175+PaP/1.500
i:

Np= (Ra+Rs*3)*0,00414+(Oa+Os*3)*0,00164
+(Pa+Ps)*0,00613+(Ea+Es)*0,0068+PaP/1.500
Essent:
NT= nombre total de treballadors
Nx: nombre de treballadors de la categoria “xofer”
Np: nombre de de treballadors de la categoria “peó”
Rs: nombre de contenidors soterrats de resta
Ra: nombre de contenidors aeris de resta
Os: nombre de contenidors soterrats de matèria orgànica
Oa: nombre de contenidors aeris de matèria orgànica
Ps: nombre de contenidors soterrats de paper i cartró
Pa: nombre de contenidors aeris de paper i cartró
Es: nombre de contenidors soterrats d’envasos lleugers
Ea: nombre de contenidors aeris d’envasos lleugers
Vs: nombre de contenidors soterrats de vidre
Va: nombre de contenidors aeris de vidre
PaP: nombre de punts del servei de recollida porta a porta
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•

El resultat de (NT) s’arrodonirà a la unitat sencera més propera.

•

Quan NT (arrodonit) sigui un nombre parell els treballadors de cada categoria serà NT
(arrodonit)/2.

•

Quan NT (arrodonit) sigui un nombre imparell, el nombre de treballadors de la categoria “xofer”
serà NT /2 arrodonit per excés i el nombre de treballadors de la categoria “peó” serà N T /2
arrodonit per defecte.

•

Només es preveu la subrogació del personal adscrit al servei de recollida amb contenidors de
les 5 fraccions de residus municipals, el servei de recollida Porta a Porta i el personal previst al
projecte tècnic que regula els serveis addicionals de l’Annex II.

6. SERVEIS ADDICIONALS O COMPLEMENTARIS PER A CADA MUNICIPI
SECOMSA podrà prestar serveis addicionals o complementaris per a cada municipi no tarifats al
catàleg de serveis donada la seva particularitat que requereix un projecte tècnic i econòmic de
serveis específics, com podrien ser els següents:
•
•
•
•

Gestió de deixalleries
Neteja viària
Sistema per a la gestió de pagament per generació i comunicació bidireccional
Altres serveis a determinar

La totalitat del personal necessari previst al projecte tècnic per als serveis específics serà objecte
de subrogació en el cas que Secomsa deixi de prestar el servei.
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ANNEX II
SERVEIS DELEGATS PEL MUNICIPI _____ AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX CAMP
•

SERVEIS DEL CATÀLEG

Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original custodiat per Consell Comarcal del Baix Camp. Podeu verificar la seva autenticitat a
través del servei de validació de la Seu Electrònica de l'Ens amb el CVE B6FACF444C9E4CE58794AF3EE50A72CF i data d'emissió 01/10/2021 a les 11:53:20

CATÀLEG DE SERVEIS 2021
1.1. RECOLLIDA SELECTIVA AMB CONTENIDORS DE LES 5 FRACCIONS:
• RESTA
• FORM
• PAPER I CARTRÓ
• ENVASOS LLEUGERS
• VIDRE
• SERVEI EN FESTIUS (A PETICIÓ)
1.2. RECOLLIDA DE CONTENIDORS DE RESTES VEGETALS
1.3. TRANSPORT DE CAIXES DE VOLUMINOSOS I DEIXALLERIA
1.4. MANTENIMENT DE CONTENIDORS
1.5. SUBMINISTRAMENT I REPOSICIÓ DE CONTENIDORS, CUBELLS I BOSSES
1.6. LLOGUER DE CONTENIDORS
1.7. SERVEI DE RECOLLIDA PORTA A PORTA DOMÈSTICA
• RECOLLIDA DOMÈSTICA I ASSIMILABLES
• RECOLLIDA A DISSEMINATS
• RECOLLIDA A BARS I RESTAURANTS
• RETORNS PER RECOLLIDA SELECTIVA
1.8. RECOLLIDA DE CARTRÓ COMERCIAL GRANS PRODUCTORS
2. SERVEI DE DEIXALLERIA MÒBIL
2. TRACTAMENT DE RESIDUS
• RESTA
• FORM
• RESTES VEGETALS
• RESIDUS VOLUMINOSOS I DE DEIXALLERIA
4. VENDA DE COMPOST
•

SERVEIS ADDICIONALS O COMPLEMENTARIS DEL MUNICIPI
Estudi tècnic i valoració econòmica de cada servei addicional.
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AL CCBC

SI/NO

SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO
SI/NO

SI/NO

SI/NO
SI/NO

SI/NO

SI/NO
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ANNEX III
SERVEIS EXTRAORDINARIS NO CONTEMPLATS AL CATÀLEG
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A emplenar amb cada Ajuntament, en funció a la demanda de serveis.
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