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DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

Tipus de convocatòria Extraordinària

Data 22 / de maig / 2019

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

Lloc SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT

Presidida per ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN

 

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ

DNI Nom i Cognoms Assisteix

40914565A ALFONS GARCIA RODRIGUEZ SÍ

39876612V BELEN LAVILLA VIDAL SÍ

39908079C CELIA RUIZ ESPEJO SÍ

39862284H CRISTINA BORRAS MARGALEF SÍ

75706355S ELIDIA LOPEZ REDONDO SÍ

39876669M FRANCESC BLANCH LLAÓ SÍ

39841785N FREDERIC ESCODA GIL SÍ

39851915E JAUME CIRÉ CAPDEVILA SÍ

39925716Q MANEL BARCELÓ MARGALEF SÍ

39875942Z MIGUEL ANGEL GARCES CANO SÍ

39873136Z MONICA BOQUERA CASTELLVI SÍ

39883261L NÚRIA ORTIZ SANCHEZ SÍ

 



 

24414442B SILVIA PUJOL GARCIA 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: 
Unanimitat/Assentiment

S' aprova per unanimitat de tots els membres que legalment componen el Plenari de 
la Corporació l'acta de la sessió anterior.

 

Expedient 1652/2019. Donar compte de l'informe trimestral de tresoreria sobre 
el compliment de terminis per a pagament de proveïdors (informe trimestral de 
morositat art. 4.3 Llei 15/2010) 1er trimestre 2019

Favorable Tipus de votació: 
Unanimitat/Assenti
ment

Es resta assabentat pel Plenari de la Corporació de l´expedient referenciat sobre 
l'informe trimestral de tresoreria sobre el compliment de terminis per a pagament de 
proveïdors (informe trimestral de morositat art. 4.3 de la LLei 15/2010) referent al 1er 
trimestre de 2019.

 

Expedient 1904/2019. Donar compte de l'informe d'execució trimestral del 
pressupost 2019 (HAP/2105/2012, d'1 d'octubre, per la qual es desenvolupen 
les obligacions de subministrament d'informació que preveu la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (1er 
trimestre de 2019)

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Assen
timent

Es resta assabentat pel Plenari de la Corporació de l'expedient referenciat sobre 
línforme d'execució trimestral del pressupost 2019 (HAP/2015/2012, d'1 d'octubre, 
per la qual es desenvolupen les obligacions de subministre d'informació que preveu 
la llei orgància 2/2012, de 27 d´abril, estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera corresponent al 1er trimestre de 2019.

 



 

 

Expedient 1843/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de sol.licitar la inclusió 
del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en la linea de convocatòria de 
projectes de cofinanciació sobre activitats de desenvolupament local pels 
municipis de la zona d'influència de la instal.lació nuclear de Vandellòs, 
d'acord amb el que disposa l'Ordre IET/458/2015,d'11 de març del Ministeri 
d'Industria, Energia i Turisme per la convocatòria 2019, així com l'aprovació de 
la memòria per la construcció i posada en funcionament de l'ampliació de la 
Llar d'Infants Municipal "Sol i Vent" de l'Hospitalet de l'Infant. Vista l'Ordre 
IET/458/2015, d'11 de març, per la qual es regulen les assignacions 

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Ass
entiment

Vista l'Ordre IET/458/2015, d'11 de març, per la qual es regulen les assignacions als 
municipis de l'entorn de les instal.lacions nuclears, amb càrrec al Fons de financiació 
de les activitats del Pla general de residus radioactius publicada al BOE 65, de 17 de 
març de 2015.
Vist que aquesta Corporació vol acollir-se a aquesta línea d'assignacions en ordre a 
la percepció de fons per la cofinancació d'activitats de desevolupament local, que 
contribueixin al desenvolupament econòmic d'aquest municipi, d'acord amb el que 
estableix l'article 9 i 10 de la referenciada Ordre, així com l´ampliació de la guarderia 
municipal als efectes de millorar la qualitat del servei d'atenció infantil dintre de la 
franja d'edat de 0 a 3 anys.
A tal efecte, s´ha confeccionat el projecte d'"Ampliació de la llar d´infants Sol i Vent, 
al carrer Alamanda, 5 de l'Hospitalet de l'Infant" (Expedient 797/2019), aprovada per 
Junta de Govern local de 9 d'abril de 2019, punt 3.D.3), competència que li va ser 
delegada a aquest òrgan mitjançant Decret de delegació de l'Alcalde de data 22 de 
juny de 2015, d'acord amb el que estableixen els articles 21 o) de la Llei 7/1985, de 2 
d´abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL) i l'article 53 p) del Text refós 
de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMC), atès a que el projecte 
no supera l'import del 10% dels recursos ordinaris del pressupost vigent ni, en 
qualsevol cas, 6.010.121,04€, ni tampoc te una duració superior a 4 anys.
Vist el dictamen favorable de la comissió informativa de serveis territorials del 16 de 
maig de 2019.
El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el 
componen (6 del PSC, 1 de la FIC, 3 del PDeCAT, 2 d´ERC i 1 del PP), ACORDA:
Primer.-Ratificar l'acord de la Junta de Govern local de 9 d'abril de 2019 punt 3.D.3) 
d'aprovació del projecte d"Ampliació de la llar d´infants Sol i Vent, al Carrer 
Alamanda, 5 de l'Hospitalet de l'Infant" (Expedient 797/2019)
Segon.-Sol.licitar a la Direcció General de Política Energètica i Mines la inclusió del 
municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'IInfant, dentre de la consignació establerta a l
´Ordre IET/458/2015, a l´any 2019, a la incorporació del projecte d'ampliació de la 
Guarderia municipal "Sol i Vent" de l'Hospitalet de l'Infant amb la finalitat de millorar 
la qualitat del servei d'atenció infantil dintre de la franja d´edat de 0 a 3 anys.
Tercer.- Remetre la documentació oportuna per la materialització d'aquest acord.
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament i com sigui necessari en dret, per la 
signatura de la documentació necessària per la formalització d´aquest acord.

 

 



 

Expedient 1918/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'Addenda al conveni 
d'11 de juliol de 2013 entre l'Institut Català del Sòl, l'Ajuntament de Vandellòs i 
l'Hospitalet de l'Infant i Endesa Distribucion Eléctrica SLU, per als 
subministraments elèctrics dels sectors d'activitat econòmica Les Tàpies II i 
del Sector Residencial Camí de la Porrassa a l'Hospitalet de l'Infant.

Favorable Tipus de 
votació: 
Unanimitat/Asse
ntiment

Per l'Alcalde-President es fa una explicació pel que fa a l´addenda del conveni d'11 
de juliol de 2013 entre l'Institut Català del Sòl, l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet 
de l'Infant i Endesa distribucion Eléctrica SLU per als subministraments elèctrics dels 
sectors d'activitat econòmica les Tàpies II i del sector residencial Camí de la 
Porrassa de l'Hospitalet de l'Infant.
Vista l'esmentada addenda.

Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials de 16  de 
maig de 2019.
Atès que el conveni esmentat té la consideració d'urbanístic, d'acord amb l'article 104 
del Decret-legislatiu 1/2010, del Text refós de la Llei d´urbanisme, per la qual s´ha de 
sotmetre a informació pública, pel termini d'un mes, mitjançant la publicació edictal al 
Diari oficial de la Generalitat de Catalunya, al Butlletí oficial de la província de 
Tarragona, al tauler d'anuncis de l'Ajuntament i la publicació íntegra del conveni a les 
pàgines web de l'Institut Català del Sòl, de l'Ajuntament de Vandellòs  i l'Hospitalet de 
l'Infant i al Departament de Territori i Sostenibilitat.
 
L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze membres (6 del PSC, 1 de la FIC, 3 del 
PDeCAT, 2 d' ERC i 1 del PP) que legalment el componen,  ACORDA:
Primer.- Aprovar l' addenda del conveni confeccionat entre l´INCASOL, Endesa 
Distribución Eléctrica SLU  i l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per als 
subministraments elèctrics dels sectors d'activitat econòmicia les Tàpies II i del sector 
residencial d'activitat econòmica les Tàpies II i del sector residencial Camí de la 
Porrassa de l'Hospitalet de l'Infant que s´adjunta com Annex 1.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui necessari per la 
materialització d'aquest acord i en especial per la signatura de l'addenda esmentada.
Tercer.- Notificar aquest acord a INCASOL, Endesa Distribución Eléctrica SLU , a la 
Tècnica urbanista, als Serveis Tècnics municipals i a la Intervenció municipal.
 
L' Alcalde fa un petit parlament i agraïment a tots els membres de la Corporació.
La Regidora Mònica Boquera també fa una petit parlament amb la mateixa línea.
 
I no havent, més assumptes per tractar, s' aixeca la sessió.
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