Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/1

PLE

Ordinària

Data

28 / de febrer / 2019

Durada

Des de les 19:00 fins a les 19:55 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
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Tipus de convocatòria

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 19/03/2019
HASH: 6e178633d33f45aca1682ec439c09433

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 18/03/2019
HASH: feec2a99892b417b9b1e886da54c0d6b

ACTA

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

Expedient 748/2018. Estudi i aprovació, si procedeix, del conveni de l'ampliació
de l'escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Per la Regidora d'Ensenyament s´explica: "Fa molt de temps, en època de la
Consellera Rigau, vam demanar a la Generalitat les competències per poder realitzar
un aulari a l'escola Mestral, en aquest Ple podem aprovar el document que perment
aquesta secció de competències.
Atès que pel Departament d´Educació s´ha presentat l'esborrany del conveni de
col.laboració entre l´administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el
Departament d'Educació i l´Ajuntament de Vandellòs i l' Hospitalet de l'Infant, per a
l'execució de les obres d´amplicació de l´Escola Mestral de l'Hospitalet de l'Infant.
Atès que són necessàries les obres d'ampliació a l´Edifici de l'Escola Mestral creant
un aulari d'educació infantil per poder substituir els mòduls prefabricats, per la qual
cosa es fa imprescindible establir, mitjançant aquest conveni, les condicions de
col.laboració per a la redacció del projecte, execució, coordinació de seguretat i salut
i direcció de les obres d´ampliació de l'Escola Mestral (aulari d'educació infantil) que
cobreeixi les necessitats d'escolarització d'aquest Municipi amb les especificacions
que resulten d´aquestes clàusules establertes de les clàusules establertes al conveni
objecte d'aprovació.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 22
de febrer de 2019.
El Ple de l´Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el
componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l´Administració de la Generalitat
de Catalunya,mitjançant Departament d'Educació i l´Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant per a l'execució de les obres d'ampliació a l'edifici de l'Escola
Mestral de l'Hospitalet de l'Infant que s´adjunta com annex 1 a aquest acord.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde tant àmpliament com sigui possible per la

ACTA DEL PLE

S' aprova per unanimitat de tots els membres l'acta de la sessió anterior.

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable

materializació d´aquest acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Tècnica urbanista perquè realitzi les gestions
necessàries davant del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

Expedient 4879/2018. Estudi i aprovació definitiva, si procedeix, de
l'actualització de la nomenclatura de les vies públiques i nomenació dels
immobles del nucli de l'Hospitalet de l'Infant, dels sectors d'activitat econòmica
de les Tapies I i de les Tapies II i de la nova retolació

Vist l´informe que emet l´arquitecte tècnic municipal del següent contingut:
"L’arquitecte tècnic municipal que subscriu, a requeriment de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant,
informa en relació a l’assumpte relacionat amb l’aprovació definitiva de l’actualització de la nomenclatura de les Vies
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Atès l´informe emès per la Secretària General d'aquest Ajuntament que literalment estableix:
"En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació definitiva de l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques i
numeració dels immobles del nucli de població
de l’Hospitalet de l’Infant, dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i de les Tàpies II i de la nova retolació,
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 als següents,
ANTECEDENTS DE FET:
PRIMER.- Amb data 20 de desembre de 2018 el Ple de la Corporació va aprovar inicialment l’actualització de la
nomenclatura de les vies públiques i numeració dels
immobles del nucli de població de l’Hospitalet de l’Infant, dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i de les
Tàpies II i de la nova retolació.
SEGON.- Amb data 27 de desembre de 2018 es va publicar l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT) número 246, amb data de 9 de gener de 2019 al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) número
7779 i a la seu electrònica d’aquest Ajuntament (portal de transparència) a l'efecte del general coneixement de
l’expedient i als efectes de què els interessats puguin presentar les al·legacions pertinents durant el termini de 30
dies hàbils.
TERCER.- Consta a l’expedient certificat que acredita que durant el tràmit d’informació pública no s’ha presentat cap
al·legació, en temps i en forma, segons es desprèn del llibre del Registre General d’Entrades de l’Ajuntament.
QUART.- Durant el tràmit d’informació pública es constata de l’existència d’uns errors als documents d’aprovació
inicial, en aquest sentit consta a l’expedient informe elaborat per l’arquitecte tècnic municipal que detalla els errors
objecte de modificació respecte al document objecte d’aprovació definitiva.
FONAMENTS DE DRET
• L'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
1690/1986, d'11 de juliol.
• La Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria, per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de
2015, de la Presidència de l'Institut
Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les
Entitats Locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
• El Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals aprovat per Reial decret 2568/1986,
de 28 de novembre.
• Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
Vist l’informe emès pels serveis tècnics municipals, els errors existents als documents d’aprovació inicial, no tenen la
consideració de modificació substancial,
tota vegada que no alteren el contingut essencial del document aprovat inicialment i sotmès a informació pública.
Vist quant antecedeix, es considera que l'expedient ha seguit la tramitació establerta en la Legislació aplicable
procedint la seva aprovació pel Ple de l'Ajuntament.
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, per la Secretària s´emet la corresponent proposta de Resolució"

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

Tipus de
votació:
Ordinària
A favor: 10, En
contra: 0,
Abstencions: 3,
Absents: 0

ACTA DEL PLE

Favorable

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis Interns del 22 de febrer de 2019.
El Ple de l'Ajuntament, amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 1 de la FIC, 2 d´ERC i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l´abstenció de tres membres
(del PDeCAT), ACORDA:
PRIMER.- Aprovar definitivament l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques i numeració dels immobles
del nucli de població de l’Hospitalet de l’Infant,
dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i de les Tàpies II i de la nova retolació, amb les modificacions
resultants de l’informe dels serveis tècnics
municipals atès que no tenen la consideració de modificacions substancials, tota vegada que no alteren el contingut
essencial del document aprovat inicialment i
sotmès a informació pública.
SEGON.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província (BOPT), i a la seu electrònica d’aquest
Ajuntament (portal de transparència) a l’adreça ( https:// vandellos-hospitalet .eadministracio.cat) a l'efecte del seu
general coneixement.
TERCER.- Aprovar remetre una còpia de la llista de vies públiques modificades a l’Institut Nacional d’Estadística,
d’acord amb el que estableix l’article l'article 75 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 1690/1986, d'1 de juliol, i la Resolució de 16 de març de 2015, de la Sotssecretaria,
per la qual es publica la Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de
la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre
instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal

ACTA DEL PLE

Públiques i numeració dels immobles de l’Hospitalet de l’Infant, del sector industrial del Polígon Industrial Les Tàpies
I, i del sector industrial Polígon Industrial Les Tàpies II, al Terme Municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
(Expedient
2018/4879)».
ANTECEDENTS:
Consta l’acord de Ple Municipal de data 20 de desembre de 2018 (Expedient 2018/4879), d’aprovació inicial
de l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques i numeració dels immobles del nucli de població de
l’Hospitalet de l’Infant, dels sectors d’activitat econòmica de les Tàpies I i de les Tàpies II i de la nova retolació.
Consta la publicació de l’acord d’aprovació inicial de l’expedient en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona
(BOPT) número 246, amb data de 9 de gener de 2019.
FETS:
Interessa per part de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, procedir a l’aprovació definitiva de l’expedient
2018/4879, d’actualització de la nomenclatura de les Vies Públiques i numeració dels immobles de l’Hospitalet de
l’Infant, del sector industrial del Polígon
Industrial Les Tàpies I, i del sector industrial Polígon Industrial Les Tàpies II, al Terme Municipal de Vandellòs
i l’Hospitalet de l’Infant
Durant el tràmit d’aprovació inicial i exposició pública, per part d’aquests Serveis Tècnics s’han esmenat diversos
errors materials detectats, d’acord amb el següent llistat:
1- Respecte al Carrer del Llapassar, al llistat del Departament de Cultura que consta a l’expedient per a l’aprovació
inicial s’indicava LLAPASSÀ, i el nom correcte
que ha de constar és: CARRER DEL LLAPASSAR.
2- Respecte al carrer de FRANCISCO CHAVARRIA FABREGAT, al llistat i plànol del Departament d’Urbanisme que
consta a l’expedient per l’aprovació inicial mancava el segon cognom.
Ara s’ha afegit aquest nom complert al llistat i plànol definitiu.
3- Respecte a la PLAÇA DE BONET CASTELLANA, al llistat i plànol del Departament d’Urbanisme que consta a
l’expedient per l’aprovació inicial s’indicava plaça d’ANTONIO BONET CASTELLANA. Per a l’aprovació definitiva s’ha
suprimit el nom propi "Antonio".
4- Respecte al PASSATGE DE CLUA DOMÍNGUEZ, al llistat i plànol del Departament d’urbanisme que consta a
l’expedient per l’aprovació inicial es va obviar aquest nom, s’ha afegit aquest nom de passatge al llistat i plànol del
Departament d’Urbanisme.
5- Respecte al Carrer de Calajustell, al llistat del Departament de Cultura que consta a l’expedient per a
l’aprovació inicial s’indicava CAL JOSTELL. Per a l’aprovació definitiva el nom correcte és; CARRER DE
CALAJUSTELL.
6- Respecte del Carrer de Salvador Dalí. S’ha afegit el número 26 (Vint-i-sis), ja que consta a tràmit un expedient de
llicència de parcel·lació (Exp. 35/2019), i es considera convenient afegir-lo. Aquest afegit no afecta a cap
altre immoble, ni modifica els números ja aprovats inicialment.
7- Carrer de Sant Roc. S’han afegit els números 1 (ú) i 3 (tres), que no estaven indicats al plànol de l’aprovació
inicial. Aquest canvi no afecta als números d’altres immobles.
8- Respecte del Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer, s’ha modificat la numeració ja que consta a tràmit un
expedient de llicència de parcel·lació (Exp. 396/2019). L’immoble que disposava del número 4 es dividirà en dos, i
ara existiran dues parcel·les amb els números 4 i 6. L’anterior número 6, que ara serà el 8, no afecta directament a
tercers atès que es correspondrà a l’entrada de vehicles d’un edifici existent, quin edifici té accés i numeració pel
carrer de l’Infant Pere.
CONCLUSIÓ:
El present informe es posa en coneixement d’aquest Ajuntament, per si així s’estima incorporar les
esmenes indicades i efectuar l’aprovació definitiva de l’expedient
d’actualització de la nomenclatura de carrers i vies públiques, així com de la nova retolació dels mateixos,
i l’actualització de la numeració dels immobles, per al nucli de població de l’Hospitalet de l’Infant, del Sector Industrial
del Polígon Industrial Les Tàpies I, i del Polígon Industrial Les Tàpies II. (Expedient 4879/2018)."

QUART.- Notificar el present acord a les Entitats, empreses i Organismes que prestin en el Municipi serveis destinats
a la col·lectivitat, com són correus (servei postal), les companyies distribuïdores de serveis i BASE de la Diputació de
Tarragona, als efectes de la modificació de les dades davant la Direcció General del Cadastre.
CINQUÈ.- Contra la present Resolució, que posa fi a la via administrativa, pot

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Atès l'escrit rebut pels taxistes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant afiliats a la
Federació Empresarial d'Auto-transports de la província de Tarragona (FEAT) que
sol.licita l'aprovació de la nova estructura de tarifes per als serveis d'autotaxi del
municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant per a l'any 2019, d'acord amb
l'increment mitjà aprovat per la Comissió de Preus de Catalunya en data 14 de
desembre de 2018 (que va ser del 2,5%) i d' acord amb el procediment simplificat
per a l'actualització de les tarifes dels serveis d'autotaxis establert al Decret
339/2001, de 18 de desembre.
Atès que segons l'esmentat escrit pel taxistes de Vandellòs i l'Hospitalet de l'infnat es
sol.licita un increment de l'1,5% respecte a la tarifa vigent i la inclusió d'un nou
suplement pel transport de més de 4 passatgers de 3,10€ (incloent-hi tots els
passatges) equiparant-se així al suplement establert a la tarifa interurbana
Vist el dictamen emès per la Comissió inforamtiva de serveis interns del 22 de febrer
de 2018.
Atès el que disposa la Llei 19/2003, de 4 de juliol, de taxi, el Decret 149/1988, de 28
d' abril, sobre el Règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats, Decret
328/1990, de 21 de desembre, de modificació parcial del Decret 149/88, Decret
164/93, d'1 de juny, Decret 251/90, de 5 de juliol.
L'Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze membres que legalment el
componen, ACORDA:
PRIMER.- Aprovar el cost de les tarifes del servei urbà en aquest Municipi siguin per
aquest 2019 i següents 8mentres no es modifiquin) siguin aquestes, amb IVA inclòs:
Concepte
EUROS
Baixada de bandera
T-2................................. 3,97€
T-1..................................5,37€
Tarifa quilomètrica
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 600/2019. Estudi i ratificació, si procedeix, de les tarifes dels serveis
urbans del servei de taxi municipal per l'exercici 2019 i següents

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

interposar alternativament recurs de reposició potestatiu davant el Plenari
d'aquest Ajuntament, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la
recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la
Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de
les Administracions
Públiques;
o
bé
interposar
directament
recurs
contenciós-administratiu, davant el Jutjat del Contenciós-Administratiu de
Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la
recepció de la present notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei
29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-Administrativa. Si s'optés per
interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït
la seva desestimació per silenci. Tot això sense perjudici de què pugui interposar
Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar més convenient al seu dret.

Favorable

Tipus de votació:
Ordinària
A favor: 10, En
contra: 0,
Abstencions: 3,
Absents: 0

Atès l'esborrany del conveni amb IDETSA relatiu a l´autorització a l'explotació de la
infraestructura per a les xarxes de comunicacions a la zona residencial de
l'Hospitalet de l'Infant.
Vist el dictamen favorable emès per la Comissió informativa de Serveis Territorials
del 22 de febrer de 2019.
El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 1 de la FIC,
1 d´ERC i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que
legalment el componen, i amb l´abstenció de 3 membres (del PDeCAT), ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni amb Idetsa relatiu a l´explotació de la infraestructura per
a les xarxes de comunicacions a la zona residencial de l´Hospitalet de l'Infant que s
´adjunta com Annex 2.
Segon.- Facultar a l´Alcalde tant àmpliament com sigui possible per la materialització
d´aquest acord i expressament per la signatura del conveni
Tercer.- Comunicar aquest acord al Gerent d´Idetsa perquè porti a terme la
materialització del conveni.

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

Expedient 1052/2018. Estudi i aprovació, si procedeix, del conveni amb IDETSA
de l'autorització a l'explotació de la infraestructura per a les xarxes de
comunicacions a la zona residencial de l'Hospitalet de l'Infant
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Suplements (T-1 i T.2)
Recollida a domicili.............2,31€
Sortida Estació FF.CC...........1,20€
Maletes..............................1,88€
Animals..............................1,88€
Suplement més de 4 passatgers......3,10€ (incloent-hi tots els passatgers)
T-1 (Tarifa 1) s'aplicarà els dies feiners de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i dies
festius.
T-2 (Tarifa 2) s'aplicarà els dies feiners de 8 a 20 hores.
SEGON.- Aquestes tarifes es mantindran vigents mentre no es modifiquin
expressament.
TERCER.- Comunicar a la Comissió de Preus de Catalunya aquesta tarifa per als
serveis de taxi d´aquest Ajuntament, d'acord amb l'article 2.3 de l'esmentat Decret
339/2001.
QUART.- Comunicar aquest acord a Javier Torres Arroyo, en qualitat de mandatari
dels taxistes del Municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

ACTA DEL PLE

T-2..................................1,03€
T-1..................................1,22€
Tarifa horària
T-2..................................18,68€
T-1...................................20,09€

Expedient 641/2019. Decrets de l'Alcalida del 14 de desembre de 2018 al 15 de
febrer de 2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat dels Decrets de l´Alcaldia del 14 de desembre de 2018 al 15
de febrer de 2019 (que corresponen als decrets nums del 952 al 976 del 2018 i de l'1
al 143 del 2019)

Expedient 196/2019. Modificació de Crèdit 1/2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat de l'expedient de modificació de crèdit 2/2019.

Expedient 356/2019. subministre informació de l'execució trimestral del
pressupost quart trimestre de 2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat de l´expedient que presenta intervenció relatiu al subministre
d'informació de l'execució trimestral del pressupost corresponent al quart trimestre de
2018.

Expedient 154/2019. Informe preceptiu contra la lluita de la morositat, quart
trimestre de 2018
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Es resta assabentat de l'expedient que presenta Intervenció relatiu a la lluita contra la
morositat relatiu al quart trimestre de 2018.

Expedient 671/2019. Pla control financer 2018
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Favorable

ACTA DEL PLE

Expedient 353/2019. Modificació de Crèdit 2/2019

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

El Ple resta assabentat de l´expedient de modificació de crèdit 1/2019

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat de l' expedient que presenta Intervenció relatiu al Pla de
control financer 2018.

Expedient 5060/2018. Preus públics dels serveis que ofereix el Departament de
Joventut
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent

El Ple resta assabentat del preu públic per a edicions municipals de llibres: "Castelló:
mirador del Camp de Tarragona des de les muntanyes de Vandellòs i l'Hospitalet de
l'Infant".

ACTA DEL PLE

Expedient 5240/2018. Preu públic per a edicions municipals: llibres 'Castelló:
mirador del Camp de Tarragona des de les muntanyes de 'Vandellòs' i
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

El Ple resta assabentat dels preus públics relatius als serveis que ofereix el
Departament d'ensenyament.

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat dels preus públics de Tok'l 2 del primer sementre de 2019.

Expedient 631/2019. Preu públic formació de joves
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat dels preus públics de formació de joves.

B) PRECS I PREGUNTES
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Expedient 5357/2018. Preu públic TOK'L 2 primer semestre de 2019

Per part del Regidor Manel Barceló es fa una pregunta sobre un import d’una
obra de l’infant dintre d’una modificació de crèdit al que li contesta l’Alcalde. El
qual aprofita per explicar la modificació de crèdit pe instal·lar noves
electrobenzineres.
També fa explicació de les modificacions de crèdit el Regidor Frederic Escoda.

La Regidora Mònica Boquera fa preguntes relatives a factures pendents de
pagament de l’expedient, al que informa que ja contestarà l’Interventor.

2.- Al març de 2017 es va aprovar definitivament l’ordenança d’ocupacions de
l’espai públic d’estacionaments de restauració i exposició de productes propis de
cada comerç. L’article 20 de l’Ordenança estableix i detalla les característiques
dels elements. Demanem a l’Equip de Govern informació sobre el grau de
compliment d’aquesta ordenança, les actuacions que s’han portat a terme per
promoure la seva implementació i el detall de les mesures facilitadores que s’ han
ofert als establiments.
Per l’Alcalde es contesta que va ser una ordenança llargament elaborada i
consensuada entre la policia local, els serveis tècnics municipals i els
representants de l’associació de restauradors. Alguns titulars sí que han fet cas
del compliment d’aquesta ordenança, tant en l’ocupació de la via pública com en
la tipologia del mobiliari. El que creiem que l’ordenança és un procés d’una
manera de fer i d’ordenar l’ocupació de l’espai públic per aconseguir una certa
homogeneïtat i fer-la compatible amb la resta d’usos.

3.- Envers les actuacions de suport al comerç del municipi, una de les mesures
que s’ha adoptat envers el fet de minimitzar l’impacte visual d’un local tancat i
afavorir la seva transformació en local comercial han estat els ajuts sobre l’IBI.
Demanem informació sobre el número de locals que s’han acollit a aquestes
subvencions i les quanties econòmiques atorgades,
Pel Regidor Miguel Àngel Garcés es manifesta:
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L’ Alcalde explica que aquesta petició es va fer des de l’àrea d’urbanisme i va
consistir en que 1,2 km de l’antiga N-340 compresos entre el límit del municipi
amb Mont-roig i el Sòl Urbanitzable passes a mans municipals, per tal de facilitar
la integració urbanística entre ambdues zones de l’antiga carretera nacional.
Bàsicament el que es volia era facilitar la tasca urbanitzadora per quan hi hagués
un procés urbanitzador en aquests sectors. Hi ha tres sectors, tots ells de
titularitat privada, i el que es pretenia era afavorir aquestes potencials actuacions.
Es va demanar per a que fos l’Ajuntament el que pogués decidir en el seu
moment i vetllar millor pels interessos municipals.

ACTA DEL PLE

1.-Al novembre de 2016 el Ple va aprovar sol.licitar al Ministeri de Foment del
Govern espanyol la cessió d’un tram de la carretera nacional N-340, des de
l’entrada al municipi fins al punt quilomètric 1128. Preguntem a l’Equip de Govern
quines actuacions o planejaments tenen previstos en aquesta zona a curt i mig
termini.

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

Per la Regidora Mònica Boquera s’ha presentat un document referent a
preguntes per escrit, en el qual les preguntes són les següents:

Al Regidor Francesc Blanch pregunta sobre la dinamització dels restauradors,
l’associació de comerç. Al que contesta l’Alcalde que el que s’ha pretès és que hi
hagués els seus representants i fossin partíceps de les accions a desenvolupar.
Per la Regidora Silvia Pujol manifesta que els arbres de la Plaça Catalunya si
poden estar tallats per la Processó de Setmana Santa.
El Regidor Manel Barceló pregunta sobre l’immoble de la Plaça Catalunya de
Vandellòs.

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019
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Al que contesta el Regidor Frederic Escoda manifestant que el servei s’ha utilitzat
poc. En quan a les multes no surt especificat concretament a la zona que és, ho
intentarem subsanar. El núm de denúncies han estat de 250. Et diré exactament
quants vehicles censats tenim des de BASE.
L’ Alcalde manifesta que el que es tractava era agilitzar la mobilitat rodada en
aquesta zona, el que es volia era que hi hagués una rotació de vehicles. El que es
va pretendre era agilitzar el moviment de vehicles i s’ha aconseguit,
conjuntament amb altres mesures, que espai central del poble sigui fàcil moure’s
amb vehicle particular.

ACTA DEL PLE

Les actuacions subvencionables en matèria de comerç durant l’any 2018 eren:
1) a. Millora de la retolació i la imatge externa ( façana ) dels establiments. Per
fomentar la modernització, la neteja i la percepció d’actualització de la imatge
comercial.
2) b. Millora de la il·luminació dels establiments. Donar suport a noves mesures
d’eficiència energètica.
3) c. Aplicació de mesures efectives d’aparadorisme. Per incentivar la regeneració
continuada de tots els comerços, augmentar la percepció col·lectiva de llibertat de
compra i apostar per l’exposició en format autoservei.
4) d. Fomentar accions orientades a minimitzar l’impacte visual d’un local tancat i
afavorir la seva transformació en local comercial
Pel que fa a l’actuació de l’apartat d no s’ha sol·licitat cap subvenció, si bé durant
el 2018, per acord de Junta de Govern de data 20 de desembre de 2018, es van
atorgar dos subvencions per un import total de 463,86€ i va suposar una inversió
dels establiments comercials per un import de 1.546,20€.
Aprofitem per fer esment que es va aprovar en la passada Junta de Govern Local
de data 29 de gener de 2019 la convocatòria per aquest 2019 i s’ha passat de
1.000,00€ a 5.000,00€ la quantia màxima a subvencionar. Està publicat a la BDNS
amb codi 438856.
Tanmateix cal recordar que aquesta administració anualment signa un conveni de
col·laboració amb l’ACHV per import de 5.000,00€ en benefici dels establiments
comercials adherits a l’associació, així com col·labora i organitzar accions per tal
de dinamitzar i enfortir el comerç local com ara jornades de formació, tant en
format masterclass ( leterring i aparadorisme) o bé mitjançant el format taller
( vestim el comerç per nadal), celebració de la IV Nit de Comerç de la CECOSECT
de les comarques tarragonines, Mercat Medieval, encesa de llums de nadal entre
d’altres.
4.- A l’octubre de 2014 es va aprovar definitivament l’ordenança municipal
d’estacionaments rotatoris gratuïts. Demanem a l’Equip de Govern que faci balanç
sobre l’acompliment de l’objectiu que l’ordenança estableix. Tant mateix
demanem informació quantitativa sobre el número de vehicles censats (impost de
vehicles de tracció mecànica) i el número de discs que s’han sol.licitat/atorgat
anualment des de l’any 2014 fins a l’actualitat. Per finalitzar demanem informació
sobre el número de sancions imposades per incompliment d’aquesta ordenança.

Al que l’explica l’Alcalde de com està la situació actualment sobre els
requeriments fets als propietaris, ja que l’actuació feta pels propietaris no va
respondre a les demandes requerides des dels Serveis Tècnics. Estem realitzant
altres accions perquè sobre aquest edifici hi ha una responsabilitat dels
propietaris.
També sobre la situació del tren tram si tenim alguna informació i situació actual.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

Número : 2019-0003 Data : 18/03/2019

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.
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També pregunta sobre el Pla de Gestió forestal. L’Alcalde contesta que es va
demanar a l’ADF de Vandellòs que representes els propietaris necessaris per
poder-lo començar a aplicar. L’ADF no és propietària i tampoc pot accedir als
propietaris, de manera que el que necessitem es tenir el 30% de les signatures
dels propietaris que aporten el 30% de la superfície forestal. Ara estem cercant
aquests propietaris. S’ intentarà però sabem que serà una feina feixuga i,
mentretant, l’Ajuntament portarà a terme alguna de les accions previstes en
l’esmentat Pla.

ACTA DEL PLE

L’ Alcalde explica sobre que en una roda de premsa del subdelegat del govern va
assenyalar com a data possible per a l’entrada en funcionament del nou corredor
el mes de juliol.
Una altra cosa és que es treguin les vies actuals per a complir la declaració
d’impacte ambiental fixada en el seu dia i, una altra cosa ben diferents, és que no
podem renunciar a la traça del ferrocarril que ens porti cap al Camp en forma de
trentram. Intentarem mantenir la traça de la línea dins del nostre territori.

