Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

PL/2019/3

PLE

Ordinària

Data

30 / d’abril / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 18:45 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: 2019-0005 Fecha: 14/05/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/05/2019
HASH: 2ec44cbe6ee83ff5c82220de105c79b5

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Fecha Firma: 14/05/2019
HASH: f6e0088a8484b90f72ee377277adb5af

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

De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim
electoral general (LOREG), es procedeix al sorteig per a designar al presidents i
vocals, titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del municipi, per la qual cosa
s’utilitza el programa informàtic CONOCE que selecciona de forma aleatòria entre els
electors del cens, a les persones que han de formar part de la mesa.
D’acord amb l’article 25.2 LOREG, en el supòsit de concurrència d’eleccions, la
mesa electoral serà comuna per a totes elles.
Acabat el sorteig, el Ple, per unanimitat de tots assistents, ACORDA:
Primer.- Designar membres titulars i suplents de la/les mesa/es electoral/s del
municipi a les persones elegides per sorteig, la relació de les quals consta
degudament a l’expedient.
Segon.- Notificar, en el termini de 3 dies, la designació als interessats, a la qual
s’acompanyarà un manual d’instruccions sobre els seves funcions.
Tercer.- Trametre la relació dels membres titulars i suplents de la/les mesa/es
electoral/s a la Junta Electoral de Zona.
Aprovació de l'acta de la sessió anterior
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

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

Expedient 1201/2019. Donar compte de la rectificació de la liquidació del
Pressupost consolidat de 2018.
Favorable

Tipus de
votació:
Unanimitat/As
sentiment
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentimen
t

ACTA DEL PLE

Favorable

Número: 2019-0005 Fecha: 14/05/2019

Expedient 1673/2018. Sorteig dels membres de les taules per les properes
eleccions municipals i al Parlament Europeu del 26 de maig de 2019.

Vist el Decret de l’alcaldia de 26 d’ abril de 2019 que literalment estableix:
“Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al
marge.
Atès que per Decret d’Alcaldia núm. 2019-0251 es va aprovar la liquidació
del pressupost de l’exercici 2018.
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Vist l’informe emès per l’interventor municipal del següent contingut:
"Fets
Finalitzat l'exercici i una vegada elaborats per la Intervenció els estats
demostratius de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament de l'exercici
2018, correspon a l'alcalde, previ informe d'Intervenció, l'aprovació de la
liquidació del pressupost abans de l'1 de març.
Fonaments de Dret.
1. L’article 191 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 89 del Reial
decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del
pressupost. L'article 191.3 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
estableix el caràcter preceptiu de l'informe d'Intervenció.
L’article 191.3 del TRLRHL i l’article 90.1 del Reial decret 500/1990, de 20
de 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, estableixen que després de l’informe de la
Intervenció l’alcalde aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament, i
n’informa al Ple en la primera sessió que tingui lloc.
Per tal de donar compliment a l’article 193.5 del TRLRHL i a l’article 90 del
Reial decret 500/1990, abans de finalitzar el mes de març, l’Ajuntament
haurà de trametre al Departament de Governació de la Generalitat i al
Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques informació sobre la
liquidació del pressupost.
2. De conformitat amb el previst a l'article 93 del Real Decreto 500/1990 la
liquidació del pressupost farà palès:
Pel què fa al pressupost de despeses, i per a cada partida pressupostària,
els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els pagaments realitzats.
Quant al pressupost d'ingressos, i per a cada concepte, les previsions
inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats així com els recaptats nets.
3. L’article 93.2 del Reial decret 500/1990 determina que, com a
conseqüència de la liquidació del pressupost, s’hauran de determinar:
Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament
a 31 de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria per a despeses generals

ACTA DEL PLE

Donat que s’ha detectat un error en la liquidació d’Ingressos de l’exercici
del 2018.

 Liquidació del Pressupost d'Ingressos. Exercici corrent.
 Liquidació de Pressupost tancats. Pressupost de despeses.
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Informe
1. La documentació annexa que integra l'expedient és la següent:
 Liquidació del Pressupost de despeses. Exercici corrent.

ACTA DEL PLE

4. L’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial
decret 500/1990, preveu que per quantificar el romanent de tresoreria
s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de
difícil o impossible recaptació. Per a l'estimació d'aquests drets de dubtós
cobrament cal considerar alhora allò que estableix l'article 193 bis del Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i també els percentatges
recomanats per la Sindicatura de Comptes de Catalunya.
5. L’art. 15.4 de l’Ordre HAP/2105/2012, de l’1 d’octubre, estableix que,
abans del 31 de març de l’any següent a l’exercici en què es refereixen les
liquidacions s’hauran de remetre els pressupostos liquidats i els comptes
anuals formulats pels subjectes i entitats sotmesos al Pla General de
Comptabilitat d’Empreses o a les seves adaptacions sectorials, amb els
seus annexos i estats complementaris; les obligacions davant tercers,
vençudes, líquides, exigibles no imputades a pressupost; la situació a 31
de desembre de l’exercici anterior del deute viu, inclosos els quadres
d’amortització; la informació que permet relacionar el saldo resultant dels
ingressos i despeses del Pressupost amb la capacitat o necessitat de
finançament, calculada conforme a les normes del Sistema Europeu de
Comptes; l’informe de la intervenció d’avaluació del compliment de
l’objectiu d’estabilitat, de la regla de la despesa i del límit del deute i la
informació de les inversions financerament sostenible.
6.-. L’article 191.2 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i l’article 101.1 del Reial
decret 500/1990, així com la el punt 24.2 de la memòria, de l'Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre per la qual s'aprova la Instrucció
Model Normal de Comptabilitat Local i del punt 18.6 de la memòria, de
l’Ordre HAP/1782/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model Simplificat de Comptabilitat Local, es preveu que per
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents
de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació.
7.-. L'article 193 bis del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals estableix els límits mínims a aplicar en la determinació dels drets de
difícil o impossible recaptació.
8.-. El punt 11 de la nota informativa de la Direcció General de Política
Financera, Assegurances i Tresor que va emetre en data 14 de juliol de
2017 sobre el règim de tutela financera dels ens locals en matèria
d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de la Generalitat de
Catalunya per l'exercici 2017 recomana uns percentatges de dotació de
dubtós cobrament.

 Liquidació de Pressupostos tancats. Pressupost d'Ingressos.
 Resultat pressupostari de l'exercici 2018
 Romanent de tresoreria a 31-12-2018.
 Estat de situació i moviments de les operacions no pressupostàries
de tresoreria.
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2. Dels documents anteriors es dedueixen les següents xifres, les quals
sintetitzen els resultats més importants de la liquidació:
2.1. Pressupost de despeses exercici corrent:
Pressupost
inicial:..........................................................................17.858.266,00 €
Modificacions:.................................................................................
2.640.823,66 €
PRESSUPOST
DEFINITIU:..............................................................20.499.089,66 €
Obligacions reconegudes
netes:...................................................16.471.996,54 €
Romanents de crèdit
totals:............................................................4.027.093,12 €
Pagaments líquids:.........................................................................
15.705.835,54€
Obligacions pendents de pagament………………....................……..….. …
766.161,00€
2.2. Pressupost d’ingressos exercici corrent:
Pressupost
inicial:..........................................................................17.858.266,00 €
Modificacions:.................................................................................
2.640.823,59 €
PRESSUPOST
DEFINITIU:..............................................................20.499.089,59 €
Drets reconeguts
nets:...................................................................17.227.257,94 €
Recaptació
neta:.............................................................................16.258.571,08 €
Drets pendents de cobrament:...........................................................
968.686,86 €
2.3. Pressupost de despeses d’exercicis tancats:
Saldo inicial obligacions
reconegudes:..............................................909.829,48 €
Pagaments ordenats en l’exercici …………………………...................……….
898.899,48 €
Obligacions pendents d’ordenar..........................................................
10.930,00 €
2.4. Pressupost d’ingressos d’exercicis tancats:
Saldo inicial drets

ACTA DEL PLE

 Acta d'arqueig.
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ACTA DEL PLE

reconeguts:........................................................2.124.079,50 €
Anul·lació de liquidacions....................................................................
99.941,89 €
Drets pendents de cobrament
total.................................................1.054.936,49 €
Recaptació..........................................................................................
969.201,12 €
2.5. Resultat pressupostari de l’exercici:
Drets reconeguts
nets:...................................................................17.227.257,94 €
Obligacions reconegudes
netes:...................................................16.471.996,54 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI:...........................................................
755.261,40 €
Despeses finançades amb romanent líquid de
tresoreria:..........................................................................................1.357.1
23,86 €
Desviacions de finançament positiu de
l’exercici: ............................187.685,62 €
Desviacions de finançament negatiu de
l’exercici ............................246.628,37 €
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT:........................................2.171.328,01
€
2.6. Romanent de tresoreria a 31-12-2018:
1. (+) Fons líquids a la tresoreria final
exercici:..............................7.480.861,41 €
2. (+) Drets pendents cobrament a final de
l'exercici:....................2.262.770,28 €
Del pressupost d'ingressos de l'exercici
corrent:..............................968.686,86 €
De pressupost d'ingressos d'exercicis tancats……………......………...
1.054.936,49 €
D'altres operacions no
pressupostàries:...........................................239.146,93 €
3. (-) Obligacions pendents de pagament a final de
l'exercici: ....1.272.668,99 €
Del pressupost de despeses de l'exercici corrent:..........................
766.161,00 €
De pressupost de despeses d'exercicis tancats................................
10.930,00 €
D'altres operacions no pressupostàries:…………………………...........…….
495.577,99 €
4. (+) Partides pendents d’aplicació:.................................................
-12.875,87 €
Cobraments realitzats pendents d’aplicació def. (-).........................
35.277,00 €
Pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva (+).................
22.401,13€
I. Romanent de tresoreria total
(1+2-3+4).......................................8.458.086,83€
II. Saldos de dubtós cobrament .......................................................

Expedient 1310/2019. Donar compte de l´expedient de modificació de crèdit
5/2019.
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

Vist el Decret de l’Alcaldia de 25 d’ abril de 2019 del següent contingut:
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Romanents de crèdit d'incorporació potestativa:
S'adjunta com a annex
Vist l'exposat, HE RESOLT
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en
termes consolidats figura a la part expositiva.
Segon.- Donar compte al Ple de l’aprovació de la liquidació en la primera
sessió que se celebri.
Tercer.- Trametre la liquidació al Departament de Governació de la
Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques.
Ho mana i signa l’alcalde, davant meu la secretària, que dóna fe.”
El Ple en resta assabentat

ACTA DEL PLE

711.103,49€
III. Excés de finançament afectat.....................................................
187.685,62€
IV Romanent de tresoreria per despeses
generals:............................................................................................7.559.2
97,72€
Les despeses pendents d’aplicació pressupostària (compte 413),a
31-12-2018, són de 22.401,13 i els creditors per devolucions d'ingressos
(compte 418) són de 0 . Per la qual cosa el romanent de tresoreria per a
despeses generals ajustat, seria de 7.536.896,59 euros [càlcul
RTDG-(413)-(418)]
2.-7.-. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit ascendeix a 1.272.439,34 €. Estan formats
pels romanents d’incorporació obligatòria i voluntària, no únicament
d’incorporació obligatòria tal i com s’havia especificat a l’informe de la
liquidació inicial. Els d’incorporació obligatòria, son aquells que tenen un
finançament afectat, mentres que els d’incorporació voluntària poden
provindre de:
a) Els crèdits extraordinaris i els suplements de crèdits, així com les
transferències de crèdit, que hagin estat concedits o autoritzats,
respectivament, en l'últim trimestre de l'exercici.
b) Els crèdits que emparin els compromisos de despesa a què fa referència
l'apartat 2.b) de l'article 176 d'aquesta Llei.
c) Els crèdits per operacions de capital.
d) Els crèdits autoritzats en funció de l'efectiva recaptació de drets
afectats.
Es detallen a continuació els Crèdits d’incorporació voluntària i obligatòria
que son objecte de tractament a la modificació de crèdit 5/2019 per tal de
possibilitar la seva tramitació:

“Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.
Vista la proposta emesa per la Regidoria d’Hisenda del següent contingut:
"PROPOSTA RESOLUCIÓ
FETS
La Unitat d’intervenció de l’Ajuntament de Vandellòs ha informat de la necessitat de tramitar un
expedient de modificació de crèdit mitjançant incorporació de romanents de crèdit d’exercicis
anteriors provinents de:
X Crèdits extraordinaris o suplements de crèdits, així com les transferències de crèdit que hagin estat
concedides o autoritzades, respectivament, a l’últim trimestre de l’exercici.
X Crèdits que emparen compromisos de despesa degudament adquirits en exercicis anteriors.
X Crèdits per operacions de capital
X Crèdits autoritzats en funció de l’efectiva recaptació dels drets afectats.
Aquest expedient va ser objecte d’aprovació mitjançant Decret 2019-0314 de data 8 d’abril de 2019
però es creu oportú rectificar el mateix donat que s’ha comprovat per la mateixa unitat d’intervenció
que la totalitat de les despeses no son susceptibles d’incorporació obligatòria.
FONAMENTS JURÍDICS
1. L'article 182 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), permet incorporar determinats crèdits al pressupost
de despeses de l'exercici immediatament següent, en els termes regulats en aquests.

No seran incorporables els romanents de crèdit incorporats a l’exercici que es liquida, excepte que es
tracti de projectes finançats amb ingressos afectats, que s’han d’incorporar obligatòriament.
La Intervenció proposarà quins són els romanents susceptibles de ser incorporats, de conformitat amb
la informació comptable que tingui disponible, Si resulta necessari per a la seva determinació, els
serveis d’Intervenció han de trametre als diferents òrgans de la Corporació, la relació d’autoritzacions i
disposicions de despesa que el 31 de desembre no hagin arribat a la fase “O”. Aquests diferents
òrgans han de retornar a Intervenció la relació diligenciada on constin els crèdits que hagin
d’incorporar-se al Pressupost següent i els que puguin ser donats de baixa.
En cas d'incorporació del romanent de crèdit per a despeses amb finançament afectat, es tindrà en
compte allò disposa l'apartat 3 de l'article 48 del RD 500/1990. Si els recursos són suficients la
Intervenció General Municipal completarà l’expedient i el trametrà a l’Alcaldia o òrgan en que hagi
delegat la seva aprovació.
L'expedient incoat per a la incorporació de romanent de crèdit ha d'incloure l'informe de la
Intervenció i s'ha d’executar immediatament després del decret de la Presidència.
Així mateix, serà competència de l'alcalde anul·lar, durant l'exercici, el romanent de crèdit incorporat
quan es tingui la certesa que no s'ha d'utilitzar en la resta de l'exercici. Es poden utilitzar, si escau, els
recursos financers que es desafectin d'aquest romanent de crèdit per al finançament d'altres
modificacions del pressupost.
La incorporació de romanents de crèdit es tramitarà conjuntament amb la liquidació del Pressupost.
No obstant això, es pot aprovar la incorporació de romanents de crèdit abans de la liquidació del
Pressupost en els següents casos:
Quan es tracti de crèdits de despesa finançats amb ingressos específics.
Quan correspongui a contractes adjudicats durant l’exercici anterior o despeses urgents, després que
la Intervenció hagi efectuat l’informe corresponent que permeti avaluar que la seva incorporació no
produirà dèficit.”
Vist l’informe favorable emès per l’interventor municipal de data 24 d’abril de 2019.
Vist l'exposat, HE RESOLT
Primer.- Aprovar l'expedient de rectificació de la modificació de crèdit núm. 5/2019, mitjançant
l'incorporació de romanents de crèdit d’exercicis anteriors.
Segon.- Donar compte al proper Plenari de la Corporació, per al seu coneixement.
Tercer.- Notificar aquesta resolució a la intervenció municipal.
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La incorporació de romanents de crèdit ha de ser aprovada pel president de la Corporació,
preferentment de forma simultània a la Liquidació del Pressupost de l’exercici precedent, encara que
es podrà aprovar anticipadament quan es financen amb compromisos ferms d’aportació o es tracti de
romanents de crèdit amb finançament afectat, fins el límit de la desviació de finançament positiva
acumulada que es certifiqui degudament. D’aquesta incorporació, se n’ha de donar compte al Ple de la
Corporació en la primera sessió que realitzi, i ha d’incloure la dotació pressupostària suficient per
atendre les autoritzacions i disposicions de despesa efectuades en l’exercici anterior que no hagin
estat objecte de reconeixement de l’obligació.

ACTA DEL PLE

“Poden ser incorporats al Pressupost de l’exercici en vigor els romanents de crèdit no utilitzats,
provinents del Pressupost de l’exercici immediat precedent descrits a l’article 182 del Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març i al Reial decret 500/90 al seu article 47.

Número: 2019-0005 Fecha: 14/05/2019

2. La base número 14 d'execució del pressupost de la corporació estableix que:

Ho mana i signa l’alcalde, davant meu la secretària, que dóna fe.”
El Ple en resta assabentat.

Expedient 1408/2019. Estudi i aprovació inicia, si procedeix, de la modificació
de les bases per a la regulació de la concessió de subvencions per ajuts
funeraris
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Per la Regidora de Benestar social s´expliquen les modificacions d´aquestes bases.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis a les
persones de 25 d'abril de 2019.
Atès el que disposa la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions,
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s´aprova el Reglament que
desenvolupa l'esmentada Llei i el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s´aprova
el Reglament d´obres, activitats i serveis dels Ens locals (articles 118 i següents) així
com l´ordenança general de subvencions.
L' Ajuntament Ple 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.- Aprovar inicialment la modificació de les bases per a la regulació de la
concessió de subvencions per ajuts funeraris que s´adjunta com ANNEX 1
Segon.- Sotmetre a informació pública pel termini de 20 dies hàbils comptats a partir
de l´endemà de la seva publicació oficial al Butlletí oficial de la província de
Tarragona , al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al Tauler d´anuncis de la
Corporació
Exhaurit el termini sense haver-se presentat cap tipus d´al.legació i/o reclamació
l'acord esdevindrà definitiu sense necessitat d´ulterior acord, procedint-se a la
publicació de les bases aprovades definitivament.
Tercer.-Contra la publicació de l'aprovació definitiva d´aquestes bases es podrà
interposar recurs contenciosadministratiu davant de la Sala contenciosadminstrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el termini de dos mesos comptats
des de l´endemà de la publicació de l´aprovació definitiva, d'acord amb l´article 112
de la Llei 39/2015, d´1 d´octubre, de procediment administratiu comú de les
administracions públiques i els articles 10.1 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la
jurisdicció contenciosadminsitrativa del 13 de juliol de 1998.
Quart.- Notificar aquest acord al Departament Serveis Socials i a la Regidora de
Serveis Socials.

Número: 2019-0005 Fecha: 14/05/2019

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Favorable
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de trànsit amb animals.

Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d'una activitat que es transmet com cultura i tradició
pròpia de les zones més rurals de Catalunya, profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat
practiquen més de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure un nexe
d'unió. No en va, la caça és, per multitud d'aficionats, el motiu per tornar al seu entorn rural o poble d'origen.
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a Catalunya), l'activitat
cinegètica genera un moviment associatiu el principal representant del qual és la Federació Catalana de Caça,
organisme que compta amb 40.000 caçadors/es associats/des a més de 900 societats o clubs de caça ubicats a la
totalitat dels municipis catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de caça, per cessió contractual dels
propietaris de les finques públiques i/o privades del seu municipi en les que, a més de practicar la caça, porten a
terme entre d'altres les tasques de gestió i conservació mencionades.
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament arrelada al territori que contribueix
de manera efectiva a la conservació del medi natural i al desenvolupament econòmic del món rural català, en
especial, de les comarques més deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, d'aquesta manera,
un element essencial de vertebració social i per la conservació del medi ambient català.
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent objecte de nombrosos atacs i
crítiques destructives (cada vegada més agressives) per part d'associacions ecologistes, animalistes i determinats
col·lectius que persegueixen la prohibició d'aquesta activitat; circumstància que comportaria greus prejudicis
econòmics, socials, gestió dels terrenys cinegètics i la conservació de la biodiversitat.
Intervé la Regidora Silvia Pujol preguntant sobre el contingut de la Moció, a la que l´Alcalde aclareix el seu
contingut.
Intervé el Regidor Manel Barceló proposant que hi hauria d´haver més ajuts per portar-se a terme aquestes
propostes, al que contesta també l´Alcalde.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis a les persones del 25 d'abril de 2019.

El Ple de l´Ajuntament per unanimitat dels tretze membres que legalment el componen, ACORDA:

Primer.- Manifestar que la caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a Catalunya que
mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada pels poders públics catalans, a causa de la seva contribució a la
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La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o en la millor gestió per el
foment i la conservació de les espècies, formen part de les activitats dels caçadors/es.

ACTA DEL PLE

L'activitat dels caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que perdura al llarg de tot l'any amb
tasques de gestió del territori com la recuperació de fonts naturals o la instal·lació d'abeuradors per facilitar punts
d'aigua a les espècies de la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors
contribueixen eficaçment a la conservació duna espècies protegida emblemàtica com és l'àguila cuabarrada. És
important destacar la col·laboració del col·lectiu de caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna
cinegètica de la Generalitat de Catalunya, de manera activa amb la recollida de mostres dels animals caçats. També
es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida d'animals trobats morts o malats en el medi natural al
llarg de tot l'any, que són analitzats pel Servei d'Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de
veterinària de la UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de Caça.

Número: 2019-0005 Fecha: 14/05/2019

Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa la tercera posició, darrere de
Castella Lleó (35,5%) i Galícia (17,6%), amb major percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%.
D'aquests hi ha una incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 31
d'octubre de 2018, els Mossos d'Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb animals implicats. D'aquests, hi
ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima
mortal).

conservació de la biodiversitat i al desenvolupament socioeconòmic del món rural català.
Segon.-. Dotar a les societats de caçadors del municipi dels recursos econòmics, mitjans materials i de suport, per
tal de seguir una gestió cinegètica adequada, detecció i prevenció de malalties de la fauna salvatge, mantenir un
cens dels animals cinegètics acurat, recuperació d'antics corriols o camins i fonts naturals d'aigua, treballs de camp
per la conservació mediambiental o altres activitats que pugui requerir aquesta corporació i/o el Departament de
Medi Natural de la Generalitat, la col·laboració per tirar endavant projectes comuns que ajudin a mantenir la
conservació de la biodiversitat del medi natural i dels ecosistemes afavorint el control poblacional d'espècies que
provoquen danys a l'agricultura, a la massa forestal i ajudant a recluir el risc d'accidents de trànsit amb animals, així
com establir col·laboració per a la recuperació d'espècies vulnerables i/o en perill d'extinció que tenim als nostre
municipi, com és l'Aguila Cuabarrada.
Tercer.- Donar trasllat d'aquests acords al Govern de la Generalitat, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la Federació Catalana de Caça

Per la Secretària General es realitza el següent informe jurídic:
"En relació amb l'expedient relatiu a l'aprovació definitiva del Pla de Millora Urbana
que afecta al sector del PMUr 04 L’AIGUA AL COLL, en compliment de la Provisió
d'Alcaldia 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
Consta informe emès pel Departament d’Urbanisme de data 11 d’abril de 2019,
signat per Sergi Xancó i Altés, arquitecte municipal i Cristina Cancer Bargalló, tècnica
d’administració general del Departament d’urbanisme municipal.
LEGISLACIÓ APLICABLE
• Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, de modificació del text
refós de la Llei d’urbanisme i per la Llei 16/2015, del 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 (en endavant TRLU)
• Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme (en endavant RLU), modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, pel
qual s’aprova el Reglament sobra protecció de la legalitat urbanística.
• Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per el que s’aprova el text refós de
la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana. • Llei 39/2015, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques.
• Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
• La Llei 6/2009, de 28 de abril, d'avaluació ambiental de plans i programes.
• La Llei 21/2013, del 9 de desembre, d'avaluació ambiental.
• Els articles 21.1.j) 22.2.c) i 47.2.ll) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les
bases del règim local. Document signat electrònicament al marge 1 de 3 • El Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril.
• La Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les

Cód. Validación: 3ZMW7PJD5KFKMJFDHC67LHZ44 | Verificación: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 12 de 16

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentim
ent
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Favorable
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Expedient 3428/2018. Estudi i aprovació definitiva, si procedeix, del Pla de
Millora Urbana PMUr04 "L'aigua al coll" de l´Hospitalet de l'Infant. Formulat per
iniciativa privada.
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administracions públiques de Catalunya.
• 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 definitiva. D’acord
amb el que estableixen els articles 81.1b) i 85 del TRLU, en relació amb l’art. 22.2.c)
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 l’article 52.2 c) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local i la
Disposició addicional novena del Reial Decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, per
el que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana, l’òrgan
competent per resoldre sobre l’aprovació definitiva del planejament derivat de què es
tracta el present informe, és el plenari. 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 al Plenari de la Corporació"
Vist l´informe emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 25 d'abril de
2019.
El Ple de l'Ajuntament, per unanimitat dels tretze membres que legalment el
componen, ACORDA:
PRIMER. Aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana PMUr 04 L’AIGUA AL COLL
de l'Hospitalet de l'Infant (Text Refós que incorpora les prescripcions de l'Acord de la
CTUT de 20/09/2018- EXP 2018/067178/T), que complementa i desenvolupa el Pla
d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM), de conformitat amb els articles 81.1b) i
85.1 del TRLU, introduint els canvis derivats de l’acord de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Camp de Tarragona d’acord amb les observacions que consten a
l'Acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona, de 20 de setembre de
2018, expedient 2018/067178/T, dels informes sectorials i de les al·legacions
estimades, que no suposen cap canvi substancial respecte el document aprovat
inicialment, tal i com estableix l’informe emès pels tècnics municipals.
SEGON.- Lliurar un exemplar degudament diligenciat del Pla de Millora Urbana, en el
termini d'un mes des de la seva aprovació definitiva, a la Comissió Territorial
d'Urbanisme del Camp de Tarragona, juntament amb la documentació tècnica i
administrativa completa de l’expedient als efectes d'informació, coordinació i arxiu.
D’acord amb el que estableix l’article 88 i 107. 5 del TRLU, aquest lliurament és
condició per a la publicació de l'acord d'aprovació definitiva del Pla de Millora
Urbana.
TERCER.- Publicar aquest acord i la normativa de Pla de Millora Urbana en el
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el Diari Oficial de la
Generalitat (DOGC). També restarà a disposició dels interessats en la seu
electrònica d'aquest Ajuntament [http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat], el
contingut integre de l’instrument de planejament d’acord amb el que estableix l’article
106 TRLU.
QUART.- Notificar individualment l’aprovació definitiva a les persones propietàries
dels terrenys que siguin compresos dintre del sector i a la resta d'interessats.
CINQUÈ .- Notificar a Juan Manuel Zaguirre Fernández, doctor arquitecte i director
de l’equip tècnic (ZFA Arquitectura i Urbanisme) - URBAN DESIGN LAB ZFA, SAP,

encarregats de la redacció i gestió dels documents tècnics i jurídics per al
desenvolupament urbanístic de l'àmbit i al Departament d’Urbanisme d’aquest
Ajuntament.
SISÈ.- Facultar a l'Alcalde per a la signatura dels documents necessaris per a la
consecució del present acord.
SETÈ.- D’acord amb el que estableix l'article 112.3 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre,
del Procediment administratiu Comú de les Administracions Públiques, no cap recurs
en via administrativa contra el present acord, per tractar-se d’una disposició
administrativa de caràcter general. Es pot interposar recurs contenciós administratiu,
davant la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar des de l'endemà a la publicació del
present anunci, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de
la Jurisdicció Contenciosa Administrativa. No obstant això, la Corporació acordarà el
que estimi pertinents.

El Ple en resta assabentat.

Expedient 897/2019. Modificació de Crèdit 4-2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple en resta assabentat

Expedient 871/2019. Pla Pressupostari 2020-2022
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple en resta assabentat.

Expedient 1004/2019. Preu Públic trenet turístic any 2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple en resta assabentat

Expedient 1049/2019. Suport a la jornada continuada als centres de primària
del Municipi, curs 2019-2020
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Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment
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Favorable
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Expedient 729/2019. Modificació de crèdit 3-2019

Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple en resta assabentat.

Expedient 1697/2019. Decret incorporació personal Pla ocupació municipal
primera edició 2019
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple en resta assabentat.

El Ple en resta assabentat dels Decrets de l´Alcaldia del 18 de febrer al 18 d´abril del
2019 corresponents dels núms 195 al 357 (ambdós inclosos)

Expedient 1476/2019. Nomenament de Vicente Vayá Morte com a Interventor de
l'Ajuntament
Favorable

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat

C) PRECS I PREGUNTES
Per part del Regidor Manel Barceló pregunta sobre el Pla d’ocupació municipal, al que
contesta l’Alcalde que el nombre de contractats en el Pla d’Ocupació Municipal és el mateix
que en anys anteriors durant la temporada de primavera-estiu. Enguany, també hi ha alguna
persona més atès que hi ha hagut alguna jubilació recent que encara no s’ha cobert.

La Regidora Mònica Boquera fa preguntes relatives:
-

Mercat de venda no sedentària, al que li contesta el Regidor Miguel Ángel
Garcés donant explicació sobre la comissió creada a l’efecte on participen tècnics de
l’Ajuntament.

-

Moció paradisos fiscals, al que li contesta l’Alcalde, en tots els processos de
licitació es revisa qui són els adjudicataris dels serveis.

-

Estudi de salut, al que contesta la Regidora Celia Ruiz manifesta que a la web
està l’estudi per ser una eina per tots els ciutadans.

Cód. Validación: 3ZMW7PJD5KFKMJFDHC67LHZ44 | Verificación: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Documento firmado electrónicamente desde la plataforma esPublico Gestiona | Página 15 de 16

Tipus de votació:
Unanimitat/Assentiment

ACTA DEL PLE

Favorable
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Expedient 1657/2019. Decrets de l'Alcaldia del 18 de febrer al 18 d' abril de 2019

-

Envers la deixalleria, on es va posar una eina per reparar electrodomèstics, al
que contesta la Celia Ruiz al respecte. L’ Alcalde també informa al respecte i
informa sobre la persona que ha entrat a la deixalleria del Pla d’ocupació municipal.

Per la Regidora Mònica Boquera també informa sobre la moció de la mobilitat que
van presentar.
-

Demana informació dels usuaris atesos a l’atenció social, pla igualtat.
-

Demana informació també sobre l’aula de la UNED al municipi.

L’alcalde informa que va realitzar una visita al Departament de Territori i Sostenibilitat en
relació a millorar la mobilitat en el municipi, en especial davant de la futura entrada en
funcionament de la nova estació de ferrocarril.
En relació a la nova línia ferroviària, s’informa que el proper 7 de maig hi haurà un simulacre
en el túnel de la Rojala.

El Regidor Miguel Àngel fa un acomiadament, i parla sobre el bon comportament de
tots els Regidors i també en quan a la voluntad de continuar fent poble.
L’Alcalde també fa una intervenció per agrair la col·laboració de tots els regidors i desitja
sort a tots els que continuaran i a aquells que han decidit acabar aquesta etapa.
I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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La UNED representa una despesa elevada, però és cert que dóna l’oportunitat a molts
veïns de portar a terme diferents graus i alguns dels seus professor també resideixen
al poble.
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Sobre el número d’usuaris del centre de dia i residència, les ajudes concedides són
aprovades per la Junta de Govern i els seus acords són públics.
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Aprofita per explicar que en la darrera visita al Director Territorial d’Ensenyament es va
plantejar la possibilitat de crear una ruta escolar des del municipi fins al centres de Formació
Professional de referència a Tarragona.

