Òrgan col·legiat:

PL/2019/12

PLE

Ordinària

Data

4/ de desembre / 2019

Durada

Des de les 18:00 fins a les 23:55 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

39864814H

ASSUMPCIÓ CASTELLVÍ AUVÍ

SÍ

39876612V

BELEN LAVILLA VIDAL

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

39875804Z

MARIA JOSÉ GÓMEZ FERNÁNDEZ

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

39873608A

SERGI SALADIÉ GIL

SÍ

24414442B

SILVIA PUJOL GARCIA

SI

33980696J

TOMAS DÍAZ CRUCERA

SÍ

29198530F

VICENTE VAYA MORTE

SÍ
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 14/02/2020
HASH: f6e0088a8484b90f72ee377277adb5af
ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 14/02/2020
HASH: 2ec44cbe6ee83ff5c82220de105c79b5

Expedient núm.:

A) Part resolutiva
1. Aprovació de l’acta anterior
S’aproven amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d´ERC, 1 de C's i 1
del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, les actes
de les sessions anteriors: del 25 de setembre de 2019, i les dues actes del 23 d'octubre de 2019 i el
membre de la CUP s' absté.

3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 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), i als articles 34 a 48 del Reial decret 500/1990.
3.2. El regidor d’Hisenda, en la seva proposta, justifica que s’han de realitzar despeses que no es poden
ajornar fins a l'exercici següent i que en el pressupost de la corporació no hi ha crèdit suficient, per la qual
cosa s’ha de tramitar l’expedient de concessió de suplement de crèdit.
3.3. A l'expedient s'hi ha d'especificar la partida pressupostària concreta que s'ha d'incrementar i el mitjà
o recurs que ha de finançar l'augment proposat.
3.4. El finançament dels suplements de crèdit o crèdit extraordinaris es pot fer a càrrec del romanent
líquid de tresoreria, amb nous o majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost
corrent i mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no compromeses del
pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles sense pertorbació del respectiu servei.
Excepcionalment, amb operacions de crèdit amb les limitacions que estableix l’article 177.5 del TRLRHL.
3.5. A l'expedient s'ha d'acreditar que els ingressos previstos en el pressupost s'han fet amb normalitat,
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2.2. La Regidoria d’Hisenda, en la mateixa data, ha proposat les aplicacions i els imports de les despeses
específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les quals no existeix
crèdit suficient i no pot ser objecte d’implicació.
A) Despeses que cal finançar i Proposta de finançament:
Consta a l’expedient, quadre adjunt a on s’especifica els Crèdits Extraordinaris i Suplements de Crèdit
integrants de la present modificació, així com el finançament proposat, provinent tant de baixes en
aplicacions pressupostàries pre-existents, com de la distribució del superàvit obtingut a la Liquidació del
Pressupost 2018:
Despeses:
Total Modificació de Crèdit: 505.306,74 euros
Total Crèdits Extraordinaris: 87.686,94 euros
Total Suplements de Crèdit: 417.619,80 euros
Finançament:
Baixes d’Aplicacions Pressupostàries Preexistents: 505.306,74 euros
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Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l' Alcaldia i altres)
Vist l´informe emès per l´Interventor municipal
“1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: president de la corporació
1.2. Caràcter: preceptiu
1.3. Títol: modificació de crèdits del pressupost de despeses mitjançant expedient de crèdit extraordinari
i suplement de crèdit.
1.4. Número: 10/2019
2. ANTECEDENTS
2.1. Davant la necessitat d’atendre les despeses derivades fonamentalment de despesa corrent que
provenen d’aplicacions pressupostàries inexistents o pràcticament esgotades per haver exhaurit el crèdit
assignat o que el seu crèdit ha estat esgotat com a conseqüència de la vinculació jurídica aprovada a les
bases d’execució del pressupost 2019, per les quals la consignació pressupostària no es ampliable,
caldrà tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb subjecció a les disposicions
vigents, que s’ha de finançar d’acord amb alguna de les possibilitats previstes a l’article 177.4 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.

ACTA DEL PLE

ÀREA DE SERVEIS INTERNS
2.Expedient 4206/2019. Estudi i aprovació inicial, si escau, de la modificació de crèdit 10/2019 del
Pressupost de l’Ajuntament
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 3, Abstencions: 3, Absents: 0

tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.
3.6. L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són d’aplicació les
mateixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l’article 169 del TRLRHL.
3.7. . El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta anivellat i
formalment equilibrat, segons els càlculs que s’adjunten a l’expedient de modificació 10/2019, amb
un Equilibri
Pressupostari
de
0,00
Euros,
i
un
Estalvi
corrent
després
d
´amortitzacions de 2.366.172,70 Euros.
4. CONCLUSIÓ
S’ha comprovat el compliment de la normativa que regula aquesta modificació de crèdit i s’informa
favorablement sobre l’expedient de modificació de crèdit, tot i fent referència a que, el Pressupost
Municipal, corresponent a l’anualitat 2019, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta
anivellat pel que respecta a l’estalvi corrent i formalment equilibrat, a expenses del càlcul del paràmetre
de l’estabilitat pressupostària amb els ajustos corresponents que siguin objecte d’aplicació.
Altrament, el finançament proposat es pot utilitzar per als suplements de crèdit i pel crèdit extraordinaris
del pressupost de la corporació, atès que provenen de baixes d’aplicacions pressupostàries preexistents.

L' Alcalde manifesta: "És cert que hi han partides que s´han incrementat però moltes vegades es
realitzen per millorar la qualitat de vida dels veïns, com la recollida de brossa i altres actuacions que no
estaven programades però que s´han realitzat i per tant s´han de pagar."
Intervé la Regidora Assumpció Castellví fent explicació de vot:" El Pressupost general de l’exercici 2019,
incorporant aquesta modificació de crèdit , no s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat
pressupostària, ni al de la regla de la despesa però si a l’objectiu del deute públic. Aquest Govern no ha
reduït prou la despesa corrent i de capital per això ens abstenim."
Intervé la Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC fent la seva explicació de vot:"Lamentem
molt que una de les poques partides que hi havia d’inversions, al final es doni de baixa per pagar despesa
corrent de les diferents departaments. Destacar negativament l’increment de 150000,00 euros en la
partida de festes ja que les festes que suporten més despesa aquest any han tingut dos dies menys de
durada amb respecte al 2018, és més d’un terç del pressupost total de Festes. Jo no sóc responsable
d’aquest increment, com a molt a mi em podrà fer responsable de la cavalcada de reis i de carnaval
perquè sant Joan, Sant Pere i Sant Roc ho va tancar vostè amb un despatx amb la comissió de Festes i la
Tècnica de Festes i sense comptar la regidora de Festes, fet molt freqüent"
L' Alcalde contesta: "La inversió que ha suportat aquesta disminució de crèdit ha estat la Residència, que
era la partida més gran però, per motius burocràtics, no s'ha desenvolupat i alguna d'aquestes partides s
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El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP fa la següent explicació de vot:"Es tracta d’una
proposta per modificar 505.306,74€ del pressupost per destinar-ho a diverses partides de diferents
departaments de l’Ajuntament (fins a 9!!!). D’entrada dir que és un expedient ben estructurat formalment i
que s’ajusta als criteris d’Intervenció. 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. Però també és cert que l’equip
de Govern entenem que fa un ús abusiu de la figura de la modificació de crèdit, i que considerem que és
fruit de la manca de previsió. I això s’observa en les modificacions que impliquen més despeses, com per
exemple destinar 120.000€ a l’increment de la recollida i tractament de residus de l’època estival, quan
això és una qüestió perfectament previsible i que hauria d’estar planificada anualment via pressupostos.
O destinar un suplement de més de 100.000€ a festes; o gairebé 200.000€ que sol·licita l’àrea d’Hisenda
per cobrir qüestions perfectament previsibles pressupostàriament. Finalment destacar una aportació
extra de 2.960€ que sol·licita l’àrea de Cultura per a la Banda Clau de Vent que no està justificada
documentalment, però que intuïm que es per cobrir un desplaçament a l’estranger d’aquesta entitat, quan
aquesta aportació havia estat denegada per Intervenció per no ajustar-se a les formes.En definitiva, des
de que vam entrar en aquest ajuntament el mes de juny passat, l’equip de Govern ha portat tres
modificacions de crèdit per valor de 2,5 milions d’€ (2.623.574,24€). Això és un 15% del pressupost de
2019, i no hi compten les 7 modificacions de la primera part de l’any. Aquí la pregunta clau que ens fem
és: de què serveix aprovar uns pressupostos anuals si després l’equip de govern els manipula i tergiversa
via modificacions de crèdit?

ACTA DEL PLE

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."

´han destinat a festes".
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC manifestant: "Votem en contra per
manca de planificació per part de l'equip de govern, ens trobem amb la desena modificació de crèdit. La
modificació de crèdit de Festes puja un 94.000€m ens sembla excessiu."

Per l'Alcalde es realitza una exhaustiva explicació de la Memòria de l’ Alcaldia:
Els pressupostos municipals d'aquest Ajuntament per a l'exercici 2020 es configuren com la
previsió de despeses i l'estimació dels ingressos previstos per cobrir dites despeses.
Es tracta d'uns pressupostos basats en l'austeritat, el control de la despesa pública, la cerca de
l'eficiència i l'eficàcia en la gestió municipal. A més reflecteixen el compromís amb l'estabilitat
pressupostària i amb la sostenibilitat financera i el límit de despesa no financera de l'administració local.
L'objectiu és que aquest Ajuntament sigui una administració bé gestionada i solvent, que
redueix el seu endeutament i que es regeix per l'equilibri pressupostari.
Per a això, el pressupost de l'exercici 2020 es caracteritza per:
1.- Respecte al Pressupost d’Ingressos:
1.1.- Capítol I “Impostos Directes: Es redueix la previsió d’aquest capítol en 304.525,24 euros,
atès que s’ha pressupostat en base als padrons fiscals definitivament aprovats per l’any 2019.
1.2.- Capítol II “Impostos Indirectes”: Es manté la previsió de 150.000 euros, atès que, tot i que
l’ICIO ha sofert una modificació normativa de la seva Ordenança Fiscal important, amb la inclusió com a
bonificacions de subvencions que fins ara es venien atorgant per determinats conceptes, es preveu que
la recaptació a 31 de desembre de 2019 arribi als 200.000 euros aproximadament, fet que determina que,
amb les bonificacions previstes per l’any vinent, es pugui mantindre aquesta previsió.
1.3.- Capítol III “Taxes i Altres Ingressos”: Es redueix considerablement la previsió d’aquest
capítol (concretament en 731.564,02 euros) atès que s’ha adoptat un criteri basat en la prudència, tenint
en compte les tres darreres liquidacions pressupostàries consolidades (anys 2016 a 2018), i el
manteniment en les taxes i preus públics o prestacions patrimonials públiques no tributàries pel proper
any 2020, dels ens que conformen el pressupost municipal.
1.4.- Capítol IV “Transferències Corrents”: Aquest apartat es veu igualment reduït atès que s’han
detallat específicament, per cada ens, les subvencions que es preveuen justificar al 2020, moment en el
qual podrà ser reconegut el dret a la comptabilitat municipal, atès que permet tindre una certesa
manifesta de l’import a cobrar pel sector municipal. Totes i cadascuna d’aquestes venen específicament
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3.Expedient 3846/2019. Estudi i aprovació, si escau, del Pressupost municipal per a l'exercici de 2020.
Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 7, En contra: 6, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

L' Ajuntament Ple amb el vot favorable 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 en contra de tres membres (1 de la FIC, 1 d´ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 10/2019 del pressupost municipal segons desglòs
referenciat.
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 Corproació. 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.
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Vist el dictamen emès per la comissió informativa municipal de serveis interns del 28 de novembre de
2019.

detallades als càlculs de la regla de la despesa de cada ens que conformen aquest pressupost, amb
exclusió de la Participació als Tributs de l’Estat, o del Fons de Cooperació de la Generalitat de Catalunya,
els quals, son ingressos incondicionats a la seva finalitat.
Igualment han estat excloses, als efectes del compliment preceptiu en matèria de Consolidació
Pressupostària, les transferències que es preveu realitzar per part de l’Ajuntament als tres Patronats
Municipals i a IDETSA.
No així respecte a Llastres SL la qual es financia en la seva major part amb ingressos de mercat,
no estant sectoritzada com Administració Pública.

1.9.- Capítol IX “Passius Financers”: En aquest apartat, no es preveu la concertació d’operacions
de crèdit a llarg termini que suposin un ingrés substancial, tal i com ha passat aquest exercici 2019 per
part d’IDETSA, produint una reducció en les previsions de 311.577,00 euros.
../..
En virtut del que es disposa en l'article 168.1.a) del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals
aprovat per Reial decret 2/2004, de 5 de març, i de l'article 18.1.a) del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril,
aquesta Alcaldia eleva al Ple de la Corporació el Projecte del Pressupost General i les seves Bases
d'Execució, per a l'exercici econòmic 2020, l'import del qual ascendeix a 18.342.930,90 euros,
acompanyat d'aquesta Memòria.”
Atès que s´ha confeccionat la Memòria de l´Alcaldia, les Bases d´execució del Pressupost i Informe
econòmic-financer explicatius del contingut i de les principals modificacions que presenta el pressupost
de 2020 en relació amb el del 2019, i que també s´ha elaborat la plantilla i relació de llocs de treball,
l’annex d´inversions que s´han de fer durant l´exercici i el seu finançament, els informes d’Intervenció i
estabilitat pressupostària i quantificació de la regla de la despesa, l’estat de consolidació, l’estat de
previsió de moviments i situació del deute, bases d´execució del Pressupost consolidat de la Corporació i
altra documentació que consta a l´expedient per a l´exercici econòmic de 2020
Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fent la següent explicació de vot:
«Al darrer ple del 25 de setembre vam fer un prec a l’alcalde-president per tal que els pressupostos es
presentin als Grups Municipals com més aviat millor, preferentment abans de finals d’octubre. I això no
ho dèiem com un caprici, sinó perquè el punt 4 de l’article 168 de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals 1 ordena a l’equip de govern a portar els pressupostos al Ple abans del dia 15 d’octubre.
D’entrada, aquells que dieu que s’ha de complir sempre la Llei, ja l’esteu incomplint.
Però més enllà dels corsés legalistes, que una organització política com la nostra entén que si son
injustos cal desbordar-los, la petició de tenir informació dels pressupostos amb temps d’antelació,
sobretot anava dirigida al fet de poder analitzar-los amb temps, treure’ls d’aquestes quatre parets i

1
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1.8.- Capítol VIII “Actius Financers”: En aquest Capítol es mantenen els 25.000 euros consignats
a 2019, consistents en la devolució, mitjançant compensació en nòmines i pagues extres posteriors a la
seva concessió, dels Préstecs de Nòmina a Curt Termini al personal municipal (període inferior a 12
mesos a la devolució).

ACTA DEL PLE

1.7.- Capítol VII “Transferències de Capital”: En aquest capítol es consignen les subvencions per
acometre inversions que preveu rebre fonamentalment l’Ajuntament (amb 313.307,28 euros) i IDETSA
(amb 115.000,00 euros), detallant als càlculs de la regla de la despesa de cada ens (al igual que es fa
amb les transferències corrents), el concepte de cadascuna d’aquestes transferències de capital.
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1.5.- Capítol V “Ingressos Patrimonials: La previsió d’Ingressos Patrimonials minva en
210.204,73 euros, i la seva majoria, el 99,90%, provenen dels productes de concessions i d’aprofitaments
especials de l’Ajuntament, detallant tots i cadascun dels contractes i tercers dels quals provenen aquests
als conceptes que integren aquest apartat.
1.6.- Capítol VI “Alienació d’Inversions Reals”: Al igual que a l’any 2019, no es preveu la venda de
bens de caràcter patrimonial per part del sector públic local, ni la desafectació per la posterior venda de
bens de caràcter demanial de titularitat pública.

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.
Resulta, però, que l’Equip de Govern no ha facilitat cap informació referent als pressupostos (formalment
intel·ligible) fins fa escassos 9 dies quan es va obrir l’expedient corresponent. Qualsevol ciutadà
entendrà que amb 9 dies és absolutament impossible abordar la lectura rigorosa i fer una comprensió
correcta d’un pressupost que enguany 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
pressupostaries no sempre prou detallades. En aquestes condicions no es pot afrontar amb
responsabilitat un tractament acurat dels pressupostos.

Per tots aquests motius, votarem no a aquests pressupostos, i instem al Govern municipal a retirar-los i
a que obri un debat seriós i responsable amb els grups de l’oposició, en particular, i amb la ciutadania, en
general.»
Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fent la següent “PREGUNTA Al
capítol 7 Ingressos, hi ha una subvenció de l’Estat de l’any 2015 de 190.450€. Ens podríeu concretar per a
quina obra és?
Al que contesta l’Alcalde que es refereixen amb els convenis de cofinaçament amb ENRESA, ho vam
presentar per la Museïtzació del Coll de Balaguer, ho vam recórrer i ho vam guanyar i ho hem rebut durant
el mes passat.
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fent la següent explicació de vot:
“Primer felicitar als tècnics que han ajudat a plasmar aquest pressupost.
El nostre grup votem en contra, encara que hi ha aspectes del pressupost que compartim ja que els
portàvem també al nostre programa.
Però ens decantem pel NO pel poc marge d’acció que hem tingut per treballar conjuntament propostes i
la manca de temps per poder treballar degudament l’extensa documentació que s’incorpora en el
pressupost.
És curiós que el PSC en aquests pressupostos, NO fa la classificació orgànica per nuclis de població (per
saber les despeses de cada nucli) i la faci de manera conjunta (tots els nuclis junts) no ho diem perquè
ho trobem erroni sinó perquè el PSC des de sempre ha estat molt exigent en l’acompliment de despesa
per nuclis. Celebrem la seva flexibilitat i deixar-se aconsellar per les persones que en saben.
El nostre NO es centra bàsicament en el capítol 6 de inversions.
S’inverteix molt poc en joventut 1% ( i és un dels pilars fonamentals del nostre municipi) 142.000€ dels
17.000.000 € que disposem, és molt poc.
També s’inverteix poc en serveis socials 5%. Les polítiques d’habitatge social per gent jove i no tan jove
aquest Govern les té molt rovellades, nosaltres haguéssim proposat que es destinés més despesa en
aquest àmbit, com també en l’àmit de salut que s’inverteix molt poc.
En ocupació i emprenedoria hi destineu només un 2%, però abocar 35.000€ en un Festival de Guitarra
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El que necessita ara el municipi son uns pressupostos que apostin per l’economia productiva de base
territorial, com les energies renovables de gestió comunitària amb retorn econòmic per al territori, el
turisme sostenible o el sector agrari ecològic i de proximitat, i no uns pressupostos per inversions
cofoïstes i autocomplaents que no faran més que hipotecar el futur del municipi quan ja no les podrem
mantindre.

ACTA DEL PLE

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 i a
corre-cuita quan tanqui la central nuclear. Una central que actualment aporta el 40% 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. Uns equipaments que
aquests pressupostos volen continuar impulsant amb l’elaboració (no execució per aquest proper any)
de projectes que caldrà veure com els mantindrem el dia que tinguem el 40% menys d’ingressos.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

No és políticament acceptable que un equip de govern que governa en minoria amb el 37,04% dels vots
(1.132 vots), no vulgui dialogar amb temps i forma adequats amb la majoria d’aquest consistori que
representem el 62,31% dels vots (1.904 vots).

sembla ser que no és un problema, fer modificacions de crèdit, suplementar partides o fer crèdits
extraordinaris per pagar FESTES és pràctica habitual i així podríem parlar d’altres despeses que
nosaltres creiem desproporcionades i que les reconduiríem en altres àmbits i pensant més en el FUTUR
post-nuclear.
Quan sigui el moment de disposar del gruixut romanent de tresoreria, ens agradaria que ens deixessin dir
la nostra ( no només en inversions financerament sostenibles) ,de moment, per si això no és així, deixi’ns
dir-los que nosaltres els destinaríem en ocupació, en innovació, en salut, en mesures que reactivin el
comerç local i en promoció econòmica.
Perquè és URGENT treballar i preveure el futur dels nostres pobles quan no tinguem aquests 10.000.000€
que ens ingressa anualment la Central Nuclear, és a dir quan no ens ingressin els quasi 2 terços del
pressupost del nostre Ajuntament. Qui pagarà els treballadors/es de l’Ajuntament, qui mantindrà totes
les instal·lacions, qui podrà fer tantes festes,....
Si no hem invertit els diners i el temps pensant en el futur proper, els temps que vindran no seran fàcils.
Posem-nos a treballar seriosament, no podem perdre més temps.
Desitgem que aquest pressupost presentat no sigui un document tancat i que s’avingui a les propostes
que hem realitzat i que realitzarem pensades sempre en clau municipal.”
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“Hem patit molta opacitat per part de l’equip de govern, les voltes que hem hagut de donar per poder
esbrinar quin serien el pressupostos del 2020, primer ens truca el regidor de hisenda i ens demana si el
dia 15 podien pujar a Vandellòs per explicar-nos el pressupost, tot i que la reunió amb el PP i CS, ja,
l’havia fet a l’Hospitalet. Al dir-li que per causes majors estava fora del municipi hem va dir que hem
deixaria dos documents al calaix i que ja m’ho miraria dos documents que eren i son indesxifrables i no
reals. Uns dies més tard i al parlar amb l’interventor ja ens va advertir que aquest document era
provisional, però que la documentació correcta, per ordres de l’alcalde no la tindrien penjada com tothom
a la seu electrònica fins dilluns, creiem que totes les agrupacions politiques haurien de ser tractades per
igual, i creiem que tenim el dret que se’ns expliquin els pressupostos, i sobretot aquest any que canvia el
format de presentació i en lloc de presentar-lo per partides es presenta per capítols, no sé si el regidor de
hisenda considera que ell, està o no obligat a donar explicacions, de com es fan o es presenten els
pressupostos o el PSC ha tingut un canvi de criteri, però jo que durant la legislatura 2011- 2015
juntament amb l’antic regidor d’hisenda que havia, he estat fins a 6 hores explicat a l’oposició els
pressupostos, no se si per educació per respecte o per que estàvem obligats però el cert és que alguns
any es van aprovar per unanimitat.
Votem en contra d'aquests pressupostos. En primer lloc per tot el que acabo d’exposar, per la falta de
transparència i de voluntat reial d’arribar a consens. En segon, i no menys important, per què són uns
pressupostos continuistes, poc valents i amb la mirada posada només en el present i no pas en el futur
Alguns del motius pels que no aprovem aquest projecte de pressupost general de l’ajuntament són:
✓ L’increment dels prop de 150.000€ a la regidoria de Turisme, es deu, únicament a la pujada de la
partida de treballs a empreses i professionals, imagino que per complir el conveni de socorrisme entre
altres. Però l’única promoció Turística, que al nostre municipi hauria de ser primordial només trobem
15.000€, que suposo que serà per eal festival dels 40 principals o similar. També es dediquen recursos a
la compra d’un punt d’informació a la plaça de la Marina, quan ja hi havia un, i un estudi per al fons marí,
que espero que sigui per el projecte de escull artificial i el foment del turisme de submarinisme, però em
temo que al final serà una partida que es donarà de baixa i passarà a despesa corrent, com tantes
d’altres del pressupost. Tenim tot l’any per esbrinar-ho En tot cas felicitats per l’increment en aquest
departament, estem convençudes que el canvi de criteri depèn de qui és la titular de la regidoria i no tant
de la importància que aquesta ha de tenir al nostre municipi. M’agradaria saber quin es el canvi de criteri
de tornar a incloure comerç al departament de Turisme. Fa quatre anys l’associació de comerços
presidida per l’actual regidora de comerç va enviar una carta a tots els grups polítics recomanat que de
cap manera comerç podia anar amb turisme i era mes adient que estés inclosa dins a promoció
econòmica. La memòria del pressupost feta per recursos humans diu: Atès que el Departament de
comerç estava compost per un únic treballador, es considera adient que aquest quedi integrat en un
servei més ampli: el departament de Turisme i Comerç. Una gran part de les accions de comerç
mantenen vinculació amb el servei de turisme, per això amb la unificació d’ambdós podran compartir
recursos i treballar d’una manera molt mes eficient. Tot just aquesta va ser la meva justificació fa 4 anys
per mantenir comerç dins de turisme, tot i així el PSC va fer cas omís i va canviar la regidoria de comerç.
✓ Augment del 6% del pressupost en Festes, en contra de l'anunciat públicament pel senyor alcalde en el
sentit de que volia baixar el citat apartat del pressupost. Reiterem: el canvi de criteri depèn de qui és el/la
titular de la regidoria.
✓ No trobem justificació, ni legal ni raonada, al fet d’haver configurat aquest pressuposto de manera que
no es pugui esbrinar la inversió i despesa de cada nucli de població que conformen aquest municipi. No

ACTA DEL PLE

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la següent explicació de vot:

2.- Al capítol 4 es gasta un 23% del pressupost, quasi 1 de cada 4 euros. Recordar que aquest capítol es
destina a transferències corrents, és a dir a Patronats, escola de música etc..., i excepte error o omissió
els seus números, si restem les transferències dels patronats i societats mercantils, les despeses
destinades a subvencions sumen 2.143.074€, per a fer-nos una idea. Cal vigilar bé aquest capítol, ni ens
passi com els ERES.
3.- Vosaltres que us anomeneu govern Progressista, perquè rebaixeu la partida d'Administració general
d'educació en mes de 150.000€? De la mateixa manera rebaixeu les aportacions als centres docents en
uns 75.000€ (número 323),o a la de serveis complementaris d'educació en més de 70.000€ (número 326.)
Perquè ... ¿no és l'educació un dels pilars de la nostra societat?, fomentar l'educació dels nostres joves
ha de ser prioritari, en la gestió de qualsevol administració inclosa la Local.El fet de rebaixar quasi
300.000€ en les aportacions a l'educació, fins i tot considerant les despeses extraordinàries de l’execici
anterior, ens indica una preocupant falta de sensibilitat amb el tema.
4.- Tenen en compte que Vandellòs i l’Hospitalet de l'Infant és un municipi de risc per causa de la nostra
central? com és possible que retirin 50.000€ a la dotació de protecció civil la número 135.
5.- El mal estat d’alguns dels nostres carrers i per això ens sorprèn que la partida de pavimentació es
rebaixi uns 90.000€, numero 1532.
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Intervé la Regidora Silvia Pujol pel grup municipal de la PP fent la següent explicació de vot: “
1.-Tenim un 32% de despeses de personal a l'Ajuntament.

ACTA DEL PLE

hem trobat llei norma o reglament que obliga a no determinar la identificació del nucli de població i crec
que tant nosaltres com la resta de veïnes i veïns tenen el dret de saber-ho, suposem que es una qüestió
política perquè tècnica no ho pot ser.
✓ No trobem correcte que la despesa corrent superi el 70% del total del pressupost. Estem parlant de
més de 13.000.000 d’euros.
✓ Dins els ingressos de les diferents concessions administratives, no trobem el corresponent a el bar de
l’alberg municipal de l’Hospitalet (Residència d’Hifrensa) En canvi si que hi trobem d’ingrés del bar del
camp de Fútbol de l’Hospitalet (L’Arenal).
✓ No trobem la partida de despesa d’implantació de la LOPD o, en el seu defecte, la partida per
l’auditoria.
✓ No trobem la despesa del Servei de Prevenció de Riscos Laborals.
✓ No trobem cap despesa de formació obligatòria pels treballadors. Tampoc hem entès per què la
societat mercantil Llastres no consolida el pressupost recolzant aquest fe amb l’informe que diu que es
finança, en la seva major part per ingressos propis. Però si analitzem detalladament d’on venen aquets
ingressos veiem que no és així i si així ho acceptem és que ens estem fent trampes a nosaltres mateixos.
A què es destinen la majoria de subvencions de l’ajuntament a les entitats esportives? Es dediquen al
pagament del lloguer de les instal·lacions municipals que curiosament cobra la SM Llastres. És a dir uns
empresa mercantil fóra del control pressupostari municipal té ingressos per un lloguer d’uns espais que
són propietat de tots, de l’ajuntament. No sabem si això és èticament correcte. Per què dins del
pressupost municipal hi ha una partida de 40.000,00 € dedicada a pagar la concessió dels terrenys on hi
ha el camp de futbol?
No hem quedat que aquests espais els gestiona SM Llastres? Per què ho paguem des del pressupost
municipal? N’estem segurs que la subvenció directa a Llastres per part de l’ajuntament no es veurà
incrementada al llarg de l’any?
• Per que la partida de arxius només està dotada en 120,00 € quan el centre de la imatge de l’Hospitalet
encara està per executar i desenvolupar.
• Per altra part si el corrent monetari dels patronats de E M MC LLI i de les societats mercantils és de
1.286.097,44€ no SERIA RAONABLE QUE L’AJUNTAMENT suprimís tots aquests organismes i passessin
a dependre directament de les regidories corresponents, s’aconseguiria optimitzar la gestió d’aquestes
àrees i evitaríem la duplicitat de burocràcia, simplificant molt la gestió municipal i donant un millor servei
a les veïnes i veïns.
• Com és que al pressupost de l’ajuntament no apareix el capítol 5 de despeses a les que es poden
imputar fons de contingència i reserva per altres imprevistos.
• Tot i que el pressupost general del 2020 baixa en un 5% aquesta baixada està concentrada bàsicament,
en el capítol 6 que son les inversions real, la baixa és d’un 69 %, passem de quasi 5 milions a 1.4 milions,
per contra el pressupost de despesa corrent s’incrementa. Realment una manera nefasta de gestió
pressupostària.
• I en relació al capítol 2, volem aclarir que en aquest s’apliquen la despesa en materials, bens fungibles,
serveis subcontractats ( projectes) i subvencions a entitats i persones però no a inversions reals.

Conclusió són uns pressupostos decepcionants sobretot d'un govern que s'anomena ell mateix
PROGRESSISTA. Son continuistes en la part dolenta, però el pitjor de tot és que són molt poc valents i no
responen als reptes de futur de la ciutat, i més considerant la situació municipal que, gràcies a les
aportacions de la central, i no de la seva gestió econòmica, disposen d'amplis recursos.
Recordin que a mig termini tindrem el tancament de la central i el convenient seria començar a preparar
aquest escenari amb una correcta planificació, apostant mes per a una diversificació de la nostra
economia Local abans que ens enganxi el TREN.”

Finalitza el debat l´Alcalde manifestant:Que la informació la teniem tots els Regidors a principis del mes
de novembre. Aquesta informació també es debat als organismos autonoms i a les societats municipals,
també el que veig és que propostes no n´hi ha hagut ni una. També parla de la classificació orgánica.
També parla de que la Generalitat està abandonant la Sanitat. El romanent de tresoreria ha estat creat
per aquest grup municipal. No el podem gastar. Hem de saber el que es pot fer i el que no Parla també de
la formació civil, també del Patrimoni i de protecció civil.
Al que la Regidora Esmeralda Saladié contesta: “ Vull recordar que estem amb pressupostos prorrogats
des de fa 3 anys. En el pressupost que s´ha presentat per al 2020 hi ha contemplat un augment de
800.000€ que van destinats a Interior, Salut i Ensenyament. Per tant, esperem que es puguin aprovar i
reverteixen en els ajuntaments.”
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“El nostre vot serà en CONTRA pels següents motius que ara passaré a detallar: Primer vull parlar de la
forma: MANCA DE DIÀLEG, MANCA DE TRANSPARÈNCIA cap als grups de l´oposició per això el dia 22/11
el nostre grup va publicar un comunicat. Nosaltres voldríem explicar com ha gestionat el tema dels
pressupostos vers el nostre grup. El divendres 15 de novembre ens reunim amb el regidor d´Hisenda que
ens dona un document en paper amb dades provisionals, un document no interpretable perquè les dades
d´algunes despeses que estaven contemplades en un departament concret en realitat anaven a un altre.
Per tant, un document de treball en el qual no podem treballar. El dia 22 ens reunim amb l´interventor, per
aclarir dubtes, ja que nosaltres TENIM i HEM TINGUT sempre bona predisposició per treballar pel bé
comú dels veïns i veïnes. L´interventor ens ensenya l´excel, un document ben treballat, sense errades, ell
ens diu que preguntarà a l´alcalde si ens el pot enviar. Aquell mateix dia l´alcalde es nega i diu que ja ens
ho enviaran dilluns. Mostra de prepotència i menyspreu cap als grups de l´oposició. DIEM MANCA DE
DIÀLEG perquè l´equip de govern no ha iniciat en cap moment un procés negociador per tal de poder
presentar esmenes i propostes a aquest pressupost. Volem agrair públicament la bona feina i la bona
predisposició de l´interventor. Ara voldríem parlar del CONTINGUT: Hem de dir que és un pressupost
continuista, sense projecció de futur, que no aposta per fer del nostre municipi, un municipi
econòmicament dinàmic i autosuficient. El principal ingrés que rep el nostre Ajuntament prové dels
impostos que recapta de la CN que comporta més d´un 40% del total dels ingressos d´aquest pressupost.
Per tant, és fonamental preparar el municipi per quan aquesta activitat finalitzi, potenciant diferents
sectors econòmics. En aquests pressupostos no hi veiem cap projecte potent per poder afrontar el futur
post-nuclear. Només per citar alguns exemples: 8.000€ en desenvolupament rural, 0€ en gestió de
patrimoni, 78.000€ en recerca i només 50.000€ en mobilitat sostenible. Si mirem per capítols ens
agradaria fer esment de l´augment de 100.000€ en el Pla d´Ocupació. Nosaltres no estem en contra de la
tasca social que fa aquest pla en alguns casos, però aquest augment el trobem desproporcionat. Des del
2011 es cobreixen places estructurals amb aquest pla i el que pensem que s´hauria de fer es creació de
places fixes. A més aquest pla d´ocupació hauria d´implementar-se amb una línea d´acompanyament
que inclogués formació i un seguiment posterior. I buscar la col.laboració público-privada per inserir al
mercat de treball a aquestes persones. També voldríem parlar del capítol 2: hem de destacar els
projectes com són la Residència de l´Hospitalet i l´Ampliació de l´Aulari de l´Escola Mestral que ja
estaven proposats aquest any 2019. I la Caserna que se li ha restat 15.000€ respecte al pressupost
anterior. Hem de dir que encara que el nostre vot és en CONTRA, estem a favor que s´inicien i com més
aviat millor aquests projectes tant importants per al nostre municipi. En conclusió voldríem dir que LA
NOSTRA APOSTA pel municipi no s´ identifica gens amb el plantejament presentat en aquests
pressupostos. Estem d´acord en fomentar la cultura i l´educació, no podria ser d´una altra manera, no
obstant això sempre posant també en VALOR altres pilars bàsics com són LA SANITAT, els SERVEIS
SOCIALS i el foment de l´economia. Tenim un edifici del CAP que fa pena, no tenim ni el projecte de la
residència d´avis de l´Hospitalet ni el de l´Aulari, heu deixat morir zones comercials de l´Hospitalet, heu
consolidat un turisme estacional de sol i platja, i heu descuidat els nuclis d´interior. Com podem aprovar
aquests pressupostos? La pregunta es respon sola.
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Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC amb la següent explicació de vot:”

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019
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 2029
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 set membres (6 del PSC i 1 de C’s) i amb el vot en contra de
sis membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d’ ERC, 1 de la CUP i 1 del PP), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment i en tota la seva integritat el pressupost de la Corporació per a l’exercici
econòmic de 2020, restant fixades les despeses i ingressos en el termes que es desglosen en el següent
resum per capítols:

CONSOLIDAT

PRESSUPOST DE
DESPESES

Capítol 1

12.486.210,16

Capítol 1

7.544.646,13

Capítol 2

150.000,00

Capítol 2

6.792.971,33

Capítol 3

2.302.901,83

Capítol 3

18.181,60

Capítol 4

2.863.401,55

Capítol 4

2.143.072,90

Capítol 5

162.110,09

Capítol 5

0

Capítol 6

1.730.361,61

Capítol 6

0

Capítol 7

353.307,28

Capítol 7

3.200,00

Capítol 8

25.000,00

Capítol 8

25.000,00

Capítol 9

85.497,33

TOTAL

18.342.930,90

Capítol 9

0

TOTAL

18.342.930,90

PRESSUPOST AJUNTAMENT
AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST D'INGRESSOS
12.486.210,16 €
150.000,00 €
1.477.636,81 €
2.525.729,13 €
161.950,09 €
0,00 €
313.307,28 €
25.000,00 €
0,00 €
17.139.833,46 €

PATRONAT MUNICIPAL DE
LA LLAR D’INFANTS

PRESSUPOST
D'INGRESSOS

AJUNTAMENT
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE DESPESES
5.562.023,45 €
6.073.729,16 €
11.400,00 €
3.944.519,24 €
1.444.961,61 €
78.200,00 €
25.000,00 €
0,00 €
17.139.833,46 €

PATRONAT MUNICIPAL DE
LA LLAR D’INFANTS

PRESSUPOST DE
DESPESES
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CONSOLIDAT
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PRESSUPOST CONSOLIDAT

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

0,00 €
0,00 €
165.000,00 €
859.528,86 €
5,00 €

1.024.533,86 €

Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

807.703,86 €
210.830,00 €
1.000,00 €
0,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST DE
DESPESES
509.334,59 €
38.400,00 €
330,00 €
0,00 €

PATRONAT MUNICIPAL DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6

PRESSUPOST DE
DESPESES
326.512,93 €
45.219,68 €
150,00 €
0,00 €

5.000,00 €

1.024.533,86 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT

PATRONAT MUNICIPAL DE
L’ESCOLA DE MÚSICA
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6
Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
0,00 €
0,00 €
96.400,00 €
455.909,59 €
5,00 €

552.314,59 €

4.250,00 €

552.314,59 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT
393.418,37 €

PATRONAT MUNICIPAL DE
MITJANS DE COMUNICACIÓ
Capítol 1
Capítol 2
Capítol 3
Capítol 4
Capítol 5
Capítol 6

aportació per
despeses corrents
aportació per
despeses de capital

PRESSUPOST
D'INGRESSOS
0,00 €
0,00 €
28.396,00 €
361.686,61 €
0,00 €

ACTA DEL PLE

PA
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aportació per
despeses corrents
aportació per
despeses de capital

18.200,00 €
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738.341,36 €

Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

Capítol 7
Capítol 8
Capítol 9
TOTAL

390.082,61 €

390.082,61 €

APORTACIÓ DE
L'AJUNTAMENT

OA

PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 1
Capítol 2

OA

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

339.071.30

Capítol 2

424.792,49

Capítol 3

535.469,02

Capítol 3

5.301,60

Capítol 4

461.993,70

Capítol 4

150,00

Despesa
corrent

Capítol 5

769.165,39

Capítol 5
Ingressos
corrents

997.612,72

Capítol 6

Fons
contingèn
cia
Capítol 6

Capítol 7

115.000.00

Capítol 7

Ingressos
de capital

115.000.00

Despesa
de capital

257.950,00

257.950,00

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9

85.497,33

Despesa
financera

85.497,33

Ingressos
financers
TOTAL

0
1.112.612,72

TOTAL

1.112.612,72
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Codi Validació: AHF9KYFJMEP2LAZ2EKH4X7XGP | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 12 de 79

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.
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 2 a aquest punt de l´acord la relació de
llocs esmentada.
Quart.- Aprovar íntegrament la proposta del Consell d´Administració de la Societat Anònima municipal
d’IDETSA del 4 de novembre de 2019 del Pressupost d´Idetsa per a l´exercici econòmic de 2020 sota el
següent desglòs :

ACTA DEL PLE

aportació per
despeses corrents
aportació per
despeses de capital

361.686,61 €

Cinquè.- Aprovar íntegrament la proposta del Consell d´Administració de la Societat municipal de
responsabilitat limitada Llastres Serveis Municipals SL de data 11 de novembre de 2019 per a l´exercici
econòmic de 2020 sota el següent desglòs :
LLASTRES SL

Capítol 2

PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1

900.387,04

Capítol 2

858.258,46

Capítol 3

1.024.763,76

Capítol 3

54,54

Capítol 4

750.000,00

Capítol 4

Capítol 5

4,28

Capítol 5

Capítol 6

Capítol 6

Capítol 7

Capítol 7

Capítol 8

Capítol 8

Capítol 9

Capítol 9
TOTAL

1.774.768,04
SUPERÀVIT/DEFICIT

TOTAL

1.758.700,04
16.068,00

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 contenciós 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 Municipals SL.
4.Expedient 4518/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora
per Impost de construccions, instal·lacions i obres (ICIO). Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 1, Abstencions: 1, Absents: 0
Atès que per l'Alcalde es presenta la proposta de la tercera modificació de les ordenances per a l'exercici
de 2020 d'acord amb els documents obrants en l'expedient referenciat.
Vist l´informe de la Tècnica de Serveis Econòmics del següent contingut:
I.- ANTECEDENTS:
En data 17/10/2019 es dur a terme la CISI, en la qual, en relació a tot l´exposat en l´informe 5/2019 de
Serveis Econòmics, s´acorda extreure el primer punt referent al ICIO per fer-ne un anàlisis més acurat.
Un cop dut a terme un anàlisis per part dels diferents departaments vinculats en la gestió d’aquest
impost, s´exposa els següent:
Atès que la legislació vigent en matèria d’hisendes locals així ho permet, es planteja la possibilitat de
contemplar com a bonificacions a la respectiva ordenança fiscal, determinats beneficis tributaris que fins
el moment venien regulats com a subvencions a les Bases per l’Atorgament de Subvencions en matèria
d’Habitatge i Construcció actualment en vigor a aquesta corporació local, ja que aquest canvi, suposaria
una sèrie de millores, tant per part de l’Administració, com per part dels Subjectes Passius, en el sentit
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Capítol 1

OA
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PRESSUPOST D'INGRESSOS

ACTA DEL PLE

OA

de:
II.- FETS :
-Una reducció al desemborsament econòmic pel subjecte passiu del tribut, atès que hauria d’ingressar la
quota tributària ja bonificada i no esperar a l’aprovació de la subvenció per rebre la diferència amb
l’import total ja ingressat a l’administració.
- Una major agilitat administrativa, atès que en una mateixa resolució s’aprovaria la liquidació de l’ICIO i,
si s’escau, les taxes corresponents, no sent necessari un nou acord per tal d’aprovar la subvenció, ni la
publicació d’aquestes a la BNDS, estalviant-se l’ens local aquesta tramitació, i la necessitat de fiscalitzar
aquesta sortida de fons, la qual restava condicionada en tot cas a l’informe previ de la intervenció
municipal.
- Atès que la normativa que regula el ICIO i, per tant, les bonificacions potestatives que pot aplicar
l’Ajuntament mitjançant la seva inclusió a l’Ordenança Fiscal corresponent es troben regulades en els
arts. 100 a 103 del TRLRHL.
- Vist el redactat final de l´ordenança reguladora de l´Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres
ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE L'IMPOST DE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES (ICIO)

ARTICLE 3. Construccions, Instal·lacions i Obres Subjectes
Són construccions, instal·lacions i obres subjectes a l'Impost totes aquelles l'execució de les quals
impliqui la realització del fet imposable definit en l'article anterior, i en particular les següents:
a) Les obres de nova planta i d'ampliació d'edificis, o necessàries per a la implantació, ampliació,
modificació o reforma d'instal·lacions de qualsevol tipus.
b) Les obres de modificació o de reforma que afectin l'estructura, l'aspecte exterior o la
disposició interior dels edificis, o que incideixin en qualsevol classe d'instal·lacions existents.
c) Les obres provisionals.
d) La construcció de guals per a l'entrada i sortida de vehicles de les finques en la via pública.
e) Les construccions, instal·lacions i obres realitzades en la via pública per particulars o per les
empreses subministradores de serveis públics, que correspondran tant a les obres necessàries per a
l'obertura de cales i pous, col·locació de pals de suport, canalitzacions, connexions i, en general,
qualsevol remoció del paviment o voreres, com les necessàries per a la reposició, reconstrucció o
arranjament del que hagi pogut espatllar-se amb les cales esmentades.
f) Els moviments de terra, tals com desmuntis, anivellaments, excavacions, terraplenats, tret que
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ARTICLE 2. Naturalesa i Fet Imposable
L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres és un tribut indirecte el fet imposable del
qual està constituït per la realització, dins del terme municipal, de qualsevol construcció, instal·lació o
obra per la qual s'exigeixi obtenció de la corresponent llicència d'obres o urbanística, s'hagi obtingut o no
dita llicència, o per la qual s'exigeixi presentació de declaració responsable o comunicació prèvia, sempre
que l'expedició de la llicència o l'activitat de control correspongui a l'ajuntament de la imposició.
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Aquesta Entitat Local, en ús de les facultats contingudes en els articles 133.2 i 142 de la
Constitució Espanyola, i d'acord amb el que es disposa en els articles 105 i 106 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i de conformitat amb el que es disposa en l'article 15.1
en concordança amb l'article 59.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres, que es regirà per la present Ordenança fiscal les normes de la qual atenen al previst en els articles
100 a 103 del citat text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
L'Ordenança serà d'aplicació en tot el terme municipal.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 1. Fonament Legal

aquests actes estiguin detallats i programats com a obres a executar en un projecte d'urbanització o
edificació aprovat o autoritzat.
g) Les obres de tancament dels solars o dels terrenys i de les tanques, les bastides i les
bastimentades de precaució.
h) La nova implantació, l'ampliació, la modificació, la substitució o el canvi d'emplaçament de tot
tipus d'instal·lacions tècniques dels serveis públics, qualsevol que sigui el seu emplaçament.
i) Els usos o les instal·lacions de caràcter provisional.
j) La instal·lació, reforma o qualsevol altra modificació dels suports o tanques que tinguin
publicitat o propaganda.

Estarà exempta la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui amo
l'Estat, la Comunitat Autònoma o l'Entitat Local que, estant subjecta, sigui directament destinada a
carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves
aigües residuals, encara que la seva gestió es dugui a terme per Organismes Autònoms, tant si es tracta
d'obres d'inversió nova com de conservació.
ARTICLE 5. Subjectes Passius
Són subjectes passius d'aquest Impost, a títol de contribuents, les persones físiques o
jurídiques i les Entitats a què es refereix l'article 35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General
Tributària, que siguin amos de la construcció, instal·lació o obra, siguin o no propietaris de l'immoble
sobre el qual es realitzi la construcció, instal·lació o obra.
Tindran la consideració de subjectes passius substituts del contribuent els qui sol·licitin les
corresponents llicències o presentin les corresponents declaracions responsables o comunicacions
prèvies o els qui realitzin les construccions, instal·lacions o obres.
ARTICLE 6. Base Imposable
La base imposable d'aquest Impost està constituïda pel cost real i efectiu de la construcció,
instal·lació o obra, i s'entén per tal, a aquests efectes, el cost d'execució material d'aquella.
Queden exclosos de la base imposable l'Impost sobre el Valor Afegit i altres Impostos anàlegs
propis de règims especials, les taxes, preus públics, prestacions patrimonials de caràcter públic local
relacionades amb la construcció, honoraris de professionals, el benefici empresarial del contractista, i
qualsevol altre concepte que no integri estrictament, el cost d'execució material.
ARTICLE 7. Quota Tributària

ACTA DEL PLE

ARTICLE 4. Exempcions
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l) La realització de qualssevol altres actuacions establertes pels Plans d'ordenació o per les
Ordenances que els siguin aplicables com a subjectes a llicència municipal, sempre que es tracti de
construccions, instal·lacions o obres.
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k) Les instal·lacions subterrànies dedicades als aparcaments, a les activitats industrials,
mercantils o professionals, als serveis públics o a qualsevol altre ús a què es destini el subsòl.

1. La quota de l'Impost serà el resultat d'aplicar a la base imposable el tipus de gravamen que es
fixa amb caràcter general un 4%.
2. En cap cas la quota tributària a pagar serà inferior a 42€ (quota mínima)
3. Les obres majors comportarà la instal·lació d´un rètol indicatiu de l´obra que tindrà un preu de
25€.
4. Les actuacions que consisteixen en arranjament, i nou revestiment o pintura de la totalitat de
la façana, sempre que no siguin actuacions parcials o puntuals de la mateixa, no estaran subjectes a
l’impost sobre construccions i obres atès el caràcter potestatiu d’aquest impost.
5. Obligació de dipositar fiança:
Els promotors d´habitatges plurifamiliars hauran de dipositar en concepte de fiança per garantir
la correcta reposició de paviments, voreres i serveis públics afectats un import de 1.500€

Així mateix s´estableix que el termini màxim per tenir obreta la via pública, mitjançant la rasa
corresponent serà de dos mesos, per la qual exhaurit a quest termini les rases han de tornar a estar
tancades.
ARTICLE 8. Bonificacions
1. Caràcter pregat: per gaudir de les bonificacions establertes en aquesta ordenança fiscal, serà
necessària la prèvia sol·licitud del subjecte passiu, la qual, haurà d'efectuar-se des de l'inici de la
construcció, instal·lació o obra, en el moment de la sol·licitud de la preceptiva llicència urbanística.
La bonificació requerirà l’adopció del corresponent acord favorable.
La concessió de qualsevol benefici fiscal no prejutja la legalitat de les construccions,
instal·lacions o obres, i s'entén sense perjudici de les actuacions, sancions o multes que poguessin
procedir en l'àmbit urbanístic.
2. Compatibilitat: Es podran gaudir de manera simultània diferents bonificacions sempre que l’import
total bonificat no superi l’import del 100% de l’impost (ICIO).
3. Límit de les bonificacions: la quantia màxima a bonificar en concepte de l’impost (ICIO) serà
de 3.500€.
4. Bonificacions:
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Aquesta fiança és per respondre de la total restitució de paviments, voreres i serveis públics
afectats i en conseqüència un cop finalitzada l´obra i comprovada la inexistència de desperfectes o vicis
ocults directament atribuïbles al desenvolupament de l´obra i previ informe favorable dels serveis tècnics
municipals es procedirà a la devolució´de l´import de la fiança.

ACTA DEL PLE

Les empreses subministradores de serveis (FECSA, TELEFÓNICA, GAS NATURAL, ETC) es fixa
una fiança mínima de 1.500€ que s´incrementarà a partir de 10 ml proporcionalment (150€ per cada ml
més).

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

En els habitatges unifamiliars el mínim s´estableix en 500€.

4.1 - Una bonificació a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades
d'especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric-artístiques
o de foment d'ocupació que justifiquin tal declaració. Segons el següent;
4.1.1- Construccions destinades a activitats i indústries ubicades al polígons industrials les
Tàpies I i Les Tapies II gaudiran d’una bonificació equivalent al 25% de l’import de l’impost de
construccions i obres (ICIO) corresponent.
4.1.2.- Construccions destinades a activitats econòmiques agropecuàries ubicades fora de sòl
urbà gaudiran d’una bonificació equivalent al 50% de l’import de l’impost de construccions i obres (ICIO)
corresponent.
4.1.3 - Bonificació equivalent a l’import del 25% de l’impost de construccions (ICIO), per
l’execució en obra nova d'habitatge unifamiliar en sòl urbà, d’alguna de les següents actuacions:

4.1.4.- Bonificació equivalent a l’import del 50% de l’impost de construccions (ICIO), per
reformes en locals comercials i/o oficines, per a l'establiment de noves activitats i/o modernització dels
establiments ja existents.
4.2 - Una bonificació a favor de les construccions, instal·lacions o obres en les quals
s'incorporin sistemes per a l'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia solar. Segons el següent;
Bonificació equivalent a l’import del 50% de l’impost de construccions (ICIO), per obra nova o
reforma, per a la incorporació de sistemes actius o passius orientats a l'estalvi de recursos, eficiència
energètica i reduccions d'emissions de C02.
Serà d'obligat compliment per a gaudir d’aquesta bonificació, acreditar mitjançant la certificació
d’eficiència energètica de l'edificació que, d’acord amb la legislació vigent, aquesta disposarà d’una
qualificació “A” o “B”, aconseguida gràcies a les actuacions proposades amb la documentació objecte de
llicència
4.3 - Una bonificació a favor de construccions, instal·lacions o obres referents als habitatges
protegits.
Bonificació equivalent al 50% de l’import de l’impost de construccions i obres (ICIO) de l’obra
nova o reforma d’habitatges amb la declaració de protecció oficial vigent.
4.4 - Una bonificació a favor de construccions, instal·lacions o obres que afavoreixin les
condicions d'accés i habitabilitat dels discapacitats. Amb la següent relació;
4.4.1 - Bonificació equivalent al 50% de l’import de l’impost de construccions i obres (ICIO) de
les obres de reforma, rehabilitació i canvi d’ús d’habitatges, englobades dins del volum del propi immoble
existent, sempre que tingui com a mínim una antiguitat de 20 anys.
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En cas d’habitatges unifamiliars adossats o en filera, l’actuació haurà de ser per cadascun dels
habitatges.

ACTA DEL PLE

b) Sistemes de re-aprofitament d’aigües grises en el propi habitatge
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a) Sistemes de recollida i aprofitament de les aigües pluvials, mitjançant un dipòsit estanc de
5m3 de capacitat mínima, per cada habitatge

4.4.2 - Bonificació equivalent al 90% de l’import de l’impost de construccions i obres (ICIO) de
les obres de reforma, rehabilitació i canvi d’ús d’habitatges, englobades dins del volum del propi immoble
existent, sempre que es destini a habitatge de primera residència i que l’immoble tingui com a mínim una
antiguitat de 20 anys.
4.4.3 - També disposaran de bonificació de part de l’impost de construccions i obres (ICIO) les
actuacions destinades a la millora de les condicions d’accessibilitat dels immobles d’ús predominant
d’habitatges, en els termes següents:
4.4.3.1. Accessibilitat en elements comuns interiors o exteriors de l’immoble:
a) Instal·lació o adequació d’ascensors, ja siguin a l’interior de l’edifici o a l’exterior ocupant
espai lliure privat, inclús a les franges de distàncies mínimes a vials i altres partions.
En tot cas, la documentació tècnica que acompanyi la sol·licitud de llicència, haurà de raonar i
justificar que es desenvolupa a la millor ubicació possible en relació al conjunt de l’immoble, de les
edificacions veïnes i de la via pública.

Aquestes instal·lacions no hauran de disminuir les condicions d’evacuació existents a
l’immoble, a excepció feta que es justifiqui que aquestes noves condicions, donen compliment a
l’establert a la legislació vigent.
La bonificació es correspondrà amb el 90% de l’import de l’ ICIO corresponent, amb un màxim
de 300 euros.
c) Execució, millora o adequació de rampes, passos, portes o instal·lacions, per tal de garantir
les condicions d’accessibilitat d’acord amb els criteris establerts per la legislació vigent en matèria
d’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, es bonificarà amb el 90% de l’import de l’ICIO
corresponent, amb un màxim de 300 euros.
4.4.3.2. Accessibilitat en elements privatius interiors de l’habitatge:
a) Execució, millora o adequació de rampes, itineraris, passos, portes o instal·lacions, per tal de
garantir les condicions mínimes d’accessibilitat, d’acord amb els criteris establerts per la legislació
vigent en matèria d’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques, codi tècnic de l’edificació i
habitabilitat.
La bonificació serà del 90% de l’import de l’ ICIO corresponent, amb un màxim de 300 euros.
b) b.1)Les obres d’adequació de la cambra higiènica als criteris establerts per als banys
adaptats a la legislació vigent en matèria d’accessibilitat, supressió de barreres arquitectòniques i
habitabilitat, es bonificarà amb el 90% de l’import de l’ICIO corresponent, amb un màxim de 300 euros.
b.2) També seran objecte de bonificació:
· La substitució de la banyera per un plat de dutxa
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b) Instal·lació de cadires o plataformes elèctriques per salvar desnivells, ja siguin a l’interior o a
l’exterior de l’edifici.

ACTA DEL PLE

La bonificació es correspondrà amb el 80% de l’import de l’ ICIO corresponent.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

En cap cas la instal·lació del nou ascensor disminuirà les condicions d’evacuació existents a
l’edifici, a excepció feta que es justifiqui que aquestes noves condicions, donen compliment a l’establert a
la legislació vigent.

· El desplaçament o eliminació d’algun dels aparells sanitaris per ampliar l’espai lliure per
garantir la mobilitat
· La substitució d’algun dels aparells sanitaris per d’altres més funcionals segons criteris
d’accessibilitat
· La instal·lació de barres, baranes i altres elements de suport per millorar les condicions
d’accessibilitat als aparells sanitaris
La bonificació per les obres incloses en aquest sub-apartat serà del 90% de l’import de l’ ICIO
corresponent.
c) Les obres d’adequació de la cuina hauran de complir els següents criteris d’accessibilitat:
· La porta d’accés haurà de tindre una amplada mínima de 0,80m

· L’alçada màxima del terra fins al taulell serà de 0,85m
La bonificació serà del 90% de l’import de l’ ICIO corresponent, amb un màxim de 200 euros.
També seran objecte de bonificació del 90% de l’ ICIO corresponent, amb un màxim de 300
euros, aquelles intervencions a la cuina que, a més de donar compliment a l’establert anteriorment,
adaptin l’equipament, els aparells o el mobiliari per millorar les condicions d’accessibilitat.
d) Les obres d’adequació del dormitori es bonificaran amb el 90% de l’import de l’ ICIO
corresponent, amb un màxim de 300 euros, sempre que es garanteixi que:
· L’habitatge disposa d’un bany adaptat i dels itineraris principals practicables, d’acord amb els
criteris establerts per la legislació vigent en matèria d’accessibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques
· La porta d’accés i passos, hauran de tindre una amplada mínima de 0,80m
· Disposarà d’un espai de gir de 1,50m com a mínim, sense interferir l’afectació del gir de les
portes ni de la resta del mobiliari
· L’espai d’apropament lateral al llit i frontal a l’armari, hauran de tindre una amplada mínima de
0,80m
e) Adequació o instal·lació d’estenedors, sempre que s’emplacin en àmbits privats o
comunitaris que disposin de les condicions d’accessibilitat exigibles per la legislació vigent, que estiguin
lliures de vistes des de la via pública i que se situïn a una alçada màxima de 1,20m del terra.
La bonificació consistirà en el 90% de l’import de l’ ICIO corresponent.
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0,80m
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· La distancia lliure de pas entre els paraments i el mobiliari i equipament fix, no serà inferior a
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· Disposar d’un espai lliure de gir d’1,20m de diàmetre, com a mínim, entre 0,00m i 0,70m
d’alçada respecte a terra, sense interferir l’afectació del gir de les portes i considerant els paraments, el
mobiliari i la resta d’equipament fix

f) Obres de reforma general de l’habitatge que impliquin l’adequació del mateix a les condicions
d’accessibilitat exigibles per la legislació vigent per als habitatges adaptats, i per la resta de condicions
aplicables del present punt segon de la clàusula present.
La bonificació en el 90% de l’import de l’ ICIO corresponent, amb un màxim de 500 euros.
Les condicions establertes en aquesta clàusula, són aplicables tant als edificis plurifamiliars
com als unifamiliars, en els termes corresponents.
Per gaudir d’alguna de les bonificacions d’aquesta clàusula, s’haurà d’aportar el pressupost
d’execució de les obres corresponents, que en el seu cas haurà de ser desglossat si inclou més d’un
concepte, per tal que es pugui valorar correctament la seva aplicació.

ARTICLE 9. Meritació

2. Quan es concedeixi la llicència preceptiva es practicarà liquidació, la tramitació legal escaient
establerta a l’ordenança de BASE i la base imposable es determinarà en funció del pressupost presentat
pels interessats, sempre que aquest hagués estat visat pel Col·legi Oficial corresponent, en el cas de les
actuacions que requereixin legalment projecte visat perquè es preceptiu, en els altres casos es prendrà
en consideració el pressupost presentat pels interessats.
3. El termini per efectuar l’ingrés de la liquidació serà el que estableix el conveni de delegació a
BASE aprovat per aquest Ajuntament el 20 de desembre de 2006 i per part de la Diputació de Tarragona,
el 26 de gener de 2007.
Liquidació :
1. L´Impost es gestiona per la modalitat de liquidació.
2. En el moment de presentació de la sol·licitud de llicència de construcció, instal·lació o obra el
subjecte passiu ha de presentar el projecte i el pressupost d’execució estimat, visat pel Col·legi
oficial corresponent en aquells casos en que sigui preceptiu.
3. La base imposable de la liquidació a compte està constituïda pel pressupost de la instal·lació,
construcció o obra presentat pels interessats, sempre que aquest hagi estat visat pel Col·legi Oficial
corresponent, en el cas que sigui preceptiu, en els altres casos es prendrà en consideració el
pressupost presentat pels interessats.
ARTICLE 11. Comprovació i Recerca
L'Administració Municipal podrà, per qualsevol dels mitjans previstos en els articles 57 i 131 i
següents de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, dur a terme els procediments de
verificació de dades, comprovació de valors i comprovació limitada.
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1. La gestió d´aquest impost ha estat delegada a favor de Base-Gestió d´ingressos de la
Diputació, per la qual cosa la gestió d´aquest impost s´efectuarà d´acord amb l´ordenança fiscal general
de gestió, recaptació i inspecció de Base-Gestió d´ingressos, organisme autònom de la Diputació de
Tarragona, publicada al BOPT núm 293, de 23 de desembre de 2010 o bé publicació posterior.

ACTA DEL PLE

ARTICLE 10. GESTIÓ
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L'Impost es reporta al moment d'iniciar-se la construcció, instal·lació o obra, encara que no s'hagi
obtingut la corresponent llicència urbanística municipal.

ARTICLE 12. Règim d'Infraccions i Sancions
En els casos d'incompliment de les obligacions establertes en la present Ordenança, d'acord
amb el que es preveu en l'article 11 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, s'aplicarà el règim d'infraccions i sancions regulat en la
Llei General Tributària i en les disposicions que la complementin i desenvolupin.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL PRIMERA
Les modificacions produïdes per la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat o qualsevol altra
norma de rang legal que afectin a qualsevol element d’aquest impost, seran d’aplicació automàtica,
entenent-se modificat el text d’aquesta Ordenança per la nova disposició.
DISPOSICIÓ ADDICIONAL SEGONA

La present Ordenança Fiscal, aprovada pel Ple d'aquest Ajuntament en sessió celebrada el 3 de
desembre, entrarà en vigor al moment de la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial de la Província, i
serà d'aplicació a partir de l'1 de gener de l'any següent, romanent en vigor fins a la seva modificació o
derogació expressa."
Intervé el Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifestant:
Es plantegen bonificacions a determinats beneficis tributaris que fins al moment venien regulats com a
subvencions a les Bases per l'Atorgament de Subvencions en matèria d'Habitatge i Construcció.
D’entrada ens sembla una raonament correcte que ha de facilitar la tramitació d’ajudes per diversos tipus
d’obres.
En la modificació de l'ordenança s'estableix un 4% de gravamen de caràcter general, amb un sistema de
fiances que discrimina positivament el ciutadà enfront grans empreses. Correcte.
El conjunt de bonificacions les considerem globalment correctes, ja que entenem poden fomentar el
dinamisme empresarial a les Tàpies, a l’activitat agrària o comercial, o la sostenibilitat dels edificis, o els
habitatges protegits, entre altres, per bé que haurem d’estudiar en deteniment si hi ha marge de millora
en algunes d’aquestes bonificacions.
Però no entenem les limitacions a un màxim de 300€ a les bonificacions de les obres de millora de
l’accessibilitat en immobles. Pensem que aquestes bonificacions no haurien de contindre cap limitació,
doncs es tracta d’obres que pretenen millorar la qualitat de vida de les persones amb
discapacitats/capacitats diferents.
VOTACIÓ SEPARADA DELS PUNTS 4.4.3.1. 4.4.3.2. de l’Article 8 (Bonificacions)[1]: Per poder votar-hi en
CONTRA.
L’Alcalde no permet votar separadament,i fem ABSTENCIÓ"
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot: "En aquest
punt la FIC votarà en contra per que al punt4.1.1 només es subvenciona les llicències d‘obres al Polígon.
Aquest ja està consolidat per la qual cosa trobem que no s’ha de subvencionar. En tot cas volem que
aquest mateix tracte s’ofereixi a totes les empreses del municipi”
Vist el dictamen de la Comissió Informativa municipal de Serveis Interns del 28 de novembre de 2019.
Atès el que disposen els articles 15 i ss del Reial Decret 2/04, de 5 de març, pel que s'aprova el text refós
de la Llei de les Hisendes Locals, articles 22-2 e) i 70-2 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les
Bases de Règim Local, modificada per la Llei 11/99, de 21 d’abril i per la Llei 57/03, de 16 de desembre, de
mesures per la modernització del Govern local, i per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de

ACTA DEL PLE

DISPOSICIÓ FINAL ÚNICA
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produiran, si escau, la corresponent modificació tàcita de la present Ordenança fiscal.
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Les modificacions que s'introdueixin en la regulació de l'Impost, per les Lleis de Pressupostos
Generals de l'Estat o per qualssevol altres Lleis o les disposicions, i que resultin d'aplicació directa,

racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decretlegislatiu 2/03, de 28 d’abril, pel que s´aprova el text refós de la Llei municipal i del Règim local de
Catalunya.
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), amb el vot en contra d´un membre (de la FIC) i amb l'abstenció d´un membre (de la CUP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA:

Vista la documentació obrant a l’expedient.
Atesa la proposta de l’alcaldia que literalment estableix:
"Atès que per acord plenari del 10 d’octubre de 2019 es va aprovar una modificació del conveni (que es va
subscriure en data de 23 de desembre de 2013) a entre l'Ajuntament i Agrícola de Vandellòs, Societat
cooperativa catalana limitada pel que s’establia el plàning de pagament del deute contret per l
´esmentada entitat a favor de l’ Ajuntament fins al 2031.
Atès que per acord d´assemblea extraordinària de socis del 5 de setembre de 2019 es va acordar una
nova revisió del deute pendent de la Cooperativa de 221.500€ amb la proposta de pagament de 750€
mensuals a partir del mes de gener de 2020 i fins la liquidació total del deute.
Atès els informes emesos per la Secretària General i per l´Interventor.
Vist l'exposat , aquesta alcaldia proposa al plenari de la corporació
Primer.- L'aprovació dels nous terminis i quotes i que suposa un pagament de 750€/mes, començant al
mes de gener de 2020 i fins l'octubre de 2043 (inclòs), aquest últim mes l’import serà de 250€ i que
s'incorpori aquesta modificació com un annex al conveni subscrit en data 23 de desembre de 2013.
Segon.- Notificar aquest accord a l´entitat Agrícola de Vandellòs, societat cooperativa catalana limitada,
i a la Intervenció municipal als efectes adients."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019.
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC es manfiesta:"Estem a favor que l
´Ajuntament hagi subscrit aquest nou calendari de pagament amb el qual la Cooperativa i podrà fer front i
no es veurà abocada a tancar. La Cooperativa, encara que és un ens privat, fa una funció social molt
important per al poble de Vandellòs. ( exemple la venda de tiquets de totes les festes o esdeveniments
culturals que organitzen les diferents entitats del poble) Tanmateix posar en valor l´agrobotiga, no podem
deixar de banda el poc comerç local que queda a Vandellòs. L´Ajuntament ha de fomentar i potenciar el
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Pel Regidor d´Hisenda s’explica el nou calendari de pagament que ha demanat la Societat Agrícola de
Vandellòs SCLL per poder pagar el deute segons el conveni signat el 10 d’octubre de 2017.
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5.Expedient 4872/2017. Estudi i aprovació, si escau, de l'aprovació de la modificació de l'acord del 1010-2017 subscrit amb Agrícola de Vandellòs, SCCL en ordre a establir un nou calendari de pagament.
Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar la modificació de l´ordenança fiscal reguladora de l´impost sobre construccions i obres
(ICIO) sota els considerants transcrits.
Segon.- Sotmetre aquest expedient a informació pública per un termini de 30 dies hàbils comptats des
del següent a la publicació edictal al Butlletí oficial de la Província de Tarragona als efectes de
reclamacions i/o suggeriments, així com al Tauler d’Edictes de la Corporació. Exhaurit l'esmentat termini
sense haver-se presentat cap tipus de reclamació s' entendran aprovades definitivament les
modificacions de les ordenances sense necessitat d’ulterior acord, procedint-se a la publicació íntegra
del text modificat de les ordenances fiscals.
Tercer.- Contra la publicació de l'acord d'aprovació definitiva es podrà interposar recurs contencios
administratiu 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 de la Llei 39/2015, de l'1 d’octubre, del procediment administratiu comú
de les administracions públiques i els articles 10.2 b), 25.1 i 46.1 de la Llei reguladora de la jurisdicció
contenciosaadministrativa del 13 de juliol de 1998.

comerç local i l´emprenedoria."
Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:"Passat l’estiu l’Assemblea de la CUP
ens vam reunir amb la Cooperativa per tractar diverses qüestions, i un dels temes que ens van exposar va
ser precisament aquest proposta de modificació del sistema i del calendari de pagament, ja que
contribuiria a un millor funcionament financer de l’entitat com a CUP Vandellòs-Hospitalet compartim
aquesta necessitat de la Cooperativa i donarem suport a l’aprovació d’aquesta proposta."
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la seva explicació de vot:"Lamentem molt la
situació que viu la Cooperativa de Vandellòs però es la mateixa que viuen molts negocis i moltes
empreses del municipi, i creiem que hem detenir-los a tots en la mateixa consideració i no, no volem que
es tanqui la Cooperativa però tampoc cap botiga més del municipi. Creiem que l’ajuntament ha de mirar
igual per tothom. PLA DE VIABILITAT, AB. Hem de ser equànimes i tractar a tothom de la mateixa manera.
Son diners públics i hi ha moltes empreses del municipi que també ho estan pesant malament."

Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d' ERC es manifesta que aquesta moció es per
reivindicar la memòria històrica de les dones deportades als camps de concentració nazis i a continuació
llegeix el contingut de la Moció
"Entre 1939 i 1945 més de 9300 persones republicanes catalanes i espanyoles van passar pels camps de
concentració nazis. D'aquestes, prop de 5.200 van perdre la vida i unes 3.800 van aconseguir sobreviure.
334 figuren com a desaparegudes.
Els camps de concentració, alguns dels quals eren d’extermini, eren l ’eina més deshumanitzadora del
nazisme, que va portar la mort i l a destrucció arreu d'Europa. L’objectiu d’aquests camps era l a repressió
i l ’exclusió de l a dissidència política de sindicalistes d’esquerres, socialdemòcrates, comunistes,
anarquistes, persones republicanes, demòcrates i resistents antifeixistes en general– i l ’extermini del
poble jueu a Europa, de l ’ètnia gitana, de persones homosexuals, persones amb diversitat funcional i
persones pertanyents a confessions religioses que no encaixaven amb l’ideari nazi, etc. Aquest també va
ser el cas de moltes persones republicanes catalanes i espanyoles, que amb l 'inici de l a Segona Guerra
Mundial van ser tractades com a apàtrides i algunes de les quals van acabar deportades a camps de
treball forçat i extermini nazi."
El camp de concentració de Ravensbrück, va ser l ’únic pensat i dissenyat per a dones i infants, i hi van
morir 92.000 persones. És el camp on van fer cap l a majoria de l es dones republicanes catalanes.
Dones, que han estat silenciades per la història i que se’ls hauria de donar més visibilitat socialment i
donar a conèixer millor l es seves biografies i, en alguns casos, fins i tot rescatar els seus noms.
L’any 2005, es va crear l ’associació l ’Amical de Ravensbrück amb l ’objectiu de donar a conèixer i
transmetre el llegat de l es deportades. A través d’algunes dones supervivents, hem pogut conèixer quina
va ser l a realitat de tantes dones en aquells camps de concentració i recuperar-ne la memòria, dignificar l
es seves lluites i sobretot donar-les a conèixer a l es noves generacions, per tal que mai més, enlloc,
contra ningú, es repeteixi aquesta barbàrie."
Dues d’aquestes dones són la Neus Català, i la Conxita Grangé. Neus Català, deportada el 1944 a
Ravensbrück i posteriorment al camp de Flossenbürg. Va ser presidenta de l ’Amical Ravensbrück des de
la seva fundació (2005). Creu de Sant Jordi (2005), Medalla d’Or al mèrit cívic de l ’Ajuntament de
Barcelona (2014) i Medalla d’Or de l a Generalitat de Catalunya (2015). La Neus ens va deixar el passat
14 d’abril de 2019, als Guiamets, el seu poble natal.
Conxita Grangé, l ’última supervivent catalana dels camps de concentració nazis. Va rebre moltes
condecoracions al llarg de l a seva vida, la Legió d’Honor de l a República francesa, l a Medalla al Mèrit
Nacional, l a Creu de Guerra, l a Medalla de l a Resistència i la Medalla Militar. Conxita ens va deixar el 27
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6.Expedient 4527/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d'ERC
pel reconeixement de les dones deportades als camps de concentració nazis. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar els nous terminis i quotes que proposa l'enitat Agrícola de Vandellòs, societat
Cooperativa catalana limitada i que suposa un pagament de 750 €/mes, començant al mes de gener de
2020 i fins l´octubre de 2043 (inclòs), aquest últim mes l´import serà de 250€ i que s´incorpora aquesta
modificació com un annex (2) el conveni subscrit en data 23 de desembre de 2013.
Segon.- Notificar aquest acord a l´entitat Agrícola de Vandellòs, societat cooperativa catalana limitada i a
la Intervenció municipal als efectes oportuns.
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El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 d' ERC, 1 de la
CUP, 1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb l´abstenció d'un membre (de la FIC)ACORDA:

Per la Regidora Nuria Ortiz del grup municipal del PSC es fa la següent explicació de vot: "Hem votat que
si, vam intentar fer una transacció amb la Assumpció, però bé era dissabte i més o menys anàvem en la
mateixa línea. Evidentment estem d’acord amb aquesta moció, però com vaig comentar el dia de les
comissions fer un canvi de nom a un carrer ja existent suposa un daltabaix per els veïns que hi viuen, això
s’hauria d’estudiar amb més tranquil·litat. També vull comentar que amb el nou nomenclàtor dels carrers
hi ha hagut dos carrers que han canviat de nom, i els dos tindran nom de dona, un el carrer Joana de Foix
i l’altra el carrer Clara Campoamor. Amb el tema dels edificis hem sigut sempre molt prudents, tenim
molts edificis públics i no tots tenen nom, però la casa de cultura inaugurada fa poc temps te nom
femení, Blanca d’Anjou, també hi ha un espai nou que ha petició d’una part dels veïns de l’Hospitalet que
es va posar el nom de Montserrat Sotero, en aquest cas el escenari integrat de la plaça del Coll de
Balaguer, i en el cas de l’escola de música es va posar el nom de Xavier Barceló, perquè tenia el encaix
perfecte, no només com el primer alcalde democràtic, després de la dictadura, sinó perquè va treballar
per la música al municipi i va iniciar l’origen de l’actual escola de música, on ja tenia un espai amb el seu
nom i es va ampliar al nom de l’edifici. En aquesta línia hem d’intentar, com deia en Sergi de la Cup, posar
en valor la gent del municipi, gent importat i dones importants hi ha moltíssimes, però crec que es
important mirar-nos a nosaltres mateixos i valorar aquestes persones, no diré noms concrets, però puc
pensar en una dona que ens ha deixat fa poc i que va fer molt per la cultura del municipi i per el foment
cultura i que podríem també dignificar el seu nom. Sobretot anar amb molta cura amb canvis de carrers
ja existents.
Atès el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

"És una moció que ens sembla globalment molt correcta. De fet, la nostra assemblea portem un punt del
programa que va en aquesta línia de reconeixement toponímic del paper de les dones en la nostra
societat.
De tota manera hem presentat una esmena per tal d’aclarir que els carrers i places amb els noms de
Neus Català i Conxita Grangé han de ser principals, i no secundaris o invisibles.
També ens adherim a l’esmena conjunta de JxC, FIC, i PP per tal de continuar amb la línia de visibilització
i de reconeixement del paper de les dones en la nostra toponímia urbana.
Sí que demanem votació separada del punt 4, per poder abstenir-nos al que no hem volgut sumar-nos a
la proposta de posar nom de dona al nou equipament esportiu de la Porrassa, no perquè estem en
desacord amb el fet de posar nom de dona, sinó perquè no veiem necessari aquest equipament esportiu.
En tot cas, agrair a ERC l’acceptació de les esmenes i la possibilitat de sumar-nos a les esmenes
conjuntes."
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Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es manifesta:

ACTA DEL PLE

d’agost de 2019 a Tolosa de Llenguadoc, la ciutat on va viure i on va retornar després del seu internament
al camp de Ravensbrück.
Totes dues van dedicar els seus anys de vida després de l ’alliberament a recuperar la memòria de les
dones deportades, defensar el paper actiu de les dones com a combatents i republicanes actives durant a
Guerra Civil i el franquisme a favor de la llibertat i la democràcia, i van realitzar moltes conferències per
transmetre el seu llegat a les generacions més joves.
Atès que el foment de l a memòria democràtica és essencial com a eina de dignificació i record per a les
persones que han sigut víctimes de guerres, pogroms o persecucions diverses per raons ètniques,
ideològiques, religioses o de qualsevol tipus, és necessari crear espais de memòria, ja que són una eina
imprescindible per fer pedagogia dels valors de l a pau, de la tolerància i del respecte, en especial a l es
generacions més joves. Sense obviar que és una forma d’acomplir l es resolucions de l ’ONU referents a
Veritat, Justícia i Reparació i Garanties de No Repetició.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d´Esquerra Republicana de l ´Ajuntament de Vandellòs i l
´Hospitalet de l ´Infant proposa al Ple d’aquest Ajuntament l ’aprovació dels següents ACORDS
(consensuats els punts Tercer amb els grups municipals de JxCaT, FIC, CUP i PP i el Punt Quart
consensuat amb els grups municipals de JxCaT, FIC, ERC i PP):
PRIMER.- Acordar que es posi el nom de Neus Català i de Conxita Grangé, en un parc, plaça o carrer
principal del municipi.
SEGON.- Traslladar aquest acord a l’associació Amical de Ravensbrück"
TERCER.- Amb l' objectiu de continuar amb la línea de visibilització i de reconeixement del paper de les
dones al llarg de la nostra història de dins i fora del nostre municipi, s'elaboraran mocions per tal que els
seu noms quedin reconeguts en edificis i equipaments municipals i en carrers principals i places
principals.
QUART.- Proposar que el nou equipament públic municipal destinat a ús esportiu que s´ubicarà a la
parcel.la 4 del Carrer Rovira i Virgili, a la Porrassa porti el nom d'una dona que hagi estat representativa al
llarg de la història del nostre municipi i que aquest nom sigui escollit mitjançant consulta popular".

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d´ERC,
1 de la CUP i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb l´abstenció d´un membre (de C's) , ACORDA:
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7.Expedient 4528/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d'ERC
per tal de dur a terme la relació de llocs de treball d'aquest Ajuntament. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 7, Abstencions: 0, Absents: 0
Es fa una explicació prèvia per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC: "Abans de passar
a llegir la moció volem contextualitzar-la. Fa 12 anys es va intentar fer un catàleg de llocs de treball però
mai es va aprovar. Fa aproximadament 4 anys l´equip de govern va fer un intent i es va iniciar fent les
fitxes descriptives, però als 2 mesos aproximadament la negociació es va trencar perquè l´equip de
govern va aprovar unes places sense tenir el catàleg fet i sense una necessitat clara. A més es volia
aprovar un catàleg sense les valoracions dels llocs de treball per la qual cosa els treballadors van trencar
negociacions. Actualment, ens trobem sense catàleg, sense organigrama i amb unes fitxes descriptives
sense valoració. Arran de diferents converses mantingudes amb el comitè de treballadors el nostre grup
municipal decideix presentar aquesta moció". A continuació procedeix a llegir la moció:
"És bàsic, en tota administració local, que es disposi de l a Relació de Llocs de Treball, no només perquè
així ho diu la normativa sinó perquè és la manera d’evitar males praxis no volgudes i utilització de criteris
subjectius alhora de gestionar els recursos humans de la corporació.
La Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l ’Estatut Bàsic dels Empleats Públics, en el seu article 74 indica que: Las
Administraciones Públicas estructurarán su organización a través de relaciones de puestos de trabajo u
otros instrumentos organizativos similares que comprenderán, al menos, la denominación de los
puestos, los grupos de clasificación profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a que estén adscritos,
los sistemas de provisión y las retribuciones complementarias. Dichos instrumentos serán públicos.
Així mateix, l ’ article 29, punt 1 i 2, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, sobre el Reglament del personal al
serveis de les administracions locals, indica que: La relació de llocs de treball, com a expressió ordenada
del conjunt de llocs de treball que pertanyen a una entitat local, inclou l a totalitat dels existents a l
’organització i correspon tant a funcionaris com al personal eventual i al laboral.
Mitjançant les relacions de l locs de treball s’assignen les funcions, atribucions i comeses que ha de
realitzar el personal que ocupa els respectius llocs de treball, i es determinen, en el cas de personal
funcionari, l ’escala, l a subescala, l a classe i l a categoria a què ha de pertànyer la persona que ocupa
cada lloc de treball.
L’ article 31, del citat Decret 214/1990, determina que: L’elaboració de la relació de l locs de treball s’ha
d’ajustar a criteris de racionalitat, economia i eficàcia. Per a l a seva justificació s’han d’incorporar en
aquestes relacions els documents següents:
a) L’estudi justificatiu de l’estructura administrativa o el seu organigrama funcional.
b) La definició de cada lloc o grup de llocs de treball atenent, en tot cas, els criteris de titulació,
especialització, responsabilitat, comandament, esforç, dificultat, dedicació, incompatibilitat, perillositat i
penositat.
La definició dels llocs de treball requereix l ’anàlisi prèvia i l a descripció de cada l loc i l a seva posterior
classificació, a l ’efecte de determinar, en el cas de llocs reservats a funcionaris de carrera, un dels trenta
nivells que quantifiquen el complement de destinació assignat i, si s’escau, el complement específic.
Estem davant, doncs, d’un instrument tècnic per tal de dibuixar l ’estructura del personal propi de l
’administració, en el cas que ens ocupa, l ’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l ’Infant. El seu ús
permet l ’objectivitat a l es decisions, atorga seguretat jurídica, evita la distorsió en la gestió dels RRHH,
possibilita i garanteix l a carrera administrativa tot establint de forma clara i precisa quin és el sistema de
provisió, l a promoció interna, el sistema retributiu, entre d’altres aspectes, tots ells relacionats amb l a
creació, modificació i supressió dels llocs de treball i les seves atribucions bàsiques.
Així mateix, a inexistència d’aquest instrument, que equival a la manca de control i limitacions, podria
comportar una gestió dels RRHH clarament subjectiva i anòmala perjudicant seriosament el bon
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Primer.-Acordar que es posi el nom de Neus Català i de Conxita Grangé, en un parc, plaça o carrer
principal del municipi.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’associació Amical de Ravensbrück"
Tercer.- Amb l' objectiu de continuar amb la línia de visibilització i de reconeixement del paper de les
dones al llarg de la nostra història de dins i fora del nostre municipi, s'elaboraran mocions per tal que els
seu noms quedin reconeguts en edificis i equipaments municipals i en carrers principals i places
principals.
Quart.- Proposar que el nou equipament públic municipal destinat a ús esportiu que s´ubicarà a la
parcel·la 4 del Carrer Rovira i Virgili, a la Porrassa porti el nom d'una dona que hagi estat representativa al
llarg de la història del nostre municipi i que aquest nom sigui escollit mitjançant consulta popular".

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCat manifestant:" Remarcar que la
Plantilla i relació de llocs de treball de l’Ajuntament realitzada per Sergi Macip, tècnic del Departament de
recursos humans i el seu equip és molt adequada, el que nosaltres trobem a faltar en aquesta graella i
per això votem favorablement a la moció és què afegiríem una columna a la graella existent d’explicació
de les funcions de cada lloc de treball."
L' Alcalde fa la següent explicació de vot: En els darrers anys, malgrat les limitacions en matèria de gestió
de funció pública, l'ajuntament ha anat adaptant diferents mesures amb l'objectiu d'ordenar l'estructura
de la seva plantilla de personal com ara: la integració en un mateix Conveni col·lectiu de treball, la
unificació de condicions laborals, l'ordenament i simplificació de l'estructura salarial, l'establiment de
llindars mínims salarials, les promocions internes, funcionaritzacions, etc..
En aquesta lògica de millora de l'estructura de personal de l'Ajuntament es va acordar, juntament amb els
representants del personal, iniciar els treballs de descripció i valoració de tots els llocs de treball de
l'ajuntament i organismes autònoms al llarg del 2020, i a aquest efecte hi ha el compromís de crear la
comissió de seguiment durant el desembre de 2019.
Pel que fa a la petició que aquest servei el pot realitzar el Servei d'Assistència Muncipal (SAM) de la
Diputació, cal esmentar que aquest és un servei molt sol·licitat al SAM, actualment estan prioritzant les
sol·licituds d'aquells municipis de menys de 5.000 habitants atès que consideren que les entitats menors
no tenen recursos propis per a elaborar projectes d'aquest tipus. Per tant, actualment no resulta viable
encarregar aquest estudi al SAM, encara que sí poden prestar assistència per a consultes específiques.
Cal remarcar que l'Ajuntament disposa del personal tècnic i de les eines necessàries per a dur a terme
aquest treball amb totes les garanties d'objectivitat, rigorositat i transparència, per tant , no es considera
pertinent la intervenció d'un servei de consultoria extern.
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019.
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, 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 presentada pel grup municipal d´ERC referenciada.

Codi Validació: AHF9KYFJMEP2LAZ2EKH4X7XGP | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 26 de 79

Intervé la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC manifestant que aquesta ja és una
reivindicació dels treballadors de fa molt de temps.

ACTA DEL PLE

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP:"Passat l’estiu ens vam reunir amb el comitè
d’empresa de les treballadores laborals de l’Ajuntament i aquest va ser un tema que van reclamar. En
aquest sentit, l’assemblea de la CUP comparteix aquestes reclamacions de les treballadores municipals, i
donem suport a la moció. A més, ens hem sumat a l’esmena de JxC, FIC, i el PPC per tal de sol·licitar a
una consultora externa l´elaboració de la Relació de Llocs de Treball per tal de primar la transparència i
l’objectivitat en el procés. Agrair a ERC la possibilitat de sumar-nos a l’esmena conjunta."

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

funcionament de l’administració.
Així doncs, per tot el què s’ha exposat en aquesta exposició, el grup municipal d’ERC de Vandellòs i
L’Hospitalet de l ’Infant proposa al Ple d’aquest ajuntament l ’adopció del següents, ACORDS, acceptant
l’esmena per part dels grups municipals de JxCaT, la FIC, la CUP i el PP a l´apartat sisè.
PRIMER.- L’Ajuntament de Vandellòs i l ’Hospitalet es compromet a elaborar l a Relació de Llocs de
Treball (RLT), tal com així determina l’article 74 de l’EBEP.
SEGON.- L’Ajuntament de Vandellòs i L’Hospitalet de l ’Infant sol·licitarà, abans de finalitzar l ’any 2019, al
Servei d’Assistència al Municipi (SAM) de l a Diputació de Tarragona que elabori dita Relació de Llocs de
Treball.
TERCER.- L’Ajuntament de Vandellòs i l ’Hospitalet de l ’Infant constituirà, abans de finalitzar l ’any 2019,
una taula de seguiment dels treballs de confecció de l a Relació de Llocs de Treball, en l a qual hi tindran
representació tots els partits polítics presents a l’ajuntament i tots els sindicats.
QUART.- El pressupost de l 'any 2020 ha d´incloure una partida específica per a dur a terme totes les
tasques relatives a l´elaboració de la RLT.
CINQUÈ.- L' Ajuntament de Vandellòs i l' Hospitalet de l´Infant comunicarà l'aprovació d'aquests acords a
la plantilla de treballadores i treballadors i a la seva representació sindical.
SISÈ.- L' Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l' Infant, abans de finalitzar l´any 2019, sol·licitarà a
una consultora externa l'elaboració de la Relació de Llocs de Treball per tal de primar la transparència i
l’objectivitat en el procès"

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot:"No creiem
amb l´estructura igual actual del pressupostos participatius o d’allò que s’anomena pressupostos
participatius. No entrem ni en el debat perquè son irreals, insuficients, injustos i només demostren
postureig."
Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es fa la següent intervenció:"Des del nostre grup
municipal entenem que els Pressupostos participatius son una eina molt interessant per
coresponsabilitzar-nos com a societat de les despeses públiques, alhora que incentiva la participació
política de la ciutadania en els assumptes públics. Tanmateix, no és menys cert que tal com estan
dissenyats els Pressupostos participatius al nostre municipi son, a banda de les mancances que pretén
resoldre el grup proponent de la moció, absolutament insuficients i no abasten un percentatge
significatiu de les inversions anuals de l’Ajuntament.
Les quantitats que l’equip de Govern municipal destina als pressupostos participatius no superen l’1%
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Vista la moció del següent contingut:
"Durant la passada legislatura es va aprovar una moció presentada pels diferents grups municipals amb l
a qual una part del pressupost anual de l ’Ajuntament es destinaria a inversions i projectes que decidirien
els veïns i veïnes del nostre municipi. Aquesta és una de les maneres amb l a qual es fa participar a l a
ciutadania en l a presa de decisions que afecten a tots i així el poble pot incidir d’una manera directa en
com es fan servir els diners públics que surten de l ’esforç de tothom i que pertanyen a tots el vilatans i
vilatanes, sent el govern municipal el que el gestiona, no el que el crea. Amb això s'aconsegueix una
democràcia més directa i una major implicació dels ciutadans amb l a governabilitat del municipi.
El procés, l es normes i criteris que s’han fet servir durant el tres anys que s ́ han dut a terme els
pressupostos participatius han estat decidides per l’equip de govern així com l’empresa que
s’encarregava de tot el procés de participació: reunions informatives, taules i xerrades.
En aquests tres anys en els quals s’ha dut a terme el procés d ́escollir i aplicar l a voluntat de l a
ciutadania per decidir quines eren l es actuacions a dur a terme amb els diners assignats, hem detectat
algunes llacunes i alguns punts que són clarament millorables.
D’altra banda hem comprovat que alguns nuclis de població no tenen mai l a possibilitat que els seus
veïns i veïnes puguin realitzar alguna actuació pel fet de ser pocs habitants tanmateix tenint mancances i
necessitats que podrien ser tingudes en compte. Durant els dos primers anys es dividien els 200000 € en
100000 € per l ’Hospitalet i 100000 pels nuclis d’interior, aquesta divisió semblava descompensada si es
té en compte el número d’habitants, encara que no creiem que el repartiment de recursos hagi de tenir
aquest barem com a primordial j a que tothom ha de poder disposar de certes instal·lacions i comoditats
que depenen més del nucli urbà i no tant de quanta gent hi viu. Aquest repartiment dels dos primers anys
dificultava moltíssim que, per exemple els nuclis de Masriudoms i Masboquera veiessin aprovada cap de
l es propostes dels seus veïns, al competir pels mateixos recursos que Vandellòs.
El darrer any, l a manera d’adjudicar els recursos econòmics va variar, empitjorant la situació, encara
més. Posava tots 200000 € en una mateixa bossa i l ’únic que es tenia en compte per evitar que totes l es
propostes que l a gent volia no fossin de l ’Hospitalet va ser que no totes l es podrien ser triades d’un sol
nucli de població, això equivalia a dir que totes serien de l ’Hospitalet, per l a gran diferencia en habitants
i una seria de Vandellòs que és el següent nucli més poblat, deixant als altres pobles sense cap
possibilitat real a veure aprovada cap proposta.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d E
́ squerra Republicana de Catalunya proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents ACORDS (consensuada pel que fa al Punt Tercer amb el grup
municipal de la CUP):
PRIMER: Consensuar, en una reunió monogràfica una manera més equitativa per aconseguir que tots els
nuclis de població tinguessin l a possibilitat de veure realitzada la inversió o millora que creguin
necessària al seu nucli.
SEGON: En aquesta reunió estudiar l a possibilitat d’augmentar els diners destinats als pressupostos
participatius per la propera edició i les futures."
TERCER: Que la reunió o reunions monogràfiques esmentades en el primer punt no siguin tancades entre
els membres del ple municipal, sinó obertes a la ciutadania, transparents, mitjançant la intervenció activa
d'una comissió ciutadana amb l'objectiu de realitzar un seguiment i impuls extern i independent de la
reunió i de les propostes de millora."
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8.Expedient 4529/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d'ERC
per la millora en el procés de gestió dels pressupostos participatius Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 2, Abstencions: 0, Absents: 0
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC es fa la següent explicació prèviament: "És
una moció que ja vam presentar en l´anterior ple. Com que l´equip de govern i algun altre grup no estava
d´acord amb l´exemple que vam posar, ara la tornem a presentar sense l´exemple."

Primer.-Consensuar, en una reunió monogràfica una manera més equitativa per aconseguir que tots els
nuclis de població tinguessin la possibilitat de veure realitzada la inversió o millora que creguin
necessària al seu nucli.
Segon.- En aquesta reunió estudiar l a possibilitat d’augmentar els diners destinats als pressupostos
participatius per la propera edició i les futures."
Tercer.- Que la reunió o reunions monogràfiques esmentades en el primer punt no siguin tancades entre
els membres del ple municipal, sinó obertes a la ciutadania, transparents, mitjançant la intervenció activa
d'una comissió ciutadana amb l'objectiu de realitzar un seguiment i impuls extern i independent de la
reunió i de les propostes de millora."
9.Expedient 4570/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la moció que presenta el grup municipal d'ERC
per la creació d'una àrea de coordinació d'activitats en el nostre Ajuntament. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 8, Abstencions: 3, Absents: 0
Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC es fa lectura de la moció presentada:
"Al nostre municipi hi ha moltes entitats de tots tipus que enriqueixen l a nostra vida social i permeten
interactuar entre els seus veïns i cobrir moltes inquietuds tant culturals, esportives, socials, etc, que ens
fa un municipi viu i cohesionat.
A més, les diferents regidories del nostre ajuntament organitzen molts actes durant tot l’any, tant d’una
manera institucional, com coorganitzant-les amb l es entitats del municipi.
A més de tots els actes que es fan durant tot l ’any, exposicions, xerrades, competicions esportives,
visites, sortides, festes de tot tipus, excursions, etc.
L’ajuntament disposa d’eines per posar en coneixement dels veïns i veïnes, com són l’agenda de l a
pàgina web https://www.hospitalet-valldellors.cat i l ’aplicatiu per dispositius mòbils, VHApp, que, en l
’era digital en l a qual ens trobem, segurament és la manera més fàcil i més utilitzada per l a gent que es
vol assabentar de l es activitats programades, tant de les diferents regidories, com de les diferents
entitats.
Ens hem adonat que tant a l a pàgina web, com a l ’aplicatiu, moltes vegades no apareixen totes l es
activitats, ni tan sols l es que s’organitzen directament des del propi ajuntament. Això comporta que es
solapin algunes activitats i actes, moltes vegades pel desconeixement de l es diferents entitats i moltes
vegades coincideixen en dia i hora activitats programades per diferents entitats i també per l es que es
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019.
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, i amb el vot
en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:

ACTA DEL PLE

Per l´Alcalde es presenta la següent explicació de vot: Pensem que els pressupostos participatius són un
bon procés i que sempre es poden millorar. Durant l'anterior mandat es van realitzar fins a tres exercicis.
Aquesta partida està considerada al pressupost de 2020 i existeix el compromís de realitzar reunions
amb els representants dels grups polítics municipals per redefinir els percentatges i tots el detalls.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

del total de la despesa dels pressupostos municipals, ni tampoc arriben al 4% de la despesa en
inversions reals. Aquest 2019, per exemple, del total de 6.018.722,11€ pressupostats en inversions reals
(Capítol 6 dels pressupostos, l’Ajuntament només n’ha destinat 209.000€ als pressupostos participatius,
fet que representa el 3,47%.
Des del nostre punt de vista creiem que a mig termini la presa de decisions sobre totes les inversions a
realitzar per l’Ajuntament en cadascun dels nuclis de població, s’hauria de prendre en el sí dels Consells
de Poble, on siguin els veïns i les veïnes qui decideixin les inversions que s'han de dur a terme. Entenem
que mentre els Consells de Poble no estiguin creats i en funcionament, els Pressupostos participatius
s’han de millorar.
I com que ja no ens alimenten molles, sinó que volem el pa sencer, hem fet una esmena a aquesta moció
per incorporar un punt en el que s’aprovi que la partida destinada als pressupostos participatius sigui
d’un 50% del total de la despesa destinada a inversions reals, i no del 3,47%.
Hem presentat una esmena que ERC no ha acceptat, i que és la següent:
Que la reunió o reunions monogràfiques esmentades en el primer punt no siguin tancades entre els
membres del ple municipal, sinó obertes a la ciutadania, transparents, mitjançant la intervenció activa
d’una comissió ciutadana amb l’objectiu de realitzar un seguiment i impuls extern i independent de la
reunió i de les propostes de millora.
Com que no volem ser partícips dels pressupostos participatius de la misèria, i volem que la ciutadania
s’impliqui des del primer moment en la redefinició dels pressupostos participatius, votarem en contra
d’aquesta moció"

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC donant la seva explicació de vot:"Ja hi ha
molts departaments que poden porta a terme una agenda conjunta es fan reunions periòdiques entre els
tècnics i potser l’únic que fa falta és més comunicació".
La Regidora Nuria Ortiz pel grup municipal del PSC fa la seva explicació de vot: ""Hem votat que no, en
aquest cas, Elidia, compartim alguna qüestió. Hi ha una coordinació de les diferents àrees de
l’ajuntament, els tècnics que hi treballen en aquests departaments es reuneixen aproximadament cada
mes, sobretot els que tenen més volum d’activitat, des de cultura, des de esports, des de turisme, en
aquest cas amb la cap de premsa i amb comerç, aquesta figura de coordinació, deia Elidia que es feia des
de Cultura, però també l’ha fet comerç o la ha fet la tècnica de Turisme, ara mateix ha sortit la
programació de Nadal i ha sigut consensuada conjuntament i que segons el moment, la feina que tenen i
la capacitat que tenen aquests tècnics ja s’organitzen perquè puguin fer aquesta coordinació. Això es
una cosa, que hauríem d’actualitzar el calendari del Outlook crec que es una tasca que ens toca als
regidors d’animar a l’ús, avui parlava amb informàtica per tornar-lo aposar en marxa i que tots els
departaments s’acostumin a actualitzar-lo. Penso en la línea que comentava el Sergi, a vegades tenim
les eines però les hem d’utilitzar. Un tema important es que se esta fent la nova pàgina web de
l’ajuntament on s’està treballant molt des del departament de comunicació i en aquest cas per fer una
millor eina amb aquesta web i que també en ajudarà en aquest sentit. La App es una aplicació, que de
vegades pot fallar, com qualsevol explicació, però lo que fa es arrastrar la informació que hi ha a Cultura
a l’Abast, i a cultura a l’abast s’informa de totes les activitats que fan les entitats, si les entitats informen,
primer, llavors es puja a la web i la App les rescata i surten a l’agenda. També recordar a totes les
entitats, que el Sergi també comentava que son moltes, cadascuna te la seva idiosincràsia, les entitats
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Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent intervenció:
"Estem d’acord en la necessitat de coordinar les diverses i nombroses activitats que es realitzen al
municipi per tal que aquestes no es solapin i s'afavoreixi així la màxima participació, la qualitat
d’aquestes ,com també una millor i acurada programació, fet del qual se’n beneficiarien tots els
ciutadans i ciutadanes.
Estem d’acord en la idea de crear una àrea de coordinació d’activitats. Però la proposta és molt poc clara,
ja que no es concreta com s’estructuraria, com funcionaria i des de quin departament es gestionaria.
Des del nostre grup municipal no compartim la idea d’utilitzar l’eina del calendari digital. Primer, perquè ja
s’ha intentat fer durant aquests últims dos anys, en un intent d’autocoordinació de les entitats de
Vandellòs, i el resultat ha estat poc exitós, segurament degut a la idiosincràsia de cada entitat i a la
immediatesa de molts dels actes que es programen. Segon, perquè creiem que un calendari digital és
una eina poc rigorosa, casolana i de fàcil accés per a moltes persones provocant això possibles
confusions.
Per això hem presentat una esmena, que el GM ERC ha acceptat íntegrament fet que agraïm, que planteja
que en comptes de crear un calendari de Google es creï una plataforma digital d’entitats del municipi, que
sigui dinàmica, activa i oberta, que faci d’aparador de la riquesa i la diversitat de les entitats del municipi i
on cada entitat, mitjançant un identificador personal, pugui accedir-hi per anunciar, publicar i publicitar
els seus actes, notícies relacionades de cada entitat i un formulari de contacte."

ACTA DEL PLE

programen des de les diferents regidories.
Hauríem de treballar per evitar el solapament d´activitats del mateix caire, en el mateix dia o el mateix
horari, sempre que es pugui i evitar també que hi hagi dos activitats molt semblants o comparables el
mateix dia o en dates molt properes.
Això passa per una major coordinació entre l es diferents regidories i també pel coneixement per part de
les entitats de les activitats que fan totes elles.
L’ajuntament hauria de crear un departament per coordinar tot això.
En primer lloc fer una sèrie de reunions amb l es entitats per explicar l a importància de preveure amb l a
major antelació possible l es activitats i que s’informés al coordinador/a de l es mateixes i fer servir algun
calendari digital on totes l es entitats i regidories sabessin l es activitats que es realitzen i quan es duen a
terme, així posaríem en coneixement de tota l a població d´allò que es fa i quan es fa. La millor eina, però
no l’única, podria ser l ’App de l’ajuntament per la facilitat de consulta.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d E
́ squerra Republicana de Catalunya proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents:(Consensuada amb el grup municipal de la CUP pel que fa al segon
Punt)
PRIMER: Disposar d’un àrea de coordinació d’activitats que es dediqui a recollir l es diferent activitats
que s’organitzen al municipi per part del propi ajuntament i de l es diferents entitats.
SEGON: Crear una plataforma digital d'entitats del municipi dinàmica, activa i oberta, que faci d'aparador
de la riquesa i la diversitat de les entitats del municipi i en la qual cada entitat, mitjançant un identificador
personal, pugui accedir-hi per anunciar, publicar i publicitar els seus actes, notícies relacionades de cada
entitat i un formulari de contacte"

Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal d´ERC referenciada.
10.Expedient 4571/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal d'ERC
per la millora en la seguretat ciutadana dels diferents nuclis de població del municipi. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, En contra: 8, Abstencions: 1, Absents: 0
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d' ERC es llegeix la moció del següent contingut:
"Un model eficaç de seguretat està basat en la prevenció, en les actuacions d´anticipació que pretén de
forma específica reduir o canalitzar positivament la conflictivitat social, i que el seu origen es troba en les
agressions entre les persones i els seus béns públics i privats, que és el que genera inseguretat. La
prevenció és imprescindible per articular les polítiques de cohesió social i territorial amb les específiques
de protecció ciutadana i seguretat.
El nostre municipi consta de 102 km2 amb dos nuclis costaners, una urbanització i tres nuclis d´interior
els quals plantegen unes necessitats i realitats ben diferenciades.
Els nuclis de costa pateixin una variabilitat poblacional estacional amb un augment significatiu de
visitants, turistes i segones residències als caps de setmana, festius i a la temporada estival.
Els nuclis d´interior envoltats de muntanya, camps de conreu i masies.
En els últims mesos, tant en els nuclis d´interior com en la Urbanització Vanessa Park han experimentat
un augment dels fets delictius relacionats amb l'entrada en cases com els robatoris en força. A més de
robatoris sobre produccions agrícoles dirigits tant a collites, com de maquinària i de diferents utensilis.
Per tant, es fa cada cop més necessari enfront la inseguretat que pateixen els nostres veïns i veïnes del
nostre municipi que es destinin més recursos humans i econòmics a la seguretat amb l´objectiu de
prevenir els fets delictius.
Si ens fixem en el funcionament intern de l´Oficina d´Atenció al Ciutadà l´horari d´atenció al públic és de
dilluns a divendres de les 9h del matí fins les 13.45h en el qual hi ha un funcionari que atén les peticions
dels ciutadans així com les denúncies.
Fora d´aquest horari, no hi ha cap funcionari a les dependències, quedant els ciutadans que necessitin
atenció o consulta de policia local exposats a un telèfon mòbil 24h dels agents que estiguin de servei.
La dotació d´agents del cos de policia local al nostre municipi consultant l´IDESCAT és el següent: 18
funcionaris distribuïts en: 1 sotsinspector (de baixa), 1 sergent (interí a l´espera de realitzar el curs a l
´ISPC), 2 caporals i 12 agents (2 agents actualment realitzant el curs bàsic a l´ISPC, 1 agent interí i 1
agent interí fent tasques de notificador). El mateix institut indica que la ràtio per cada mil habitants és de
2.66 policies, no obstant aquesta dada és el mínim exigit, però que resulta totalment insuficient per cobrir
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El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres /6 del PSC, 1 de la FIC i 1 de C's) , que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de
tres membres (2de JxCaT i 1 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 d' ERC i 1 de la
CUP), ACORDA:

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019.
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haurien de demanar amb 15 dies, que es lo que diu el reglament, qualsevol espai i cosa que necessitin,
primer per un tema de logística, tant de gestió de personal com de material, perquè moltes vegades s’ha
d’ajudar, si que es veritat que com som un poble si no t’ho demanen amb 15 dies no diem que no, som
molt flexibles, per això aprofito per recordar que s’intenti fer amb aquest 15 dies d’antelació. Després hi
ha una altra part que crec que em de tenir tots molt clar i es que les entitats son autònomes i moltes
vegades quan demanen per exemple fer ús de la sala Bonet i dius que no poden fer ús perquè hi ha
aquesta activitat que està fent tal departament o tal entitat, llavors et diuen dons donam la sala ferrer
malet. Llavors son conscients de que estan duplicant una activitat en el mateix dia, ningú de naltros crec
que no vol dir a cap entitat si pot fer o no alguna de les seves accions. Les activitats pròpies es
publiquen, després està la part de les entitats que es publiquen quan et donen la informació, i algunes
vegades es veritat que se va darrera, que es coneix la informació i gent de la casa a trucat per dir mira
que m’ha arribat això passem-ho i ho publico, crec que hi ha un esforç per part de tothom de pugui fer
aquesta feina. Crec que es un problema que hem d’estar molt content de tenir-lo, perquè tenim un
municipi molt actiu i molt pro actiu i que es fan moltes activitats, crec que estem intentant
sol3lucionar.ho i la eina aquesta doncs podem parlar amb els tècnics que ens informin millor, si hi ha
alguna solució, algun sistema millorable.
Punt 14. Bases reguladores subvencions.
Com vam comentar a les comissions s’ha fet un canvi al procediment de les bases de subvenció ha
petició del departament d’intervenció. Fins ara eren per concurrència competitiva i han passat a
concessió directa, ja que com ens van explicar les condicions son iguals. Les bases son les mateixes,
només hi ha un canvi de procediment.

les demandes i necessitats del nostre municipi.
Per tots aquests motius, el Grup Municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya proposa al Ple d’aquest
Ajuntament l’aprovació dels següents:
ACORDS
PRIMER: Adequar i dotar a la policia local dels recursos humans a la situació actual del municipi en
conseqüència al creixement de població dels diferents nuclis i de la seva diversitat i extensió.
SEGON: Crear un grup de policia rural per tal de prevenir els fets delictius en les zones rurals del municipi.
TERCER: Obrir al públic en horari de matí i tarda l´Oficina d´Atenció Ciutadana.
QUART: Fomentar des de l´Ajuntament la formació dels agents en temes com: atenció a víctimes de
violència de gènere, trànsit i policia administrativa.
CINQUÈ: Que el pressupost del 2020 inclogui una partida específica per a dur a terme aquests acords.
SISÈ: L´Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant comunicarà l´aprovació d´aquests acords a la
plantilla de treballadors de la policia local."

Intervé la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCaT fent la seva explicació de
vot:"Nosaltres també portàvem al nostre programa la millora de la seguretat als nostres nuclis, per tant
qualsevol proposta en aquest aspecte la trobem positiva.
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la seva explicació de vot: "Estic d’acord
amb molts punts dels acord d’aquesta moció, però no ho veig clar que el departament de la policia es
gestioni millor amb una plantilla més amplia, si primer no es gestionar millor políticament."
Per l'Alcalde es fa la següent explicació de vot: Aquesta petició no ha estat realitzada pels representants
dels funcionaris cosa que d'alguna manera ho haurien d'explicitar. Es realitzen reforços a l'oficina
d'atenció ciutadana i a la temporada d'estiu on sí que es demana allargar la temporada. Actualment
s'està treballant en dignificar la caserna i proveir dels recursos necessaris per realitzar una bona tasca.
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Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC manifestant: "Argumentació de la policia
rural: en cap cas, volem que substitueixi les funcions pròpies dels agents rurals de la Generalitat, ja que
aquest cos té les seves competències i funcions, ni tampoc substituir tant a la unitat de medi ambient
del cos de Mossos d´Esquadra com tampoc al grup de la SEPRONA de la Guàrdia Civil. La unitat rural que
proposem seria un grup d´intervenció ràpida i immediata en la qual podrien aixecar actes per infraccions
que s´hagin comés puguin observar in situ, mentre que una altra dotació de la policia local estigués
atenent altres requeriments ja sigui d´àmbit de seguretat ciutadana en el nucli de l´Hospitalet com també
en la recollida de denúncies a la Comissaria."
Per la mateixa Regidora es manifesta: "Al municipi veí de Cambrils tenen una unitat creada anomenada
Patrulla Verda amb les següents funcions: 4. Vigilància i supervisió dels camins i platges, informant del
seu estat i manteniment necessari, així com de la correcta senyalització.5. Control de l'estat de neteja de
les lleres de les rieres, barrancs i caves per tal d'evitar que en cas de fortes pluges es puguin ocasionar
desbordaments o embussos. 13. Protecció de la flora i fauna i recuperació d'animals protegits. Vetllar pel
compliment de l'Ordenança Municipal de Tinença d'animals Domèstics. 14. Intervenció en casos
d'aparició d'eixams d'abelles. 15. Recolzament als torns polivalents en tasques de regulació del trànsit i
quan el caporal o encarregat del torn així ho sol·liciti."
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Intevé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
"Des de el grup municipal de la CUP no considerem adequades les proposes substancials d’aquesta
moció perquè, primerament, no sembla que sigui una moció presentada per un grup municipal
d’esquerres, més aviat el contrari. Les polítiques de seguretat no s’han d’abordar exclusivament sota el
paradigma de: “més policia és més seguretat”, això és el que diu la dreta, sinó que cal tenir en compte
altres qüestions que aquesta moció no aborda.
En segon lloc, la ràtio de policies per habitant ja es compleix, per tant, aquest augment d'agents que es
demana trobem que no està justificat.
En tercer lloc, trobem totalment desproporcionada la creació d'un grup de policia rural. Quan els pagesos
han reclamat més vigilància en època de collites (principalment durant la campanya de la garrofa i de la
oliva) ja s'hi han destinat més recursos, i, tot i que és millorable, ha funcionat raonablement bé.
Els punts 3 i 4 si que ens semblen raonables, ampliació horaris Oficina Atenció Ciutadana, o major
formació dels agents en temes com atenció a víctimes de violència masclista, trànsit i policia
administrativa. I voldríem votar a favor d’aquests punts.
Votació separada punts 1 i 2 (EN CONTRA)
Punts 3, 4, 5 i 6 A FAVOR
Com que l’alcalde no permet votació separada,votem EN CONTRA"

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019.

Tanmateix, s'informa que segons la Junta de Seguretat Local es determina que el nostre municipi no es
conflictiu
La Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC manifesta que ha demanat les dades
estadístiques de delinqüència al municipi però encara no el tenen.
Contesta l' Alcalde que a les reunions de la Junta de Seguretat Local es llegeixen les dades estadístiques
però no s´entrega cap document per considerar-se confidencial.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit vots (6 del PSC, 1 de la CUP i 1 de C'S) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb el vot a favor de
quatre membres (2 de JxCaT, 1 d' ERC i 1 del PP) i amb l´abstenció de 1 membre (de la FIC), ACORDA:
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11.Expedient 4572/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per garantir el compliment de les màximes mesures de seguretat de la Central
Nuclear Vandellòs II. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 5, En contra: 8, Abstencions: 0, Absents: 0
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la lectura de la proposta d´acord del següent
contingut:
"El 2 de març del 2018 la Central Nuclear Vandellòs 2 va aturar-se per localitzar un degoteig d'aigua del
circuit de refrigeració i descartar una possible fuita a la barrera de pressió. Tot apunta, però, que els
problemes haurien començat setmanes enrere.
Aquest incident va ser denunciar fa més d'un any per l’entitat Sociedad Humana, que exerceix d’acusació
particular. Segons aquesta denúncia, la central es va aturar el 2 de març del 2018 però els problemes
haurien començat el 13 de febrer i per tant la central hauria estat operant durant 17 dies sense complir
amb les especificacions tècniques de funcionament. En la denúncia també addueixen que l'envelliment
dels elements de la central posa en perill la seguretat de les instal·lacions i acusen els responsables de la
nuclear d’irregularitats en la seva gestió, a més d'oferir informació esbiaixada i parcial sobre els
incidents. La Fiscalia, que forma part del procés, també veu indicis de delicte.
Aquesta denúncia està sent instruïda pel jutjat d’instrucció número 2 de Reus que ha obert diligències
penals per investigar si hi va haver delicte per part dels responsables de la central per no haver-la aturat
amb antelació.
El 14 de novembre passat vam saber (https://tarragonadigital.com/costadaurada/ perit-declara-jutjatvandellos-funcionar-disset-dies-fuita-zonasensible?
bot=camptgns) que un pèrit havia declarat davant el jutge que la Central Nuclear Vandellòs II
efectivament va funcionar durant disset dies amb una fuita a la barrera de pressió. Segons el pèrit es
tracta d’una zona considerada sensible, ja que és la part que controla la temperatura del nucli.
De fet, aquesta és la segona prova pericial que confirmaria que hi va haver la fuita, després d’una primera
declaració a l’abril. El jutge estudia ara si crida a declarar algun responsable de la central.
Segons es desprèn d’aquestes declaracions, la central hauria funcionat durant disset dies incomplint les
especificacions tècniques de funcionament, ja que
aquestes marquen que si hi ha una fuita d’aquestes característiques, la central s’ha d’aturar ja que la
barrera de pressió és una part sensible perquè és on va l’aigua que refreda el nucli, i si l’aigua no pot
arribar correctament al nucli aquest es pot escalfar massa i provocar un accident molt greu.
D’aquest incident la població de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant no n’ha estat en cap moment
informada per cap canal oficial, donant peu a situacions d’inseguretat i vulnerabilitat davant aquesta
mena d’incidents. De fet, en el nostre municipi hi ha un greu dèficit d’informació respecte al
funcionament, la seguretat i les mesures a prendre en cas d’incident o accident a la Central Nuclear
Vandellòs 2.
La CUP com a organització política preocupada per la seguretat de les centrals nuclears, va incorporar al
programa electoral un punt per crear una comissió municipal de vigilància i control de la central nuclear
Vandellòs 2 per garantir el compliment de les màximes mesures de seguretat mentre aquesta instal·lació
estigui en funcionament.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. Que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es personi com a acusació en la causa oberta
pel jutjat d’instrucció número 2 de Reus en
relació a la investigació d’un possible delicte per part dels responsables de la Central Nuclear Vandellòs 2
arran d’una fuita a la barrera de pressió.

ACTA DEL PLE

Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal d' ERC referenciada.

2. En el termini màxim de tres mesos constituir una comissió municipal de vigilància i control de la
Central Nuclear Vandellòs 2 per garantir el compliment de les màximes mesures de seguretat mentre
aquesta instal·lació estigui en funcionament."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre del 2019.
Per Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT fent la seva explicació de vot: "Al punt dos parles de
constituir una comissió municipal de vigilància i control de la Central. Vas explicar a les comissions que
estaria formada pel consistori, associacions, persones individuals (20/30 persones). Ens genera dubtes
el termini de temps fixat i per la manera poc clara de com formar aquesta comissió. Malgrat això us
votem que sí a la proposta."
Per l'Alcalde es fa la següent explicació de vot: El valor principal que ha d'aportar la Central Nuclear és el
de la seguretat, amb això estem tots d'acord, i també el respecte per la justícia. Cal tenir en compte que
cada any es celebra un Comité d'Informació de la Central Nuclear on estan invitats tots el regidors i
entitats del municipi i la informació es pública.

Primer.- Desestimar la proposta d´acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.
12.Expedient 4577/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per al canvi dels contractes amb entitats financeres. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra:8, Abstencions: 2, Absents: 0
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP procedeix a llegir la proposta d´acord:
"El Grup Municipal de la CUP-AMUNT a través del seu portaveu va sol·licitar a l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant la relació de contractes
actualment vigents amb entitats financeres i la durada dels mateixos.
Segons la notificació rebuda continguda a l’Expedient 2958/2019, actualment l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant té els següents contractes amb entitats financeres, amb les dates de finalització
del contracte així com les
condicions de cancel·lació:
BANC N. COMPTE/IBAN DATA CONTRACTECONDICIONS CANCEL·LACIÓ
BBVA ES24 XXXX XXXX XXXX XXXX 8931 17/7/2017 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes
d’antelació)
BBVA 0182 XXXX XX XXXXXXX004 5/09/2018 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes d’antelació)
BBVA ES06 XXXX XXXX XXXX XXXX 4690 29/08/2019 Cancel·lable gratuïtament a partir 1/3/2020)
BBVA ES09 XXXX XXXX XXXX XXXX 9910 29/08/2019 Cancel·lable gratuïtament a partir 1/3/2020)
BBVA ES87 XXXX XXXX XXXX XXXX 1991 29/08/2019 Cancel·lable gratuïtament a partir 1/3/2020)
CAIXABANK ES57 XXXX XXXX XXXX XXXX 8278 1/01/2015 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes
d’antelació)
CAIXABANK ES05 XXXX XXXX XXXX XXXX 5850 1/10/2016 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes
d’antelació)
SANTANDER 0049 XXXX XX XXXXXXX530 30/07/2019 Cancel·lable (comunicant-ho amb 14 dies
d’antelació)
En total, son cinc contractes amb l’entitat BBVA, 2 contractes amb CaixaBank, i 1 contracte amb
Santander.
Segons fonts del Banco de España totes tres entitats s’han vist beneficiades, directa o indirectament, pel
rescat financer que l’Estat espanyol ha executat sobre el sistema financer i que ascendeix a 62.295
millones de euros: BBVA (CatalunyaCaixa): 13.005 milions; CaixaBank (Banc de València): 6.475 milions;
Santander (Popular comprat per 1 euro). De tot aquest rescat, el mateix Banco de España afirma que
només ha recuperat 4.477 millones (31 de desembre de 2017), i que com a molt compta recuperar-ne
altres 9.857 milions més. En total es perdran 47.961 milions d’euros.

ACTA DEL PLE

El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C´s i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb el vot favorable
de cinc membres (2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d´ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
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Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant que són necessàries mesures
de seguretat de la central.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Pel Regidor Sergi Saladié del Grup municipal de la CUP el que s´hauria de tenir la informació
preventivament no a posteriori, també parla de la Comissió de seguretat que es fa anualment.
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El regidor Sergi Saladié fa la següent explicació:" El Grup Municipal de la CUP-AMUNT vam sol·licitar a
l’Ajuntament la relació de contractes actualment vigents amb entitats financeres i la durada dels
mateixos.
Segons la notificació rebuda actualment hi ha 5 contractes amb l’entitat BBVA, 2 contractes amb
CaixaBank, i 1 contracte amb Santander. D’aquests contractes, 5 son cancelables sense cap tipus de
penalització, i 3 es poden cancel·lar a partir de l’1 de març vinent.
Demanem que l’Ajuntament canviï els contractes amb aquestes entitats i es passi a la banca ètica. I ho
demanem perquè és immoral i injust continuar tenint relacions amb banca usurera i gens transparent.
Una banca que, directa o indirectament, s’ha vist beneficiada pel rescat financer que l’Estat espanyol ha
executat sobre el sistema financer i que ascendeix a 62.295 milions d’euros: BBVA (Catalunya Caixa):
13.005 milions; CaixaBank (Banc de València): 6.475 milions; Santander (Popular comprat per 1 euro).
Una banca que executa desnonaments de forma sistemàtica i gairebé indiscriminada. Actualment a
Catalunya segons el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense títol habilitant, hi ha gairebé
50.000 habitatges buits procedents d’execucions hipotecàries. El 57% d’aquests desnonaments els han
executat BBVA, CaixaBank i Santander.
També cal tenir en compte que BBVA, Santander, i CaixaBank es troben entre els principals bancs que
financen la indústria d’armament. Segons dades del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, entre 2013 i 2018
el BBVA ha finançat aquesta industria en 4.672 Milions de Dolars, el Santader en 2.824 Milions de Dolars,
i CaixaBank en 109 Milions de Dolars.
Davant aquestes entitats financeres usureres, mancades d’escrúpols i sense el més mínim sentit ètic i de
respecte pels drets humans, hi ha un ric teixit de banca ètica que té com a principi el respecte per la vida i
pels drets de les persones. Una banca ètica que no inverteix en armes, que no desnona, i que representa
un conjunt de valors que creiem totes compartim."

ACTA DEL PLE

A més, aquestes entitats financeres executen desnonaments de forma sistemàtica i gairebé
indiscriminada. Actualment a Catalunya segons el Registre d’habitatges buits i habitatges ocupats sense
títol habilitant, hi ha gairebé 50.000 habitatges buits procedents d’execucions hipotecàries. El 57%
d’aquests desnonaments els han executat BBVA, CaixaBank i Santander.
També cal tenir en compte que BBVA, Santander, i CaixaBank es troben entre els principals bancs que
financen la indústria d’armament. Segons dades del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, entre 2013 i 2018
el BBVA ha finançat aquesta industria en 4.672 Milions de Dolars, el Santader en 2.824 Milions de Dolars,
i CaixaBank en 109 Milions de Dolars.
Ens trobem doncs, que l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant té tots els contractes bancaris
amb aquestes tres entitats financeres, que s’han vist beneficiades pel rescat bancari que no pensen
tornar, que executen desnonaments a famílies vulnerables, i que inverteixen en armament.
Davant aquestes entitats financeres usureres, mancades d’escrúpols i sense el més mínim sentit ètic i de
respecte pels drets humans, hi ha un ric teixit de banca ètica que té com a principi el respecte per la vida i
pels drets de les persones. Una banca ètica que no inverteix en armes, que no desnona, i que representa
un conjunt de valors que creiem totes compartim.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD (consensuat amb el grup municipal
d´ERC pel que fa a l´acabament del punt 1.)
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. En el termini màxim de tres mesos obrir els comptes corrents que siguin necessaris amb entitats
financeres de banca ètica que no hagin canviat la seu social arran dels fets de l' 1 d'octubre.
2. En el termini màxim de tres mesos cancel·lar els cinc comptes corrents que no tenen cap tipus de
penalització, i que son els següents:
BANC N. COMPTE/IBAN DATA CONTRACTE CONDICIONS CANCEL·LACIÓ
BBVA ES24 XXXX XXXX XXXX XXXX 8931 17/7/2017 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes
d’antelació)
BBVA 0182 XXXX XX XXXXXXX004 5/09/2018 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes d’antelació)
CAIXABANK ES57 XXXX XXXX XXXX XXXX 8278 1/01/2015 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes
d’antelació)
CAIXABANK ES05 XXXX XXXX XXXX XXXX 5850 1/10/2016 Cancel·lable (comunicant-ho amb un mes
d’antelació)
SANTANDER 0049 XXXX XX XXXXXXX530 30/07/2019 Cancel·lable (comunicant-ho amb 14 dies
d’antelació)
3. A 1 de març de 2020 cancel·lar els cinc comptes corrents que fins aquella data tenen penalització per
cancel·lació anticipada, i que son els següents:
BANC N. COMPTE/IBAN DATA CONTRACTE CONDICIONS CANCEL·LACIÓ
BBVA ES06 XXXX XXXX XXXX XXXX 4690 29/08/2019 Cancel·lable gratuïtament a partir 1/3/2020)
BBVA ES09 XXXX XXXX XXXX XXXX 9910 29/08/2019 Cancel·lable gratuïtament a partir 1/3/2020)
BBVA ES87 XXXX XXXX XXXX XXXX 1991 29/08/2019 Cancel·lable gratuïtament a partir 1/3/2020)"

La Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC manifesta:"Vam presentar una esmena al GM de
la CUP per vetllar que aquestes entitats de banca ètica no haguessin canviat de seu social arran dels fets
de l´1-O."
Al que contesta el Regidor Sergi Saladié que totes aquestes entitats no es mouen per qüestions
polítiques.
Per la Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCAT es manifesta:"Els terminis que fixeu a
la proposta d’acord són al nostre entendre curts. Cal analitzar bé les garanties, quina repercussió tindria
en les entitats existents ja que l’Ajuntament els hi dona molta vida i si haguessin de tancar garantir que
les noves entitats contractades donin el mateix servei als vilatans i vilatanes, és a dir saber el servei que
garantiran al municipi aquestes noves entitats, etc.... Creiem que abans d’aventurar-nos a canviar
d’entitats hauríem de fer un estudi per a poder-ho executar bé o fer el pas de manera progressiva."
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC:"Canvi de contractes en la banca;CUP SI, la
banca actual no ens dona cap garantia és més encara ens deuen als ciutadans 60 mil milions d’euros"

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES
13.Expedient 2829/2019. Estudi i resolució, si escau, de les al·legacions interposades per l'ADF (RE
5421) i per Sergi Saladié (RE 628) envers l'aprovació inicial del plànol de limitació d'incendis forestals.
Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0
Atès que pel Ple de 24 de juliol de 2019 es va aprovar inicialment el plànol de delimitació dels incendis
forestals segons la Llei 5/2003 de 22 d´abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals.
Atès que es va publicar al Butlletí oficial de la província de 2 d´agost de 2019 CV 2019-07090.
Vist el certificat del resultat de l´exposició pública es van presentar 3 al·legacions:
- RE 5280 de 27-8-2019 del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
- RE E-628 de 30-8-2019, de Sergi Saladié en representació de la CUP
- RE 5421 de 2-9-2010, Genis Domènech, en representació de l' ADF.
Vist que per la Diputació de Tarragona s´ha presentat al novembre de 2019 un nou plànol de delimitació
de mesures de prevenció dels incendis forestals del Municipi.
Vist l´informe emès per la Tècnica de Medi Ambient del següent contingut:
"EXPOSICIÓ DE FETS
•
En data 2 d’agost del 2019 es realitza la informació pública al B.O.P. de Tarragona inserció
2019/7090 de l’aprovació inicial del Plànols de delimitació de les mesures de prevenció
d’incendis forestals del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
•
En data 30 d’agost del 2019 el Sr. Sergi Saladié Gil, major d’edat, proveït amb NIF 39873608A, en
representació del Grup Municipal Candidatura d’Unitat Popular-Alternativa Municipalista (CUPAmunt) a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, amb NIF V55758957, i amb efectes
de notificacions a Pl. De l’Ajuntament 6, cp 43891 (Vandellòs), va presentar al·legacions dins el
termini previst d’aprovació inicial del plànol de delimitació de les mesures de prevenció
d’incendis forestals al municipi de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.
•
En data 2 de setembre del 2019 el Sr. Genís Domenech Coll, major d’edat, proveït amb NIF
39925567M en representació de l’ADF de Vandellòs, amb NIF G43129568 i amb domicili a
efectes de notificacions a Pl. de l’Ajuntament, 6, 43891 de Vandellòs, va presentar al·legacions
dins el termini previst d’aprovació inicial del plànol de delimitació de les mesures de prevenció
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El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot a favor de
tres membres (de la FIC, d' ERC i de la CUP) i amb l´abstenció de dos membres (de JxCaT), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.

ACTA DEL PLE

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre del 2019

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Intervé el Regidor d´Hsenda manifestant: "Tot el moviment que porta l´Ajuntament és important i canviar
de cop seria possiblement un desgavell, a partir d´ara es podria explorar aquestes entitats a veure quines
mesures tenen i per l´operativitat s´ha de votar ara en sentit contrari".

d’incendis forestals al municipi de Vandellòs i Hospitalet de l’Infant.
Les al·legacions presentades, per part del Sr. Sergi Saladié Gil són les següents:
o Primera: Participació pública en l’elaboració del plànol de delimitació de les mesures de
prevenció dels incendis forestals. En aquest sentit al·leguem que abans de l’aprovació
definitiva del plànol es desenvolupin reunions amb els propietaris afectats i amb l’ADF, per
tal de recollir, si s’escau, les seves aportacions.

•
•
•
•

o Tercera: Criteris de delimitació de les amplades de les franges. En aquest sentit, al·leguem
que abans de l’aprovació definitiva del plànol, en l’apartat cartografia es concreti la
delimitació de totes les amplades de cada subjecte obligat segons els criteris següents:
•
Característiques dels combustibles de les masses forestals situades a una
distància mínima de 500 m del subjecte obligat.
•
Pendents
•
Orientacions
•
Exposició a situacions d’alt risc d’incendi forestal i dels principals tipus
d’incendi
o Quarta: subjectes obligats.
•
En aquest sentit al·leguem que abans de l’aprovació definitiva del plànol en
l’apartat subjectes obligats la taula que l’acompanya inclogui detalladament el
nom de la persona física i jurídica (o com a mínim la referència cadastral) o de
l’ens responsable de l’execució de les actuacions previstes en cada objecte
d’actuació (nucli de població, urbanització, edificació o instal·lació),
especialment per als casos que el document descriu com antic nucli i nucli.
•

En aquest sentit al·leguem que abans de l’aprovació definitiva del plànol en
l’apartat subjectes obligats la taula que l’acompanya, així com en la
cartografia, s’especifiquen detalladament les referències cadastrals de les
parcel·les afectades en cada franja i quina és la responsabilitat de cada
propietari en tant que subjecte obligat.

o Cinquena: Priorització de les actuacions. Termini d’execució dels treballs. En aquest sentit
al·leguem que abans de l’aprovació definitiva del plànol, en l’apartat “subjectes obligats” i
en la taula que l’acompanya, s’especifiqui clarament què implica cada rang de priorització,
especialment en els seus terminis d’execució. En aquest sentit, la proposta de terminis
d’execució que fem per als diferents rangs de priorització és la següent:
•
Rang 1: execució de l’actuació en un termini màxim de 6 mesos des de

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

•
•
•
•
•
•

Sector sud de la urbanització Vanessa Park
Edificació residencial aïllada situada sobre el punt quilomètric 3,3 de la C-44
Sector residencial Corralets
Sector de la Porrassa
Polígon industrial Les Tàpies
Complex energètic del sud de Coll de Balaguer (central nuclear Vandellòs 1,
central nuclear Vandellòs 2, central tèrmica Plana de Vent 1 i 2)
Subestacions elèctriques Coll de Balaguer-Aigualcoll
Depuradora de l’Hospitalet de l’Infant
Instal·lacions del consorci d’Aigües de Tarragona
Àrea de servei de l’Hospitalet de l’AP7
Gasolinera de l’Hospitalet de l’Infant (situada l km 1.128,5 de la N-340)
Diverses instal·lacions del gasoducte Barcelona-Tivissa (caseta ENAGAS,
situada al km 8,9 de la C-44, caseta ENAGAS situada al km 8,9 de la c-44,
caseta ENAGAS situada al km 23,6 de la T-318
Cementiri de l’Hospitalet de l’Infant
Ermita de Sant Roc
Conjunt d’instal·lacions de telecomunicacions dels Graus de Vandellòs
Caseta i torre de telecomunicacions de la Gentilla.
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•
•
•
•
•
•

ACTA DEL PLE

o Segona: Determinació dels objectes d’actuació. En aquest sentit al·leguem que abans de
l’aprovació definitiva del plànol, en l’apartat “Subjectes obligats”, així com en la taula que
l’acompanya, i en la cartografia, s’incloguin les franges següents:

•
•

l’aprovació definitiva del plànol
dels incendis forestals.
Rang 2: execució de l’actuació
l’aprovació definitiva del plànol
dels incendis forestals.
Rang 3: execució de l’actuació
l’aprovació definitiva del plànol
dels incendis forestals.

de delimitació de les mesures de prevenció
en un termini màxim de 12 mesos des de
de delimitació de les mesures de prevenció
en un termini màxim de 18 mesos des de
de delimitació de les mesures de prevenció

o Vuitena: En aquest sentit al·leguem que un cop aprovat definitivament el plànol, s’incorpori un
apartat específic que prevegi un sistema de seguiment i avaluació, on s’especifiquen
clarament, i com a mínim, els terminis d’avaluació, les entitats que han de formar part del
seguiment, i els criteris de manteniment de franges.
Pel que fa a les al·legacions presentades per l’ADF, coincideixen en la seva totalitat amb les al·legacions
presentades pel Sr. Sergi Saladié Gil, per la qual cosa, la resposta és la mateixa en ambdós casos.
-

En data 1 d’octubre del 2019 la Diputació de Tarragona emet informe, a petició de l’Ajuntament de
Vandellòs i Hospitalet de l’Infant, per tal que pugui resoldre les al·legacions formulades pel Sr. Sergi
Saladié Gil i pel Sr. Genís Domenech Coll

FONAMENTS DE DRET
La normativa interessada.
Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, on es determina que les entitats locals situades
en zones d’alt risc han de disposar d’un pla de prevenció.
Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis.
Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les urbanitzacions, els
nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la
Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic.
Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals a les
urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei.
Amb numero d’expedient 8004330008-2015-0010348 es fa la petició d’assistència per part de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant a la Diputació de Tarragona per a la redacció del
Plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals en 80 municipis.
En conseqüència, informo:
Primer.- Estimar part de les al·legacions presentades pel Sr. Sergi Saladié Gil, i pel Sr. Genís Domenech
Coll i incloure-les en la modificació dels Plànols de delimitació de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Les
al·legacions presentades per les entitats i acceptades són les següents:
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o Setena: Incorporació del plànol de franges al Projecte d’ordenació forestal municipal. En
aquest sentit al·leguem que un cop aprovat definitivament el plànol, els continguts d’aquest
plànol siguin incorporats al projecte d’ordenació forestal.

ACTA DEL PLE

o Sisena: Taules de taxes i preus públics. En aquest sentit al·leguem que abans de l’aprovació
definitiva del plànol, s’incorpori un apartat on s’especifiquin clarament quines seran les
taxes per a l’execució de les actuacions previstes en cas que els subjectes obligats no les
facin efectives. Igualment al·leguem que s’incorpori un apartat on s’especifiquin clarament
els preus públics que l’ajuntament té previstos d’oferir per a l’execució de les franges dins
els terminis establerts, i que reclamem que aquests preus públics només estiguin dirigits a
persones físiques, no jurídiques i que s’ajustin el màxim possible per afavorir que els
subjectes obligats (persones físiques) puguin acollir-se a aquests preus públics per
desenvolupar de les actuacions previstes en els terminis establerts.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

En segon lloc, considerem que es discriminatori per als habitats de Vanessa Park que en la
taula de Subjectes obligats es descrigui la urbanització com a caseta de tros i es prioritzi en rang 2,
quan la resta de nuclis urbans estan prioritzats en rang 1. En aquest sentit al·leguem que abans de
l’aprovació definitiva del plànol, en l’apartat “subjectes obligats”, i en la taula que l’acompanya, es
descrigui Vanessa Park com a urbanització o nucli i es prioritzi com a rang 1.

o En relació al primer punt de les al·legacions, el procediment de participació pública en
l’elaboració del plànol de delimitació de les mesures de prevenció dels incendis forestals,
està definit a l’article 4.5 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i
s’inicia a partir de l’aprovació inicial del document per part del ple de l’Ajuntament i període
d’exposició pública d’un mes. Per tant, abans de l’aprovació definitiva es recolliran i tindran
en compte totes les al·legacions per part dels ciutadans i altres interessats.

•
•
•
•

o Quan al cinquè punt de les al·legacions, el subjecte obligat Vanessa Park, és una urbanització
i es prioritzarà de rang 1 a la taula de Subjectes obligats del document d’acompanyament.
o Respecte al setè punt de les al·legacions el plànol de delimitació de mesures de prevenció
d’incendis forestals aprovat definitivament, s’incorporarà al Projecte d’ordenació forestal
municipal (POF), una vegada aprovat.
-

Segon.- Pel que fa a les altres al·legacions presentades pel Sr. Sergi Saladié Gil , i pel Sr. Genís
Domenech Coll cal dir el següent:

-

Pel que fa al tercer punt de les al·legacions, criteris de delimitació de les amplades de les franges,
cal dir el següent:
Primer: segons el punt 1 de l’article 5, Senyalització i informes de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de
mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata
amb la trama urbana, estableix: ‘L’amplada i les característiques de la franja de protecció de cada
urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació ha d’ésser d’almenys vint-i-cinc metres i les
seves característiques han d’ésser les establertes per reglament. A instàncies de les
administracions competents es pot incrementar l’amplada de la franja de protecció o modificar-ne
les característiques sempre que es disposi d’un informe tècnic forestal que ho justifiqui’.
Segon: D’altra banda, segons l’article 6 Franja exterior de protecció del Decret 123/2005, de 14 de
juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat
immediata amb la trama urbana, estableix en el seu punt 1 el següent: “La franja exterior de
protecció ha de complir les característiques que s’estableixen a l’annex 2 d’aquest Decret. A l’annex
3 es recullen els criteris per a l’execució de les actuacions de tractament de vegetació”.
Tercer: A l’annex 2 Tractaments de la vegetació, aclarides a les franges de protecció estableix al punt
1 el següent: “En pendents superiors al 40% i barrancs i d’acord amb l’article 5.1 de la Llei 5/2003, de
22 d’abril, les actuacions que s’hagin de dur a terme requereixen un informe tècnic de caràcter
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•
•
•
•
•
•

Sector sud de la urbanització Vanessa Park
Edificació residencial aïllada situada sobre el punt quilomètric 3,3 de la C-44
Sector residencial Corralets
Sector de la Porrassa
Polígon industrial Les Tàpies
Complex energètic del sud de Coll de Balaguer (central nuclear Vandellòs 1,
central nuclear Vandellos 2, central tèrmica Plana de Vent 1 i 2)
Subestacions elèctriques Coll de Balaguer-Aigualcoll
Depuradora de l’Hospitalet de l’Infant
Instal·lacions del consorci d’Aigües de Tarragona
Àrea de servei de l’Hospitalet de l’AP7
Gasolinera de l’Hospitalet de l’Infant (situada l km 1.128,5 de la N-340)
Diverses instal·lacions del gasoducte Barcelona-Tivissa (caseta ENAGAS,
situada al km 8,9 de la C-44, caseta ENAGAS situada al km 8,9 de la c-44,
caseta ENAGAS situada al km 23,6 de la T-318
Cementiri de l’Hospitalet de l’Infant
Ermita de Sant Roc
Conjunt d’instal·lacions de telecomunicacions dels Graus de Vandellòs
Caseta i torre de telecomunicacions de la Gentilla.
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•
•
•
•
•
•

ACTA DEL PLE

o Quan al segon punt de les al·legacions, s’inclourà al plànol de delimitació tots els subjectes
obligats detallats en l’al·legació presentada:

forestal signat per un/a professional amb titulació universitària forestal sobre les mesures
necessàries per minimitzar els efectes de les actuacions sobre el terreny. Aquest informe establirà:
Els tractaments i aclarides que cal efectuar a la franja, que podran ser diferents a les especificades
en aquest annex, amb l’objecte d’evitar l’erosió, garantir l’estabilitat del terreny i garantir la protecció
adequada de les persones. L’amplada de la franja de protecció, que podrà ser diferent als 25 metres
d’acord amb les característiques dels combustibles, pendents, orientacions i exposició a situacions
d’alt risc d’incendi forestal. El tractament i la disposició dels residus vegetals amb l’objecte de
minimitzar l’erosió”.

No obstant això, l’Ajuntament i els particulars poden proposar o indicar els subjectes obligats on es
consideri que s’hauria d’ampliar la franja de protecció, en el cas que es consideri que la franja de 25
metres no és suficient. En aquest cas, totes les propostes que es presentin es poden considerar i
posteriorment, es continuarà amb la tramitació d’aprovació del plànol de delimitació i es el DARP qui
té la competència per a realitzar l’informe preceptiu respecte el plànol de delimitació definitiu que es
presenti, amb el compliment de les característiques tècniques de cada subjecte obligat.
o Quarta: subjectes obligats.
-

Pel que fa a la identificació dels subjectes obligats, no és necessari la seva identificació cadastral
en el document d’acompanyament, ni és obligatori per part de la normativa de referència. Els
subjectes obligats estan suficientment identificats en coordenades UTM, al plànol en format shape
que està disponible al ciutadà a l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. A més a més, els
interessats, sempre que vulguin, poden consultar a l’Ajuntament el polígon i parcel·la dels subjectes
obligats definits al plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals.
Quan a la responsabilitat de cada propietari en tant que subjecte obligat:
Segons l’article 3 obligacions i article 4 subjectes obligats de la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures
de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama
urbana, correspon als propietaris dels masos, habitatges aïllats en sòl no urbanitzable, granges,
indústries aïllades i altres elements obligats, realitzar i per tant pagar la neteja forestal de les franges
de protecció.
Correspon a les urbanitzacions no recepcionades per l’ajuntament (juntes de compensació) fer-se
càrrec de l’obertura i manteniment de les franges forestals.
Per últim, correspon a l’ajuntament l’obertura i manteniment de franges en els nuclis urbans de la
població i en aquelles urbanitzacions (qualificades com a sòl urbà) que estiguin recepcionades per
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Els criteris de delimitació de l’ample de les franges proposades en les al·legacions presentades seria
objecte d’un altre contracte.
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Tal i com s’ha indicat en els punts primer, segon i tercer anterior, el document elaborat Plànol de
delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
compleix l’establert per la normativa de referència i estableix que quan s’hagi de realitzar els
tractaments de la vegetació, aclarides a les franges de protecció, s’ha de seguir l’establert en els
Annexos 2 i 3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis forestals en
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana i en aquells casos que es
justifiqui, en zones amb pendents superiors al 40% i barrancs, es poden realitzar franges d’amplada
superior als 25 m. En aquest cas, quan s’hagi de fer els treballs forestals: obertura de franja o
aclarida, s’hauria de justificar, en el moment que es faci la sol·licitud de treballs forestals al DARP, la
necessitat d’executar una franja d’ample superior al definit al plànol de delimitació.

ACTA DEL PLE

Per tant, respecte al document redactat i cartografia generada del Plànol de delimitació de mesures
de prevenció d’incendis forestals de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, és un document on s’ha
definit la franja de protecció de cada urbanització, nucli de població, edificació o instal·lació d’ample
25 m i compleix el mínim establert a la normativa de referència. També s’ha definit en funció del
tipus de vegetació existent (arbrat o no arbrat), és a dir, la necessitat d’obertura de franja forestal
arbrat o no arbrat, segons sigui cada cas. La redacció del document, per part del redactor, es va fer
d’acord amb els criteris del contracte d’aquest treball i no suposava la delimitació de les franges
seguint les característiques proposades a les al·legacions presentades pel Sr. Sergi Saladié en data
30 d’agost de 2019, ja que la normativa de referència no ho planteja com a punt de partida ni
obligatorietat.

l’ajuntament.
A més a més hi ha l’opció que:
Una urbanització sol·liciti que l’ajuntament de forma subsidiària es faci càrrec de l’obertura i
manteniment de les franges. En aquest cas, l’ajuntament carregarà les despeses corresponents als
veïns.
L’ajuntament té les atribucions per decidir si es fa càrrec del 100% de les despeses d’obertura i de
manteniment de les franges en els nuclis urbans i urbanitzacions recepcionades, o bé passa una
taxa als veïns sota aquest concepte de manteniment de la infraestructura de protecció contra els
incendis forestals.
o Cinquena: Priorització de les actuacions.

En aquest cas, al plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant redactat s’ha definit una fase d’execució, és a dir, les franges establertes
s’obriran en una única fase per a cada subjecte obligat i respecte als terminis, s’ha establert una
priorització dels treballs, amb un rang que va de 1 a 3, on s’ha prioritzat els nuclis i elements més
vulnerables amb l’assignació del rang 1, és a dir són les primeres franges a executar i la resta s’ha
considerat rang 2 i 3 valorant cada cas amb criteris tècnics i de vulnerabilitat.
Per tant, no es pot estimar l’al·legació presentada perquè és inviable l’execució en uns terminis
definits que depenen dels pressupostos municipals i disponibilitat econòmica.
o Sisena: Taules de taxes i preus públics.
-

Respecte al possible finançament de les franges de protecció d'incendis a les urbanitzacions,
aquest es concreta a la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals i financeres, en el seu article
204 es regula el procediment per als subjectes obligats, establint la obligació de l’ajuntament de
realitzar els treballs de neteja si no els han fet els subjectes obligats, i ratificant que el municipi pot
establir la taxa per a la prestació d’aquests serveis, o bé l’establiment de preus públics sens perjudici
de la taxa anterior.
Article 204. Modificació de la Llei 5/2003 (Prevenció dels incendis forestals)
1. Es modifica l'apartat 4 de l'article 4 de la Llei 5/2003, del 22 d'abril, de mesures de prevenció dels
incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions
situats en terrenys forestals, que resta redactat de la manera següent: «4. En relació amb els treballs
de neteja a què fan referència les lletres a, b i e de l'article 3.1, si no els han fet els subjectes obligats,
correspon al municipi de fer-los. El municipi pot establir la taxa per a la prestació d'aquests serveis
d'acord amb la normativa reguladora de les hisendes locals. Així mateix, corresponen al municipi les
tasques de neteja dels vials i els camins interns i d'accés a la urbanització, d'acord amb el que
estableix la legislació de règim local.»
2. Es modifica l'apartat 1 de l'article 7 de la Llei 5/2003, que resta redactat de la manera següent: «1.
Sens perjudici de la taxa a què fa referència l'article 4.4, els municipis poden establir preus públics
perla prestació dels serveis determinats per les lletres a, b i e de l'article 3.1.»
En cas que l’Ajuntament estableixi unes taxes per a la prestació d’aquests serveis, o bé l’establiment
de preus públics sens perjudici de la taxa anterior, les taxes i els preus públics no s’han d’incloure al

Codi Validació: AHF9KYFJMEP2LAZ2EKH4X7XGP | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 40 de 79

Per a la definició de les fases d’execució de les franges de protecció i els terminis s’ha seguit els
criteris del DARP, els quals consideren que és inviable fixar uns terminis concrets per a l’execució de
les franges, ja que cada municipi depèn de la seva disponibilitat i capacitat financera i dels seus
pressupostos per executar les franges i poden variar i fer que no es pugui complir els terminis
definits al plànol de delimitació, per la qual cosa el DARP aconsella establir rangs de priorització per
l’execució de les franges.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Segons l’article 4.3 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels incendis
forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, el plànol de
delimitació ha d’anar acompanyat d’un document en què es determinin les fases d’execució, que
poden ser consecutives, dels treballs que cal efectuar per complir les obligacions establertes per
l’article 3 de la Llei 5/2003, tant pel que fa al termini en què s’han de dur a terme com respecte de
l’àmbit territorial afectat.

ACTA DEL PLE

-

document d’acompanyament del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals,
que és un document tècnic i no està contemplat al contingut d’aquest document segons la
normativa de referència. Aquestes taxes i preus públics, en el seu cas, s’haurien d’establir i publicar
en un document a part de taxes municipals, amb la possibilitat d’establir una ordenança municipal.
o Setena: Incorporació del plànol de franges al projecte d’ordenació forestal.
Un cop estigui aprovat definitivament el plànol de franges, s’incorporarà al projecte d’ordenació
forestal municipal amb les dates d’execució que corresponguin.
o Vuitena: Sistema de seguiment i avaluació del compliment dels objectius del plànol de
franges

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifesta:"Al·legacions ADF, CUP Si, i jo vaig
demanar el dia de les comissions si podia obtenir l’informe de les al·legacions que havia fet Medi Natural
i Bombers de la Generalitat i encara els espero."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones de 28 de novembre de 2019.
El Ple de l´Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC, 2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 de C's i
1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb l
´abstenció de dos membres (1 d´ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Estimar parcialment les al·legacions presentades d' acord amb l´informe de la tècnica de medi
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Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
"Estem només una mica satisfets ja que es proposen estimar algunes de les al·legacions que vam
presentar davant les evidents deficiències del plànol de franges.
Per exemple l’al·legació 2, que s’estima incloure al plànol de franges indrets que havien quedat fora, com
ara el sector sud de la urbanització Vanessa Park, els Corralets, la Porrassa, el Polígon Industrial Les
Tàpies, el complex energètic del sud del Coll de Balaguer (central nuclear Vandellòs 1, central nuclear
Vandellòs 2, central tèrmica Plana del Vent 1 i 2), les subestacions elèctriques del Coll de Balaguer, l’Àrea
de servei de l’Hospitalet de l’AP7, la gasolinera de l’Hospitalet de l’Infant, o diverses instal·lacions del
gasoducte Barcelona-Tivissa, l’ermita de Sant Roc, entre altres.
També s’estima parcialment l’al·legació 5, i es considerarà la urbanització Vanessa Park com a
Urbanització o Nucli, quan el document aprovat inicialment la qualificava de Caseta de tros, i a més es
prioritzarà com a rang 1.
També s’estima l’al·legació 7 i aquest plànol de franges s’incorporarà al Projecte d’ordenació forestal
municipal (POF).
Però la proposta planteja no acceptar al·legacions que considerem claus per a la correcta implementació
de les actuacions previstes en el plànol de franges. Per exemple no s’estima l’al·legació 1 que planteja fer
reunions amb els propietaris afectats i amb l’ADF, per tal de recollir, si s’escau, les seves aportacions.
Tampoc s’estima l’al·legació 3 que planteja la necessitat d’ampliar les franges més enllà dels 25 metres
segons les característiques i necessitats de cada cas. Al document es diu que com que la llei diu que és
25 metres es deixa així i que si l’Ajuntament i els particulars volem podem proposar franges més amples.
Nosaltres? Aquest estudi ha costat uns diners públics i que menys que se’ls exigeixi als redactors un
estudi i una proposta més acurada de l’amplada de les franges.
Tampoc s’estima l’al·legació 4, i no s’accepta considerar la inclusió de les referències cadastrals dels
subjectes obligats ni de les finques sobre les quals s’han de realitzar les franges. Sense aquestes
referències l’execució de les franges pot comportar múltiples confusions. Tot i que en l’informe es
concreten algunes responsabilitats dels subjectes obligats, no queda clar si s’incorporen al document
aprovat inicialment.
Tampoc s’estima l’al·legació 5, i no es considerarà l’establiment d’un termini d’execució dels treballs
segons el rang de priorització. D’acord que la nostra proposta és molt estricta (de 6 a 18 mesos des de
l’aprovació definitiva segons el rang de priorització), però és que si no es calendaritzen les actuacions
ens podem trobar d’aquí a 5 o 10 anys que les franges no estan fetes.
Finalment, tampoc s’estima l’al·legació 8 que planteja incorporar un apartat específic que prevegi un
sistema de seguiment i avaluació."

ACTA DEL PLE

Aquest Ajuntament establirà un sistema de seguiment i avaluació per a que es puguin mantenir
adequadament les franges realitzades i reclamar les no realitzades en funció dels rangs de
priorització definits al document d’acompanyament.. Aquest sistema no cal incloure’l al document
d’acompanyament del plànol de delimitació de mesures de prevenció d’incendis forestals, ja que no
és obligatori segons la normativa de referència."

ambient transcrit.
Segon.- Notificar aquest acord a la Tècnica de Medi Ambient i incorporar el contingut de les al·legacions
estimades al text definitiu del plànol de limitació d'incendis forestals que serà objecte d'una aprovació
definitiva en el plenari corresponent.
Tercer.- Notificar aquest acord a Genís Domènech en representació de l'ADF, a Sergi Saladié en
representació de la CUP, significant-se que contra aquest acord administratiu es podrà interposar recurs
contenciós administratiu, segons el que disposa l´article 112 de la Llei 39/2015,

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC: "Bases reguladores en subvencions de
llibres, no estem d'acord amb l'actual sistema de subvencions de llibres perquè entenem que és
discriminatori per molts veïns del poble, tant la Constitució com la Carta de Drets Humans proclama la
igualtat de les persones sense discriminació de sense naturalesa, per tant entenem que els pares com a
tutors legals de les seves filles i fills portals al centre educatiu que considerin mes adient Segons als
projectes curriculars de cada centre) i no se discriminats com fa al nostre ajuntament per això. Vostè te
que vetllar per tots els veïns i veïnes nosaltres demanem que siguin subvencionats de la forma actual
a totes les nenes i nens del municipi."
L' Ajuntament Ple, amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCAT; 1 d´ERC, 1 de la CUP, 1
de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i
amb un vot en contra (de la FIC), ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de les bases reguladores de les subvencions per procediment
de concessió directa en l'àmbit de l'ensenyament a Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant 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 d' ensenyament de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet
de l'Infant
15,Expedient 4568/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de resolució que presenta el grup
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"Proposta que planteja una sèrie de millores en el sistema de subvencions als llibres de text d'escoles i
institut, fet que es compagina amb la reutilització.
També es planteja la concessió directa de subvencions a les matrícules de l'Escola d'Adults i dels cursos
de català del Centre de Normalització lingüística, sempre en el cas que els alumnes del municipi tinguin
una assistència superior al 80%.
Finalment també es plantegen les subvencions per transport als alumnes que fan graus o batxillerat fora
del municipi.
Globalment considerem que es tracta de mesures que beneficien el conjunt de la població del municipi en
l'àmbit educatiu."

ACTA DEL PLE

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

14.Expedient 4549/2019. Estudi i aprovació inicial, si escau, de la modificació de les Bases reguladores
de les subvencions per procediment de concessió directa en l'àmbit de l'ensenyament al municipi de
Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0
Per la Regidora d'Ensenyament s´expliquen les modificacions d´aquestes bases.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis a les persones de 28 de
novembre 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 municipal de subvencions.

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la següent explicació de vot: "son
models que estan obsolets i que ja s’han intentat al nostre municipi, estic segura que si busquem
alternatives més modernes les trobarem."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de novembre de 2019.
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 el vot
en contra d' un membre (de la FIC) i amb l´abstenció de la CUP, ACORDA:
Primer.- Modificar l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals. En concret del Títol III. Presència
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Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es manifesta:"Ja ho vam dir al debat de les
eleccions municipals, que en aquest tema el que cal es crear consciència i educació entre les persones
que tenim animals.
Cal tenir en compte que tot i que els propietaris d’animals també estarien obligats a recollir els
excrements dins d’aquestes àrees, això no acostuma a passar com a norma general i qui s’ha d’acabar
fent càrrec de la neteja és l’ajuntament.
El que potser caldria és crear més campanyes de conscienciació i educació, i millorar i ampliar el numero
de contenidors especialitzats."

ACTA DEL PLE

municipal de JxCaT sobre la creació d'espais públics municipals per l'ús compartit per persones i
animals de companyia. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 1, Abstencions: 1, Absents: 0
La Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT es fa la següent explicació:
"Aquesta proposta ve realitzada per la creixent població de gossos al nostre municipi i que per falta
d’espais adients, els propietaris dels gossos es veuen obligats a passejar-los i fer –lis fer les seves
necessitats en llocs no adequats.
Cal crear una àrea específica per a l’esbarjo de gossos, integrada amb el paisatge i el seu entorn, amb els
elements que contribueixen a la seva socialització, on es podrien incorporar elements per facilitar el joc i
la diversió dels animals.
Si es fa un pipican/correcan tinguem clar que les despeses per neteja de les deposicions de gossos
disminuiria.
A tots els nuclis de població que formen part del nostre municipi hi ha petites zones on es podrien ubicar
pipicans i correcans. La despesa per a fer-ho és barata.
Sabem que l’experiència portada a lloc en altres poblacions catalanes, demostren que la existència de
parcs per a gossos i pipicans milloren la convivència i contribueixen a uns comportaments cívics i una
educació dels propietaris molt més cívica.
Aquesta proposta ha d’anar acompanyada d’una campanya d’informació i educació cap als propietaris
dels gossos.
Acords:
Primer.- Modificar l’Ordenança municipal de control i tinença d’animals. En concret del Títol III. Presència
d’animals domèstics i convivència ciutadana a la via pública i platges del municipi. l’Article 15 punt 8 on
diu: “En aquest municipi no hi ha zones destinades a Pipican per què es considera que les zones
destinades a tal ús poden crear un greu problema de salubritat. A les zones habilitades per a l’esbarjo
dels gossos s’haurà de recollir els excrements tal i com es fa a la via pública.”
Segon.-. Adaptació i/o creació parcial d’espais públics per a l’ús compartit per persones i animals de
companyia, pipicans i correcans, amb una superfície mínima adequada a cada nucli de població del
nostre municipi. Acordar amb serveis tècnics d’urbanisme per ratificar els llocs més adients. La nostra
idea és adaptar i /o crear els pipicans i correcans a les circumstancies REALS del municipi.
Tercer.-. Acords amb els propietaris de solars per a aquesta finalitat, amb la revisió del lloc d’instal·lació
per part dels grups polítics municipals amb representació municipal.
Quart- Acords amb els grups polítics municipals i serveis tècnics municipals, per l’elaboració d’un
decàleg de normes d’ús i s’incorpori el mateix a la corresponent ordenança reguladora de tinença
d’animals.
Cinquè.- Implantar una campanya d’informació a tots els propietaris de gossos per l’adequat ús de
pipican i parcs o zones habilitades per a gossos.
Sisè- Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer semestre del mateix any.
Setè- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant."

En el seu article 7, fa un llistat dels principis orientadors que han de seguir els poders públics a Catalunya
per tal de donar compliment a les obligacions d’aquesta norma, entre els quals trobem: assolir
compromís amb l’efectivitat del dret a la no discriminació de les dones, assolir compromís amb la
construcció de respostes a la violència masclista i a les necessitats especifiques de les dones que
pateixen violència masclista, proporcionar mesures per reparar els danys que pateixen les dones, els
menors i les menors víctimes de violència masclista, fomentar instruments de participació i col·laboració
amb col·lectius de dones per dissenyar,fer un seguiment i una avaluació de les polítiques públiques per
eradicar la violència masclista, entre molts d’altres.
A l’hora, l’article 83.1 de la mateixa llei, enumera les competències que assoleixen els municipis en
aquest aspecte. Les quals, són les següents:
“a) Programar, prestar i gestionar els serveis d'informació i atenció a les dones i efectuar la derivació als
diferents serveis en els termes especificats per aquesta llei.
b) Prestar o gestionar altres serveis de la Xarxa d'Atenció i Recuperació Integral, d'acord amb el que
s'estableixi mitjançant un conveni amb l'Administració de la Generalitat.
c) Col·laborar en la gestió de les prestacions econòmiques i les subvencions que aquesta llei estableix.
d) Complir totes les altres funcions establertes per aquesta llei que, en raó de les competències
respectives, els correspongui assumir en relació amb les dones que sofreixen o han sofert violència
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16,Expedient 4578/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per a l'eradicació per la violència masclista al municipi. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 6, En contra: 7, Abstencions: 0, Absents: 0
Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:
"El 25 de novembre és el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Segons
dades del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en data 4 de novembre de 2019, en el
que portem d’any, a Catalunya s’han registrat un total de 10.053 denúncies per violència masclista en
l’àmbit de la parella i 2.230 en l’àmbit familiar. I no només això, sinó que a dia d’avui, ja en són8 les dones
que han mort en mans de la meva parella a causa de violència masclista, de les quals, només 2 havien
presentat denúncia prèvia.
Davant aquests fets, creiem que detectar una víctima de violència és un compromís ètic que haurien
d’assolir totes les administracions públiques. Acompanyar-la en la recerca d’una solució resulta una
tasca delicada i rellevant. Donar-li un millor servei fa pròpia una causa transformadora: participar en la
restitució de la seva llibertat i dels seus drets humans. Eradicar la violència masclista parteix de la
premissa que els drets de les dones són drets humans. La violència masclista és una greu vulneració
d'aquests drets i un impediment perquè les dones puguin assolir la plena ciutadania, l'autonomia i la
llibertat.
La Llei 5/2008, de 24 d’abril, del Dret a les Dones a Eradicar la Violència Masclista,té per objectiu establir
els mecanismes per contribuir a l’eradicació de la violència masclista que pateixen les dones, encara a
dia d’avui, i reconèixer i avançar en garanties respecte el dret bàsic de les dones a viure sense cap
manifestació d’aquesta violència.

ACTA DEL PLE

d’animals domèstics i convivència ciutadana a la via pública i platges del municipi. l’Article 15 punt 8 on
diu: “En aquest municipi no hi ha zones destinades a Pipican per què es considera que les zones
destinades a tal ús poden crear un greu problema de salubritat. A les zones habilitades per a l’esbarjo
dels gossos s’haurà de recollir els excrements tal i com es fa a la via pública.”
Segon.-Adaptació i/o creació parcial d’espais públics per a l’ús compartit per persones i animals de
companyia, pipicans i correcans, amb una superfície mínima adequada a cada nucli de població del
nostre municipi. Acordar amb serveis tècnics d’urbanisme per ratificar els llocs més adients. La nostra
idea és adaptar i /o crear els pipicans i correcans a les circumstancies REALS del municipi.
Tercer.-Acords amb els propietaris de solars per a aquesta finalitat, amb la revisió del lloc d’instal·lació
per part dels grups polítics municipals amb representació municipal.
Quart-.- Acords amb els grups polítics municipals i serveis tècnics municipals, per l’elaboració d’un
decàleg de normes d’ús i s’incorpori el mateix a la corresponent ordenança reguladora de tinença
d’animals.
Cinquè.- Implantar una campanya d’informació a tots els propietaris de gossos per l’adequat ús de
pipican i parcs o zones habilitades per a gossos.
Sisè- Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer semestre del mateix any.
Setè- Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant."

masclista.
e) Complir les altres competències atribuïdes per disposició legal.”
Des del Grup Municipal de la CUP-AMUNT considerem que la violència masclista s’ha de prevenir i
combatre, i les accions desenvolupades en el marc del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència
contra les Dones són actes organitzats únicament per cobrir-se les esquenes el govern municipal, i amb
molt poc contingut significatiu.
Per assolir un compromís ferm i real amb l’eradicació de la violència masclista, no n’hi ha prou amb el
“punt lila” per Festa Major, cal no només destinar recursos econòmics, sinó també personals, i aquests de
forma permanent, no només quan s’apropen actes, celebracions i dies commemoratius.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a: (Transaccionat pel que fa als punts 1 al 2 amb el grup
municipal de JxCAT)
1. En el termini màxim de 6 mesos elaborar el Protocol de prevenció i abordatge de violències masclistes
del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

4. En el termini de 6 mesos dissenyar un programa propi de formació i sensibilització específica en
matèria de violència masclista per a l’Escola Valdelors, l’Escola Mestral i per a l’Institut Berenguer
d’Entença.
5. Dotar a la Policia Local de formació bàsica en matèria de violència masclista, i formació i capacitació
específica i permanent en matèria de prevenció,
assistència i protecció de les víctimes que pateixen violència masclista.
6. Dotar pressupostàriament les accions plantejades en els punts anteriors."
La Regidora Núria Ortiz pel grup municipal del PSC fa la següent explicació de vot: "El vot en contra és
perquè creiem que hem de continuar treballant en aquesta moció, abans deies que les tombem per
inèrcia i crec que no, que com s’ha vist a vegades hem votat que no a alguna moció i després de
treballar-la i millorar-la la hem aprovat i creiem que és el cas d’aquesta moció, que l’hem de treballar
més. El punt 3 dels punts violetes a les festes majors del municipi dir que ja és fa, es un recurs que ens
ofereix el SIAD del Consell Comarcal i que al municipi s’ha fet algunes vegades amb el suport de la
associació feminista les Violetes. Comentar que el tema de fer formació per la policia és importantíssim i
s’ha de fer, la formació en les persones que poden estar més directament implicades és importat. Hi ha
un punt que no podem votar, el de dissenyar una formació específica per les escoles i l’institut , el centres
tenen autonomia, tenen independència les direccions dels tres centres, i si que fan actuacions en aquest
nivell i des de l’àrea d’ensenyament hem col·laborat moltes vegades en formació, algunes vegades
perquè s’ha ofert i altres perquè per exemple des de inspecció del departament d’educació ens han
demanat col·laboració per poder oferir formació, recordo una formació que des de l’ajuntament es va
oferir el suport amb els professionals d’una formació per les llars i les escoles, llavors aquesta autonomia
de centre la hem de respectar i deixem pales que poden demanar el nostre suport per aquesta o
qualsevol altre formació com hem fet fins ara. El tema de qui es el responsable, la setmana passada amb
la Belen que ens va explicar molt bé quins eren els protocols que existeixen al Cap, creiem que hem de
pensar molt bé que els fa, perquè no es el mateix els protocols que pot establir el Cap, que el que pot fer
la policia o des de serveis socials, necessitem un temps per pensar com fer-ho, i tenim el consell
consultiu de les dones que està obert a tots i que fa poc hem començat a fer reunions i formació i
hauríem de parlar amb ells perquè ens assessorin i ens donin suport, es una moció que hem de treballar
una miqueta més, perquè és un tema prou importat com per fer-ho amb els tècnics que ens ha de donar
suport. Comenta que crec que ningú en cap moment va dir que al nostre municipi no tinguem dones que
pateixen violència masclista, perquè, comentaves el de mortes, però la violència es també psicològica,
econòmica, física, .. i en aquesta societat patriarcal en la que vivíem les dones podem patir-la a qualsevol
municipi, no estem exempts, evidentment. Només crec que l’hem de treballar una mica més."
Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fent la següent intervenció: "Segons dades
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en data 4 de novembre de 2019, en el que
portem d’any, a Catalunya s’han registrat un total de 10.053 denúncies per violència masclista en l’àmbit

ACTA DEL PLE

3. Garantir la instal·lació de Punts Violeta en totes les festes populars del municipi.
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2. Un cop elaborats els protocols esmentats en els punts 1 i 1 bis, fer-ne difusió dels seus continguts a
tots els nuclis de població del municipi.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

1, Bis. En el termini màxim de 6 mesos actualitzar el Protocol d'abordatge de violències masclistes del
municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant.

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la següent explicació de vot: l’eradicació de
violència masclista si, i m’agradaria recordar que portar una bandera que no se sent, portar-la només
perquè és políticament correcte o estigui de moda fa mes mal a la causa que bé."
La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC fa la següent explicació de vot: " Com molt bé
ha dit la regidora Belén es fa l´abordatge però no la prevenció. Per tant endavant amb totes les propostes
que vetlli per l´eradicació de la violència masclista. Volíem fer esment que el punt 4 ens consta que
aquest tema es treballa i a més molt bé des dels nostres centres educatius. El punt 5 és el mateix que el
nostre grup ha demanat en un dels punts de la moció de la millora de la seguretat ciutadana. Ens
preocupa com s´acull a la dona que ha patit violència de gènere, qui ho fa? S´ha d´estar format"
La Regidora Belen Lavilla pel grup municipal de JxCaT fent la següent explicació de vot:"Nosaltres vam
fer una esmena al grup municipal de la CUP per fer constar que ja existeix un protocol que ja conté un
circuit d´actuació "
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de novembre de 2019
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, 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 proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP referenciada.
17.Expedient 4579/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per la protecció del col·lectiu LGTBI i altres orientacions sexuals i de gènere al
municipi. Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es presenta la següent proposta d´acord:
"El moviment LGBTI va néixer arran de les revoltes de Stonewall a Nova York que van tenir lloc la darrera
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Igualment, demanem que els continguts d’aquests plans es difonguin a tots els nuclis de població del
municipi, que es garanteixi la instal·lació de Punts Violeta en totes les festes populars del municipi, que
es dissenyi i s’implementi un programa propi de formació i sensibilització específica en matèria de
violència masclista per a l’Escola Valdelors, l’Escola Mestral i per a l’Institut Berenguer d’Entença, i que es
doti la Policia Local de formació bàsica en matèria de violència masclista, i formació i capacitació
específica i permanent en matèria de prevenció, assistència i protecció de les víctimes que pateixen
violència masclista."

ACTA DEL PLE

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fent la següent intervenció: "Segons dades
del Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, en data 4 de novembre de 2019, en el que
portem d’any, a Catalunya s’han registrat un total de 10.053 denúncies per violència masclista en l’àmbit
de la parella i 2.230 en l’àmbit familiar. I no només això, sinó que a dia d’avui, ja en són 9 les dones que
han estat assassinades per la meva parella, de les quals, només 2 havien presentat denúncia prèvia. Que
des de l’equip de Govern es vulgui minimitzar aquest desastre social al nostre municipi, dient que “al
municipi no hi ha violència masclista”, no hauria d’impedir poder aprovar aquesta proposta d’acord que,
al marge de donar compliment de les competències municipals previstes a la La Llei 5/2008, de 24
d’abril, del Dret a les Dones a Eradicar la Violència Masclista, el que demana són mesures concretes i que
vagin a l’arrel del problema, permetin detectar a temps aquestes situacions de violència masclista, i
acompanyar el millor que ho sapiguem fer a les víctimes abans no sigui massa tard.
Per aquest motiu, la nostra proposta d’acord fonamentalment demana que en el termini màxim de 6
mesos s’elabori el Protocol municipal de prevenció de violències masclistes, així com que s’actualitzi el
Protocol municipal d'abordatge de violències masclistes que actualment considerem insuficient per
abordar aquest problema. Aquest segon punt és fruit d’una transacció amb el GM de JxC a qui volem
agrair la seva col·laboració.
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ACTA DEL PLE

setmana de juny de 1969. Aquestes van suposar un canvi radical en el moviment LGBTI, que va passar de
voler normalitzar el col·lectiu a aspirar transformar la societat perquè acceptés la diversitat
afectivosexual, familiar i de gènere.
La primera manifestació de l’Orgull a Catalunya i a l’Estat espanyol es va celebrar a Barcelona el 26 de
juny de 1977. El Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), que es va crear el 1970, va ser la
primera entitat LGBTI catalana i espanyola, i l’any 1975 es va transformar en el Front d’Alliberament Gai
de Catalunya (FAGC). El moviment LGTBI va patir molta repressió, però finalment l’any 1979 es va
despenalitzar l’homosexualitat i la transsexualitat amb la derogació de la Llei de perillositat social.
L’any 1998 es va aprovar a Catalunya la Llei d’unions estables de parella, que reconeixia de forma
institucional les parelles d’homosexuals i de lesbianes. L’Estat espanyol va ampliar el dret a matrimoni i
adopció a les parelles de gais o lesbianes l’any 2005, i l’any 2007 es va aprovar a Llei d’identitat de
gènere.
El moviment LGTBI ha posat sobre la taula durant els últims anys reivindicacions i discriminacions
sectorials acceptades i invisibilitzades per la societat, així com la violència que pateixen les persones
LGTBI, la invisibilitat de les lesbianes i les persones trans, les discriminacions que pateixen en el món
empresarial, en l’esport, a les festes populars, en l’ensenyament, etc., i ha reclamat la garantia efectiva de
drets del col·lectiu en tots aquests àmbits.
L’any 2014 es va aprovar al Parlament de Catalunya la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia, que recull la demanda històrica que el col·lectiu LGTBI ha liderat durant dècades, exigint no
només la reivindicació dels seus drets, sinó la plena normalització.
L’aprovació d’aquesta Llei va permetre una aproximació a la normalització i assumpció de la realitat de
les persones LGTBI per a la societat, i va dotar als ens locals de competències per l’adopció de mesures
per prevenir, eradicar i abordar situacions de discriminació, amb la única finalitat de garantir la igualtat de
tracte de les persones lesbianes, gais, transsexuals, transgèneres, bisexuals i intersexuals. Tot i això,
encara estem lluny d’assegurar els drets fonamentals de les persones LGTBI, per poder assolir aquesta
igualtat cal qüestionar-se primer la societat heteronormativa en la que vivim, on encara es pressuposa
una orientació sexual, identitat de gènere home-dona i aparences i expressions de gènere úniques.
Tal i com preveu l’article 6 de la Llei 11/2014, les entitats locals es troben subjectes a una sèrie principis
orientadors davant la protecció dels drets de les persones LGBTI.
Aquests són:
“a) Protegir la integritat, la dignitat i la llibertat de totes les persones, d'acord amb els drets fonamentals i
els drets humans universals.
b) Dotar d'un caràcter integral i transversal les mesures que adoptin en aquest àmbit.
c) Garantir el respecte de la pluralitat d'identitats per orientació afectiva i sexual.
d) Vetllar per la sensibilització en aquest àmbit, per la prevenció i la detecció de la discriminació, per
l'atenció a les persones que la sofreixin, per la recuperació d'aquestes persones i per la garantia del seu
dret a la reparació.
e) Emparar la participació, la no invisibilització i la representació de les persones LGBTI, així com la seva
realitat i les seves necessitats específiques, tant en l'àmbit públic com en el privat.
f) Atendre la diversitat de situacions de discriminació en què es poden trobar les persones LGBTI, tenint
en compte les interaccions de l'homosexualitat, la bisexualitat, la transidentitat i la intersexualitat amb
qualsevol altra circumstància personal o social que pugui ser causa de discriminació.
g) Fer efectiu el reconeixement de l'heterogeneïtat del fet familiar en el dret català, tant públic com privat,
en la pràctica judicial i administrativa i en totes les actuacions de la Generalitat.
h) Assegurar la cooperació interadministrativa.
i) Vetllar per la formació especialitzada i la deguda capacitació dels professionals.
j) Promoure l'estudi i la recerca sobre la diversitat afectiva i sexual que serveixin per a eradicar la
discriminació i la violència cap a les persones LGBTI.
k) Establir mesures de foment de les entitats que treballen per a fer efectius els drets i la no discriminació
de les persones LGBTI.
l) Adequar les actuacions que duguin a terme i les mesures que adoptin a les necessitats específiques
dels petits municipis i del món rural.”
Malauradament, al nostre municipi, totes les accions que es desenvolupen des de l’ens municipal queden
limitades a la commemoració d’un dia en concret, en aquest cas del Dia Internacional de l’Orgull el 28 de
juny. Aquestes es limiten a penjar banderes LGTBI a diferents equipament municipals, i a la seva retirada
un cop passat el dia. El més greu, en alguns casos, a petició d’alguna regidora de l’oposició del
consistori.
Creiem que hi ha una necessitat evident d’invertir en polítiques públiques a favor de la diversitat sexual i
la no discriminació de les persones per la seva orientació sexual o identitat de gènere, i això s’ha de dur a
terme a través de programes i projectes d’atenció, informació, formació, sensibilització i conscienciació,
que facin dels nostres pobles, espais segurs per a la diversitat sexual en totes les seves manifestacions.
A més, afegim que no son possibles les polítiques públiques d’igualtat sense els ens locals, ja que són

Igualment, i com vam pregar el darrer ple del 25 de setembre, demanem que en el termini d’una setmana
es tornar a realitzar el mural amb la bandera LGTBI a les grades de la Pista Nova Llum de l’Hospitalet de
l’Infant. Hem acceptat una esmena del GM del PPC en la que sol·licitem que també es pintin dos bancs
amb la bandera LGTBI, un davant l’Ajuntament de Vandellòs i un altre davant la Casa de la Vila
d’Hospitalet de l’Infant."
Per la Regidora Silvia Pujol del grup municipal del PP es dóna les gràcies al grup municipal de la CUP per
acceptar la seva esmena
La Regidora Núria Ortiz del grup municipal del PSC fa la següent explicació de vot: "En un principi volíem
votar que no aquesta moció per la mateixa raó que la d’abans, perquè creiem que hi ha qüestions que
s’han de treballar tècnicament, perquè ens supera l’àmbit polític, dir que no ser perquè veien les
al·lusions de les banderes, però si he de dir que el partit socialista és un partit feminista i moltes de les
lleis que tenen a veure amb la violència masclista i amb el reconeixement de drets de les persones LGTBI
tenen a veure també amb aquest partit. Llavors, simplement comentar que el tema del Nova Llum com et
vam dir, ja està demanat que es faci, lo del bancs ens sembla bé, però crec que aquestes acciones es fan
els dies puntuals per donar visibilitat, hi ha una part que tenim més dubtes que es aquesta de fer
partícips a totes les persones LGTBI en el procés de diagnòstic, jo crec que el procés de diagnòstic el
podem fer sense preguntar a la gent per la seva orientació sexual, sinó que podem aprofitar eines com
pot ser la taula de salut per crear un espai de diàleg en aquest sentit oberta a totes les persones treballen
en aquest àmbit o que tenen per proximitat interès, però ha de ser específic, perquè em sembla molt
estrany això de demanar a les persones, als col·lectius d’acord, però a les persones forma part de la seva
privacitat. El tema dels termines també ens costava, però ja has dit que no, d’acord, perquè han de
participar aquelles persones que tenen coses a dir-nos, llavors no podem exigir al cap o al consell
consultiu de les dones uns terminis, sinó que hem de començar a parlar amb ells i a treballar
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Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa seguidament la següent explicació:
Tot i el reconeixement legal dels drets LGTBI, aquest moviment ha posat sobre la taula durant els últims
anys reivindicacions i discriminacions acceptades i invisibilitzades per la societat, així com la violència
que pateixen les persones LGTBI, la invisibilitat de les lesbianes i les persones trans, les discriminacions
que pateixen en el món empresarial, en l’esport, a les festes populars, en l’ensenyament, etc., i ha
reclamat la garantia efectiva de drets del col·lectiu en tots aquests àmbits.
El que es tracta, doncs, que a nivell municipal, més enllà d’actes necessaris però simbòlics i insuficients,
puguem donar resposta a aquestes demandes i fer tot el que estigui a les nostres mans per tal de
garantir aquests drets.
No demanem res més que la concreció en l’aplicació en l’àmbit municipal de la Llei 11/2014, de 10
d’octubre, per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per eradicar
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, que insta les entitats locals a Protegir la integritat, la dignitat i la
llibertat de totes les persones, d'acord amb els drets fonamentals i els drets humans universals; dotar
d'un caràcter integral i transversal les mesures que adoptin en aquest àmbit; garantir el respecte de la
pluralitat d'identitats per orientació afectiva i sexual, entre moltes altres qüestions.
És per aquest motiu que la proposta d’acord que presentem demana fonamentalment l’Elaboració del Pla
municipal de polítiques i mesures de promoció, defensa i garantia dels drets de les persones LGTBI, amb
una diagnosi prèvia, i que el continguts d’aquest pla es difonguin en tots els espais comunicatius i
educatius municipals.

ACTA DEL PLE

l’esfera més propera a la ciutadania, i per tant, la incidència és més directa.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:(Acceptant esmena presentada pel grup municipal del
PP afegint el punt 1. bis)
1. En el termini d’una setmana, tornar a realitzar el mural amb la bandera LGTBI ales grades de la Pista
Nova Llum de l’Hospitalet de l’Infant.
1.bis. En el termini màxim d'un mes es pintin dos bancs del nostre municipi amb la bandera LGTBI que
podria ser davant de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i davant la Casa de la Vila de
l'Hospitalet de l'Infant, tal i com han fet a altres municipis, com Salou.
2. En el termini màxim de 6 mesos elaborar una diagnosi que permeti conèixer quina és la realitat de les
persones LGTBI al municipi, tot fent partícip a totes les persones LGTBI en el procés d’elaboració de la
diagnosi.
3. Un cop elaborada la diagnosi, elaborar el Pla municipal de polítiques i mesures de promoció, defensa i
garantia dels drets de les persones LGTBI.
4. Un cop elaborat el Pla municipal esmentat en el punt 3, fer-ne difusió dels seus continguts en tots els
espais comunicatius i educatius municipals.
5. Dotar pressupostàriament les accions plantejades en els punts anteriors."

conjuntament. La resta estàvem més o menys d’acord, tenim l’àrea d’igualtat, però és un tema tan
transversal que ens afecta a totes les àrees del ajuntament i hem de pensar bé com fem les coses, jo crec
que aquesta amb la taula de salut es pot fer, però ens cal un temps de debat i coneixement, agraeixo
l’explicació que ens has donat amb l’altra moció, però que també acceptis que cal una mica més de
temps per treballar-ho millor. "
Per la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d' ERC es manfiesta que sembla ser que des de
Joventut estan treballant en aquest protocol.
Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de novembre de
2019.
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18.Expedient 4589/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per a la creació del Servei d'atenció veïnal sobre les factures d'electricitat i gas.
Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 8, Abstencions: 3, Absents: 0
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP presenta la següent proposta d'acord:
"No hay nada más oscuro que el recibo de la luz”, deia fa anys El Roto en una de les seves vinyetes al
diari El País.
De tots és sabut el poc coneixement i el desemparament que té la població en general pel que fa a la seva
factura d'electricitat o gas. Per això considerem necessària la implantació d’un servei d’atenció veïnal
sobre les factures d’electricitat i gas de forma continuada al llarg de l’any, atenent de forma periòdica al
veïnat per poder examinar les seves factures i resoldre qualsevol dubte, queixa o reclamació que tinguin,
independentment de quina sigui la seva companyia comercialitzadora.
El servei es proposa prestar-lo per part de l’Ajuntament i de forma gratuïta a tot el veïnat, tant particulars
com empreses, mitjançant la contractació d’un assessor energètic. Els 5 punts que es tractarien amb els
usuaris del Servei d'Atenció Veïnal sobre les factures d’electricitat i gas, són:
- Explicar la factura perquè els usuaris sàpiguen el que estan pagant.
- Revisar la factura perquè es pagui únicament el just.
- Indicació sobre com pagar menys.
- Resoldre qualsevol dubte que tingui l’usuari sobre la factura de l’electricitat i/o el gas.
- Si l’usuari té alguna queixa se l'ajuda a posar una reclamació i se li tramita.
En definitiva, es tracta d’assessorar al veïnat sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'energia, analitzar
les factures d'electricitat per poder rendibilitzar-les al màxim, i, en general, millorar de les condicions de
contractació. Aquest servei d’atenció veïnal realitzarà qualsevol tipus de gestió davant de la companyia
distribuïdora o comercialitzadora encaminada a solucionar incidències tècniques o administratives, com
per exemple reclamacions per talls de subministrament, retards injustificats, facturació indeguda, etc.
Igualment, realitzarà la gestió administrativa i el seguiment d'augments o disminució de potències, canvi
de comptadors, canvis de titular, etc. A més, trimestralment es faran xerrades sobre energia i les factures
de l’electricitat i el gas, així com tallers als diversos nuclis del municipi.
Segons el pressupost sol·licitat per la CUP-AMUNT, l’assessor energètic té uns honoraris bàsics que
prenen com a referència les dades de població publicades oficialment portal al Municat, i es calculen
aplicant 1 euro x habitant/any. Segons les dades de població reflectides al Municat, a Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant li corresponen 6.386 habitants, i per tant el cost del servei seria de 6.386€/any.
Aquest és un servei que l’assessor energètic contactat per la CUP-AMUNT presta a través de diversos
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Primer.- En el termini d’una setmana, tornar a realitzar el mural amb la bandera LGTBI ales grades de la
Pista Nova Llum de l’Hospitalet de l’Infant.
Primer bis.- En el termini màxim d'un mes es pintin dos bancs del nostre municipi amb la bandera LGTBI
que podria ser davant de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant i davant la Casa de la Vila de
l'Hospitalet de l'Infant, tal i com han fet a altres municipis, com Salou.
Segon.- En el termini màxim de 6 mesos elaborar una diagnosi que permeti conèixer quina és la realitat
de les persones LGTBI al municipi, tot fent partícip a totes les persones LGTBI en el procés d’elaboració
de la diagnosi.
Tercer Un cop elaborada la diagnosi, elaborar el Pla municipal de polítiques i mesures de promoció,
defensa i garantia dels drets de les persones LGTBI.
Quart.-. Un cop elaborat el Pla municipal esmentat en el punt 3, fer-ne difusió dels seus continguts en
tots els espais comunicatius i educatius municipals.
Cinquè. Dotar pressupostàriament les accions plantejades en els punts anteriors."

ACTA DEL PLE

El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels treze membres (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) que legalment el componen, ACORDA:

ajuntaments del nostre entorn, i que està tenint molt d’èxit i compta amb una gran acceptació social.
Entre els municipis que presten aquest servei a través de l’assessor energètic hi ha: Pratdip, Colldejou,
Riudecols, Riudecanyes, Tivissa, Els Guiamets, El Masroig, Móra La Nova, Garcia, Vinebre, Ascó, La Palma
d'Ebre, La Torre de l'Espanyol, Ginestar, Alcover, El Rourell, Vallmoll, entre d'altres.
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. En el termini màxim d’un mes crear el servei d’atenció veïnal sobre les factures d’electricitat i gas,
mitjançant la contractació d’un assessor energètic.
2. El servei d’atenció veïnal sobre les factures d’electricitat i gas es prestarà de forma continuada durant
dues hores setmanals i de forma alterna entre els nuclis de Vandellòs i de l’Hospitalet de l’Infant, i als
espais on disposi l'Ajuntament."

Intervé l'Acalde manifestant: "Cal valorar la necessitat del servei i per la nostra part no s'aprecia aquesta
necessitat. Esmentar que l'any passat es van realitzar dos xerrades sobre aquest tema, una a Vandellòs i
un altra a l'Hospitalet de l'Infant per part d'una ONG, per tant, potser és més fàcil realitzar aquestes
actuacions periòdiques més que crear una tarifa. "
Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es manifesta:"Davant la negativa de l’equip de
Govern de prestar aquest servei que considerem essencial, la CUP assumim aquesta responsabilitat i
amb els diners que rebo com a regidor, i que ja vam dir en campanya que el posem a disposició de
projectes socials, començarem a prestar aquest servei de forma regular i gratuïta a partir del mes de
gener. El dia 10 de gener farem una assemblea informativa per explicar aquest servei, i ja informem que
preliminarment aquest divendres dia 6, el dia de la constitució nosaltres no celebrem res i treballem, el
GM de la CUP obrirà l’Ajuntament de Vandellòs per atendre als veïns i veïnes del municipi, i que de 10 a
11h. es prestarà el servei d’atenció veïnal sobre factures d’electricitat i gas per totes aquelles veïnes i
veïns que ho necessitin."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 28 de novembre de 2019
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de C's i 1 del PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de
tres membres (2 de JxCaT i 1 d'ERC) i amb el vot favorable de dos membres (1 de la FIC i 1 de la
CUP),ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d´acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA
19.Expedient 4379/2019. Estudi i aprovació, si escau, de l'adhesió de l'Ajuntament de Vandellòs i
l'Hospitalet de l'Infant al Consorci Local de LOCALRET. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 10, En contra: 1, Abstencions: 2, Absents: 0
Vist l' expedient d'adhesió al Consorci Local Localret.
La Regidora Ma José Gómez fa la següent explicació:Considerem convenient adherir-nos al consorci
LOCALRET, que està format per les administracions locals per actuar de manera coordinada i unitària.
Aquest consorci presta serveis en matèria de telecomunicacions i desenvolupament i desplegament de
les tecnologies de la Informació i comunicació.
La finalitat que perseguim amb aquesta adhesió és:

ACTA DEL PLE

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC manfiestant que aquesta proposta els hi
sembla molt cara.
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Intervé la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCAT manifestant:" En la proposta poseu
que l’assessor energètic cobraria uns 62€ l’hora ens sembla que els diners que proposeu són una mica
elevats . Aquest servei ni l’Ajuntament ni el CCBC el cobreixen, per tant creiem que abans de crear la
figura de l’assessor energètic (no discutim si és necessari o no) primer hauríem de fer un estudi de la
necessitat real d’aquest servei al nostre municipi, quantes hores es necessitarien i el preu a pagar per
assessorar de la lectura"

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Intervé la Regidora Elidia López fent la seva explicació de vot: "Es una proposta molt interessant, però
potser primer hauríem de parlar amb les Empresas assessores que tenim al municipi per aquest servei"

1.- Simplificar els tràmits a l’hora de contractar el servei de telefonia mòbil i fixa de l’ajuntament.
2.- Aconseguir una millora en les condicions econòmiques i per tant un estalvi en la factura.
3.-Una millora en el servei tècnic.
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta:"Localret és un consorci local format per
les administracions locals de Catalunya per millorar l’acció dels governs locals en l’impuls de la societat
de la informació.
Com va exposar l’equip de govern a la comissió informativa, bàsicament s’hi vol adherir per poder optar
als serveis de telecomunicacions que l'Associació Catalana de Municipis pugui contractar globalment per
al conjunt de municipis de Catalunya.
En definitiva, acabar contractant els serveis de telecomunicacions a una gran companyia de l’IBEX35,
igual que l’Ajuntament té contractada l’electricitat o el gas amb ENDESA.
I, igual que al passat ple vam demanar no prorrogar el contracte d’electricitat amb ENDESA per contractar
una comercialitzadora d’energia verda, i l’equip de govern ens ho va rebutjar, avui nosaltres,
conseqüentment, votarem contra aquesta adhesió a LOCALRET perquè no volem que les
telecomunicacions recaiguin en mans d’empreses pocs ètiques i poc transparents."
Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant ."Ja estavem adherits a
Localret".

20.Expedient 4576/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per a estudiar la possibilitat d'incrementar els ingressos municipals de les empreses
energètiques ubicades al municipi. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 4, En contra: 7, Abstencions: 2, Absents: 0
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP presenta la següent proposta d´acord:
"El Grup Municipal de la CUP-AMUNT a través del seu portaveu va sol·licitar a l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant el detall dels ingressos (en €)dels darrers 5 exercicis (2014, 2015, 2016, 2017, i
2018) que ha rebut l'ajuntament de part de la Central Nuclear Vandellòs 1 (actualment en mans
d'ENRESA), de partde la Central Nuclear Vandellòs 2, de part de la Central Tèrmica Plana del Vent, i
de part de la Central Eòlica El Motarro, diferenciant per a cada cas el concepte dels ingressos (IBICE, IAE, i
altres imports al marge de l'IBICE i l'IAE, com per exemple ingressos procedents de taxes específiques).
Segons la notificació rebuda continguda a l’Expedient 2958/2019, actualment l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant té els següents ingressos
procedents de les instal·lacions energètiques ubicades al municipi:
Per les dades aportades per l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es dedueixen quatre
qüestions principals: 1) que al marge del IBICE (Impost de Béns
Immobles de Característiques Especials) i l’IAE (Impost sobre les Activitats
BICES 2014 2015 2016 2017 2018
CB CENTRAL NUCLEAR 7.470.260,14 7.513.886,58 7.351.943,01 7.601.139,45 7.601.139,45
ALPIQ ENERGIA ESPAÑA 1.430.289,37 972.865,36 992.204,46 1.011.543,57 1.011.543,57
GAS NATURAL,SDG,S.A. 476.763,13 972.865,36 992.204,46 0,00 0,00
GAS NATURAL FENOSA 0,00 0,00 0,00 1.011.543,57 1.011.543,57
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Primer.- Aprovar inicialment l'adhesió del municipi de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant al Consorci Local
de Localret, constituït pels municipis catalans l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de
Municipis de Catalunya, així com aprovar també, els Estatuts pels quals es regeix el Consorci, publicats al
BOP núm 103 de 6 de maig de 1997, modificats per l'Assemblea General del Consorci Localret en data 27
de novembre de 2014 i publicada la refosa al DOGC núm 6877, de 22 de maig de 2015.
Segon.- Sotmetre aquest acord a informació pública durant trenta dies hàbils a efectes de presentació
d'al·legacions o reclamacions, mitjançant la inserció d'anunci al Butlletí oficial de la Província de
Tarragona, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d'anuncis de l'Ajuntament. De no
presentar-se'n cap, l'aprovació inicial esdevindrà definitiva sense necessitat de nou acord.
Tercer.- Facultar l'alcalde per a l'execució d'aquests acords.
Quart.- Notificar aquests acords al Consorci local Localret, als efectes previstos a l'article 3 dels Estatuts
del Consorci, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l'Associació Catalana de Municipis.

ACTA DEL PLE

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

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de Promoció econòmica del 28 de novembre de 2019.

Intervé la Regidora Ma José Gómez del grup municipal del PSC realitzant la seva explicació de vot:"A
banda de que independentment que poguéssim compartir més o menys l’exposició de motius que heu
fet, nosaltres hem votat en contra bàsicament perquè no veiem necessari encomanar cap estudi, ja que ja
està aportat aquest informe que és bastant complet. En la moció estaves dient “encomiar un estudi”. No
és necessari encomanar aquest estudi perquè ja tenim els serveis tècnics que ens han proporcionat tota
la informació. Bàsicament el nostre vot en contra ha esta motivat per aquest aspecte.
Simplement recalcar i comentar que aquest informe que s’ha fet per part dels serveis econòmics està
demostrant que hi ha molt poc recorregut en quant a els ingressos que poden procedir d’aquestes
empreses energètiques perquè les fonts principals d’ingressos són el IBICIES i el IAE. Em aquest informe
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El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifesta:
"El Grup Municipal de la CUP-AMUNT vam sol·licitar a l’Ajuntament el detall dels ingressos (en €) dels
darrers 5 exercicis (2014, 2015, 2016, 2017, i 2018) que ha rebut l'ajuntament de part de les centrals de
producció elèctrica instal·lades al municipis, diferenciant el concepte dels ingressos (IBICE, IAE, i altres
imports al marge de l'IBICE i l'IAE, com per exemple ingressos procedents de taxes específiques).
Segons la notificació rebuda de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant es constaten quatre
qüestions principals: 1) que al marge del IBICE (Impost de Béns Immobles de Característiques Especials)
i l’IAE (Impost sobre les Activitats Econòmiques), l’Ajuntament no té aplicada cap altra taxa específica
sobre aquestes instal·lacions; 2) que l’IAE que aporta la Central Nuclear Vandellòs 2 es mostra invariable
en les darreres cinc anualitats, quan teòricament és un impost indexat a la facturació; 3) que les
instal·lacions energètiques aporten aproximadament el 50% dels ingressos municipals; i 4) que una sola
instal·lació energètica com la Central Nuclear Vandellòs 2 aporta aproximadament el 40% dels ingressos
municipals.
En un context postnuclear, en el que s’ha anunciat públicament un acord entre el Govern espanyol i les
empreses (Endesa, Iberdrola, GasNatural) per a la clausura de les centrals nuclears en els propers 10-15
anys, i en el que la Central Nuclear Vandellòs 2 aporta aproximadament un 40% dels ingressos
municipals, la CUP vam incorporar al programa electoral un punt per tal d’incrementar en els
pressupostos municipals les aportacions econòmiques de les centrals de producció elèctrica en els anys
que encara estiguin en funcionament, per posar-los a disposició del model de municipi postnuclear.
Però abans de fer una proposta concreta, volem saber, a través d’un estudi jurídico-econòmic quines son
les possibilitats d’incrementar els ingressos municipals procedents de les empreses energètiques
ubicades al municipi.
Resulta, i segurament serà un cas inèdit en el funcionament d’aquest ajuntament, que aquest informe ja
ens l’han fet arribar abans que la proposta es sotmeti a votació.
Això és allò que es diu guanyar sense baixar de l’autocar.
Agraïm la celeritat en el compliment de la proposta, i esperem que sigui un fet habitual aquest que feu
cas als grups de l’oposició."

ACTA DEL PLE

EÒLICA DEL MONTALT 6.291,94 6.427,25 6.562,56 6.562,56 6.833,18
IAE 2014 2015 2016 2017 2018
CB CENTRAL NUCLEAR 548.487,40 548.487,40 548.487,40 548.487,40 548.487,40
ALPIQ ENERGIA ELECTRICA 464.604,89 464.604,89 457.721,90 454.280,30 457.721,90
INGRESSOS TOTALS 10.396.696,87 10.479.136,84 10.349.123,79 10.633.556,85 10.637.269,07
Per les dades aportades per l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant es dedueixen quatre
qüestions principals:
1) que al marge del IBICE (Impost de Béns Immobles de Característiques Especials) i l'IAE (Impost sobre
les Activitats Econòmiques)
lAjuntament no té aplicada cap altra taxa específica sobre aquestes instal·lacions; 2) que l’IAE que aporta
la Central Nuclear Vandellòs 2 es mostra
invariable en les darreres cinc anualitats, quan teòricament és un impost indexat a la facturació; 3) que
les instal·lacions energètiques aporten aproximadament el 50% dels ingressos municipals; i 4) que una
sola instal·lació energètica com la Central Nuclear Vandellòs 2 aporta aproximadament el 40% dels
ingressos municipals.
En un context en el que s’ha anunciat públicament un acord entre el Govern espanyol i les empreses
(Endesa, Iberdrola, GasNatural) per a la clausura de les centrals nuclears en els propers 10-15 anys, i en
el que la Central Nuclear Vandellòs 2 aporta aproximadament un 40% dels ingressos municipals, la CUP
vam incorporar al programa electoral un punt per tal d’incrementar en els pressupostos municipals les
aportacions econòmiques de la central nuclear Vandellòs 2 i de la central tèrmica Plana del Vent en els
anys que encara estiguin en funcionament, per posar-los a disposició del model de municipi postnuclear.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. En el termini màxim de tres mesos presentar un estudi jurídico-econòmic que exposi les possibilitats
d’incrementar els ingressos municipals procedents de les empreses energètiques ubicades al municipi."

s’està exposant que ja estem pràcticament en el topall. La única qüestió es que podríem tenir una mica
de recorregut és en la possibilitat d’aplicar taxes. Tal i com s’especifica en l’informe, que no és un estudi,
és un informe, segons diu la LRHL, l’article 20, s’especifica que hi han uns casos concrets pels quals es
podria establir una taxa. A través de serveis econòmics valorarem, en tot cas, les possibilitats que hi ha
aquí., Però d’entrada, ja ens estan comentant que la quantia no serà rellevant en quan al import, i tampoc
serà regular en el temps perquè grava fets concrets i puntuals."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de novembre de 2019.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot favorable de quatre
membres (2 de JxCaT, 1 d' ERC i 1 de la CUP) i amb l´abstenció de dos membres (de la FIC i del
PP), ACORDA:
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21.Expedient 4595/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la modificació de la composició dels membres
del Consell Sectorial de Turisme, així com el seu Reglament. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 0, Abstencions: 1, Absents: 0
Atès l´acord plenari de 29 de setembre de 2015 en el qual es va aprovar la creació del nou Consell
sectorial de Turisme.
Vist que s´ha presentat pel departament de Turisme la modificació de la composició dels membres del
Consell Sectorial de Turisme, així com el seu Reglament.
Atès l´informe emès per la Coordinadora de Turisme del següent contingut:
"FETS:EXP. 4595/20189
DEPARTAMENT: Departament de Turisme
ASSUMPTE: Modificació composició Consell Sectorial de Turisme
En data 13 de maig de 2014 es va fer la reunió inicial de constitució del Consell Sectorial de Turisme en el
qual es presentava l’estructura del mateix i el reglament que el regia.
El Consell Sectorial de Turisme és un òrgan consultiu i d’informe sobre temes relacionats amb el turisme,
on es troben representants els membres d’aquest sector. S'entén que és necessari promoure la
participació i col·laboració dels professionals del sector turístic de manera que la política municipal
relacionada amb el turisme tingui un component de diàleg i consens.
Ateses les modificacions recents en l’estructura i composició política de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant i dels canvis experimentats en el sector turístic a nivell empresarial, i d’acord amb
el que estableix l’article 5 del reglament del Consell Sectorial de Turisme aprovat pel Ple de la corporació,
es proposa al Ple Municipal la modificació de la composició del Consell Sectorial de Turisme quedant de
la següent manera:
El President: Alcalde o Regidor delegat de l’Alcalde
Vocals:
Grups polítics: 1 un designat per cada grup amb representació municipal.
12 persones, entitats i/o associacions relacionades amb el sector turístic de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant designades de la següent manera:
Un representant de cada sector corresponent a:
-Hotels
-Càmpings
-Apartaments turístics
-Restaurants
-Agències de viatges
-Port Esportiu (club nàutic)
-Turisme / activitat a la costa
-Turisme / activitat a l’interior
- Estació Nàutica.
-Representant de l’Associació de Restauradors i Hoteleria de l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.
-Representant de l’Associació de Comerços l’Hospitalet de l’Infant i la Vall de Llors.
-Representant de l’Associació d’Empresaris de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Secretari: el Consell estarà assistit per un secretari/a de la Corporació
Paral·lelament a la modificació de l’estructura del Consell Sectorial del Turisme es proposa una
modificació del seu reglament per adaptar-lo a la nova estructura així com a les noves estratègies de
turisme.
PROPOSTA:
Es proposa aprovar la modificació de la composició del Consell Sectorial de Turisme i del seu reglament."

ACTA DEL PLE

Primer.- Desestimar la proposta d´acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d' ERC del següent contingut: "Estem d´acord
amb els objectius i les funcions d´aquest Consell Sectorial de Turisme però ens agradaria que no fos de
caràcter consultiu."
Intervé el Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifestant: "Es tracta d’un formalisme per
adequar l’estructura i el funcionament del Consell Sectorial de Turisme a la nova realitat política del
municipi. Nosaltres considerem adequats aquests tipus de Consells sectorials, com també considerem
adequats els Consells de poble que l’equip de govern nega al municipi votant en contra de la nostra
proposta del darrer ple. Igualment, se’ns denega al municipi la possibilitat de tenir una estructura
semblant per al control de les mesures de seguretat de la Central Nuclear Vandellòs II tal com hem
plantejat al punt 11 de l’ordre del dia d’aquest ple amb la nostra proposta d’acord. Pensem que cal
fomentar aquests espais de trobada entre institució, entitats i ciutadania per debatre i acordar polítiques
municipals en tots els camps d’actuació."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica del 28 de novembre de 2019.

22.Expedient 2100/2019. Estudi i aprovació, si escau, de l'atorgament de llicència urbanística a
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II, AIE per a la reforma de l'edifici de control d'accés radiològic de la
CNVII. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0
Atès que per l'Associació Nuclar Ascó-Vandellòs II, AIE es sol·licita llicència per a la reforma de l'edifici de
control d'accés radiològic de la CNVII.
Vist l´informe dels serveis tècnics municipals del següent contingut:
L ’arquitecte municipal que subscriu, acomplint el disposat pel Sr. Alcalde, INFORMO, sobre l’assumpte
examinat, el següent:
FETS:
Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-3151, de data 17 de maig de 2019, per part
de Juan Sabater Alloza, Cap d’Enginyeria Civil i Estructural de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II AIE,
en representació d’aquesta mateixa associació, sol·licita llicència d’obra per la reforma de l’edifici de
control d’accés radiològic de la CN Vandellòs II.
Mitjançant instància amb registre d’entrada núm. 2019-E-RC-7583, de data 7 de novembre de 2019, per
part de Juan Sabater Alloza, Cap d’Enginyeria Civil i Estructural de l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II
AIE, en representació d’aquesta mateixa associació, s’aporta documentació sol·licitada per aquests
serveis tècnics.
DOCUMENTACIÓ APORTADA:
Amb la 1a instància s’aporta:
- Còpia en format digital del ”Proyecto de Reforma de Edificio de Control de Acceso Radiológico. ANAVAsociación Nuclear Ascó Vandellós II”, redactat per l’arquitecte Manuel Artuñedo Vadillo, visat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2018600079, de data 9 d’agost de 2018
- Assumeix de la direcció de l’obra per part de l’arquitecte Manuel Artuñedo Vadillo, visat pel Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2018600979, de data 15 de maig de 2019
- Contracte signat amb un gestor de residus de la construcció, per l’acceptació de les runes generades
per les obres
- Acta de nomenament del coordinador de seguretat i salut de l’obra, a nom de Juan Jose Moya Ballester,
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Primer.- Aprovar la modificació proposada pel departament de comerç de la composició dels membres
del consell Sectorial de Turisme, així com el seu Reglament que s´adjunta com annex 2.
Segon.- Procedir a la publicació d´aquesta modificació de la composició dels membres del Consell
Sectorial de Turisme i del seu Reglament al Butlletí oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat
de Catalunya a efectes de possibles reclamacions i/o al·legacions durant el termini de 30 dies hàbils
comptats a partir de l'endemà de la seva publicació. Exhaurit el termini atorgat sense haver-se presentat
cap al·legació s'entendrà aprovat definitivament el mateix, sense necessitat d'ulterior acord, procedint-se
a la seva publicació íntegra.
Tercer.- Notificar aquest acord a la Regidoria de Turisme i a la Coordinador de Turisme.

ACTA DEL PLE

L' Ajuntament Ple amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 de la CUP,
1 de C's i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen,
i amb l´abstenció d´un membre (d'ERC),ACORDA:
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ACTA DEL PLE

en nom d’Applus Norcontrol SLU
Amb la 2a instància s’aporta:
- Còpia en format digital del ”Proyecto de Reforma de Edificio de Control de Acceso Radiológico. ANAVAsociación Nuclear Ascó Vandellós II”, signat electrònicament per l’arquitecte Manuel Artuñedo Vadillo,
visat pel Col·legi d’Arquitectes de Catalunya amb núm. 2018600079, de data 9 d’agost de 2018
- Assumeix de la direcció d’execució de l’obra per part de l’arquitecte tècnic Juan Bioko Rios Sota, visat
pel Consell de Col·legis d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Catalunya amb
núm. E19-05161, de data 15 d’octubre de 2019
- Full d’estadística de construcció d’edificis
ANTECEDENTS: Consten principalment per aquest expedient en els arxius d’aquests serveis tècnics
municipals els antecedents que es relacionen a continuació:
• Acord de Junta de Govern 05.A), en sessió de data 9 de febrer de 2011 en què es concedeix llicència
urbanística per a la modificació de l’accés a zona controlada i nous vestidors a l’elevació 104 de la
central nuclear Vandellòs II, d’acord amb el projecte tècnic presentat (Fase 1)
• Acord plenari municipal 16.A), en sessió de data 2 de març de 2011 en què es ratifica l’acord de Junta
de Govern 05.A), en sessió de data 9 de febrer de 2011, indicat anteriorment
• Acord de Junta de Govern 05.A), en sessió de data 12 d’agost de 2014 en què es concedeix llicència
urbanística per a la reforma d’edifici d’accés a zona controlada de la central nuclear Vandellòs II, d’acord
amb el projecte tècnic presentat (Fase 2)
DESCRIPCIÓ DE LES OBRES:
L’objecte de la llicència d’obra sol·licitada és la reforma parcial de l’edifici del Centre de Control d’accés
radiològic emplaçat en el conjunt de la Central Nuclear de Vandellòs II, sense augment de superfície ni
volum construït. Aquestes obres s’indiquen com a Fase 3.1. A la planta baixa (elevació 100), es reformarà
una part d’oficines modificant els espais existents.
A la planta primera (elevació 104), es realitzarà el gruix de les obres ja que es reformaran la majoria de les
seves dependències: s’ampliaran els vestidors, es redistribuiran les oficines, les zones de circulacions i
es crearà una nova sala d’actes, una escala exterior d’emergència fins l’exterior segur de planta baixa i
una escala d’accés per manteniment de la coberta.
A la planta coberta (elevació 108), s’hi emplaçaran nous elements de les instal·lacions de l’edifici,
principalment de climatització.
També es preveu modificar algunes de les obertures de façana.
Segons s’indica, l’edifici disposa d’una superfície construïda total de 3.930m2 , i amb la documentació
que ara s’informa se sol·licita la reforma de 1.416,70m2 ; 127,96m2 a la planta baixa i 1.288,74m2 a la
planta primera.
VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT:
Revisada la documentació aportada, el tècnic que subscriu informa que l’emplaçament de l’edifici on
s’executaran les obres previstes, d’acord amb el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en
sessió de data 9 d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6630, de
data 26 de maig de 2014, està classificat de sòl urbà consolidat i qualificat de sistema de producció
d’energia elèctrica (SPE).
La regulació d’aquesta qualificació es basa en el que disposen els articles 139 i següents de la normativa
urbanística del POUM.
En aquest sentit s’informa que l’ús al que es destinarà ha de ser per ús exclusiu per garantir el bon
funcionament de les instal·lacions de la pròpia Central nuclear.
D’acord amb l’article 52 Classificació de les llicències del POUM, la llicència sol·licitada es es classifica
d’A.1 llicència d’obres majors.
El que s’informa des del punt de vista urbanístic sens perjudici d’altres informes o autoritzacions
necessaris d’altres organismes o administracions sectorials per raó de la matèria.
CONCLUSIÓ:
En conclusió per tot l’exposat, el tècnic que subscriu emet informe favorable a la llicència d’obra
sol·licitada per la reforma parcial de l’edifici del Centre de Control d’accés radiològic de la Central Nuclear
de Vandellòs II, atès que l’edificació existent a reformar és per a un ús compatible i complementari per al
correcte funcionament de la central de producció energètica, d’acord amb el POUM de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant."
Vist l´informe jurídic emès per la Tècnica urbanista del següent contingut:
"La tècnica d’administració general del Departament d’urbanisme de l’Ajuntament de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, d’acord amb allò que disposa l’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel que s’aprova el Text refós la Llei d’Urbanisme, modificada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, emet el
següent informe:
1, ANTECEDENTS
1.1 El Sr. Juan Sabater Alloza, en representació de l’Associació Nuclear AscóVandellòs II AIE, sol·licita
llicència urbanística per a la reforma de l’edifici de control d’accés radiològic de la CN Vandellòs II.

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant: "Esperem que l’alcalde avui ja
sàpiga on està l’edifici de control d’accés radiològic, no com l’altre dia a la comissió informativa. Per
motius com aquest demanem una Comissió municipal de control i vigilància de la central nuclear que
vosaltres negueu, per evitar tenir uns responsables polítics que no puguin dir que no saben on és l’edifici
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L' Alcalde explica que aquesta llicència passa pel Ple perquè així es va acordar al Ple del 4 de juliol de
2019 en el que figura les delegacions que efectua l'alcaldia envers les seves competències, tant a la
Junta de Govern local com al Plenari de la corporació (Decret 2019-0546 de 27 de juny de 2019)

ACTA DEL PLE

1.2. l’Arquitecte Municipal, amb data 19 de novembre de 2019 ha emès informe favorable.
1.3 Es deixa constància a l’informe referenciat de l’arquitecte de tots els antecedents que consten a
l’expedient.
2. FONAMENTS JURÍDICS
2.1. D’acord amb l’art. 89 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d’obres, activitats i
serveis de les entitats locals, estan subjectes a llicència prèvia els actes d’edificació i d’ús del sòl definits
a la legislació urbanística vigent a Catalunya. Aquestes llicències s’han d’atorgar d’acord amb les
prescripcions contingudes a la legislació urbanística, a les normes i ordenances municipals i al
planejament. La remissió ha d’entendre’s feta a l’article 187 i ss del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i el Capítol 1 del Títol 1 del Decret 64/2014, de 13 de
maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre la protecció de la de la legalitat urbanística i article 65 i 66 del
mateix cos legal.
2.2. L’art. 188.3 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, estableix que l’expedient per a atorgar la llicència urbanística ha d’incorporar els informes
de caràcter tècnic i jurídic. L’informe previ de la secretària de l’ajuntament és preceptiu sempre que els
informe anteriors siguin contradictoris en la interpretació de la normativa urbanística aplicable. També
ho és en els supòsits de manca d’altra assistència lletrada. Totes les denegacions de llicència
urbanística han d’estar motivades. Qui subscriu aquest informe, està d’acord amb la interpretació de la
normativa urbanística aplicable per part de l’arquitecte municipal i que en el cas que ens ocupa es dona
compliment a la citada legislació urbanística i el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent.
2.3. D’acord amb els articles 10, 12 i 13 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació,
el tècnic (projectista, director de l’obra i director de l’execució d’aquesta) és el competent per el
desenvolupament correcte de l’obra objecte del present informe.
2.4. D’acord amb el Text refós de la Llei reguladora dels residus aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de
21 de juliol, el sol·licitant de la llicència d’obres acredita haver signat amb un gestor autoritzat un
document d’acceptació que garanteixi la correcta destinació dels residus separats per tipus.
2.5. D’acord amb l’art. 81.1 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals aquesta sol·licitud
de llicència d’obres s’ha d’atorgar o denegar de manera motivada en el termini que estableix la llei.
D’acord amb l’art. 188.2 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
d’Urbanisme, el sentit del silenci en aquesta matèria es positiu, llevat del que estableix l’art. 5.2 d’aquest
mateix Decret legislatiu, es a dir, que en cap cas no es poden considerar adquirides per silenci
administratiu facultats urbanístiques que contravinguin a aquesta Llei o el planejament urbanístic.
2.6. D’acord amb l’art. 21.1.q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local,
l’òrgan competent per atorgar la llicència urbanística és l’alcalde, si el pla d’ordenació urbanística
municipal no disposa una altra cosa, delegable en la junta de govern local o en regidor d’acord amb l’art.
21.3 de la Llei 7/1985, reguladora de les bases de règim local, l’art. 72 del ROAS i l’art. 43 del Reglament
d’organització i funcionament de les entitat locals.
2.7.D'acord amb el punt cinquè de l'acord plenari de data 4 de juliol de 2019, les llicències municipals que
afecten a les Centrals Nuclears consten delegades al Plenari de la Corporació d'acord amb el que
estableix l'article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel que s'aprova el Text refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
2.8 Per acord la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014, es va
aprovar definitivament el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, i es va publicar al DOGC núm.6630 de data 26 de maig de 2014.
CONCLUSIÓ En conclusió s’informa que la documentació aportada és suficient per a poder atorgar la
corresponent llicència,d’acord amb el que estableix l’informe preceptiu de l’arquitecte municipal i prenent
en consideració les indicacions establertes per l’arquitecte municipal en el seu informe per la qual cosa
s’emet informe FAVORABLE sobre l’atorgament de la llicència urbanística sol·licitada.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ: Per la qual cosa, s’emet la següent proposta de resolució:
1r. Concedir la llicència urbanística salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de tercers, a
l’Associació Nuclear Ascó-Vandellòs II AIE, per a la reforma de l’edifici de control d’accés radiològic de la
CN Vandellòs II, d’acord amb el projecte tècnic presentat i les condicions particulars i generals que fixa el
planejament general en vigor i les que figuren en el document de llicència."

de control radiològic de la central nuclear.La nuclear no és una joguina, ni em de permetre que actuï com
un Disctricte Federal opac.I no pot ser que a la comissió informativa es demani a l’alcalde i titular de la
regidoria d’urbanisme, una explicació, ni que sigui sucinta, de l’expedient i no sàpiga donar
resposta.Aquest edifici ha tingut almenys tres reformes els darrers anys, bàsicament per reubicació de
personal, ampliació de vestidors i canvis en l'accés a zona controlada. Seria bo conèixer si per les altres
reformes també van sol·licitar llicència urbanística.En definitiva, ens cal més control sobre el que passa
dins de la central.No podem donar suport a un expedient que ni l’alcalde coneix."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de novembre de 2019.
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23.Expedient 3849/2019. Estudi i ratificació, si escau, del Decret de postulació processal en el recurs
contenciosadministratiu núm. 241/2019. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 0, Abstencions: 2, Absents: 0
Per l'Alcalde s´explica el motiu pel qual s´ha hagut de designar lletrats pel contenciós administratiu núm
241/2019.
vist el Decret de l' Alcaldia de núm del següent contingut literal:
"DECRETO DE ALCALDIA
En Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Tarragona), documento firmado electrónicamente en el margen.
Resultando 1º que se ha interpuesto en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la Sala de lo
Contencioso Administrativa - Sección Tercera, recurso ordinario Nº 241/2019 por parte de Michel Arnold
Pinz contra el acuerdo plenario del Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, de fecha
30/04/2019, en el que ser acuerda aprobar definitivamente el Plan de Mejora Urbana PMUr 04 “l’Aigua al
Coll” de l’Hospitalet de l’Infant del municipio de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
Resultando 2º que de conformidad con lo que dispone el artículo 21-1 letra k) de la Ley 7/1985, de 2 de
Abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción dada por la Ley 11/1999, de 21 de Abril,
así como en la modificación efectuada por la Ley 57/ 2003, de 16 de Diciembre, de medidas para la
modernización del gobierno local y en el mismo sentido el artículo 53-1 k) del Decreto-Legislativo
2/2003, de 28 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley municipal y del régimen local de
Cataluña, corresponde en caso de urgencia, en materias de la competencia del Pleno, a esta Alcaldía el
ejercicio de las acciones judiciales y administrativas necesarias para la defensa del Ayuntamiento, en
orden principalmente a designar la postulación procesal que defienda los intereses municipales dándose
cuenta al mismo en la primera sesión que celebre el plenario para su ratificación
Resultando 3º que este Ayuntamiento está interesado en personarse en el citado recurso.
Resultando 4º que dentro del plazo para personarse por parte de esta Corporación que finalizaba el
próximo 7 de octubre de 2019, se designo como letrado a la Secretaria General de este Ayuntamiento, M.
Ángel Benedicto Esclarín, Licenciada en derecho, con DNI 17707176M, funcionaria de administración
local, con habilitación de carácter nacional, para llevar a cabo la defensa del Ayuntamiento y la
representación municipal del Ayuntamiento de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en el recurso
contencioso administrativo Nº 241/2019 y que se personó en el mismo, en tiempo y en forma ante el
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en la Sala de lo Contencioso Administrativa - Sección Tercera.
Resultando 5º que el Ayuntamiento está interesado en designar un nuevo letrado que sustituya el
anterior para llevar a cabo la defensa del Ayuntamiento y la representación municipal del Ayuntamiento
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Primer.- Concedir la llicència urbanística, salvat el dret de propietat i sens perjudici del dret de tercers, a
l'Associació Nuclear Ascó-vandellòs II AIE, per a la refroma de l'edifici de control d'accès radiològic de la
CN Vandellòs II, d'acord amb el projecte tècnic presentat i les condicions particulars i generals que fixa el
planejament general en vigor i les que figuren en el document de llicència.
Segon.- Aprovar la liquidació de l´impost de construccions segons liquidació que rebrà per part de BASE
per import de 18.649.44€
Comunicar a BASE que d´acord amb el conveni de delegació aprovat per aquest Ajuntament el 20 de
desembre de 2006 i per part de la Diputació de Tarragona, el 26 de gener de 2007, el percentatge a aplicar
per BASE com liquidació al seu favor serà de l'1% i la resta haurà de ser ingressat a la Tresoreria
Municipal.
Tercer.- Comunicar als interessats que un cop liquidat l´impost haurà de portar justificant de pagament a
l'Ajuntament per recollir la llicència d´obra.
Quart.- Notificar-ho al negociat de llicència, a BASE, a Intervenció, als Serveis Tècnics municipals i a la
Tècnica urbanista.

ACTA DEL PLE

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

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d' onze membres (6 del PSC,2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 de C's i
1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, i amb
l’abstenció de dos membres (1 d'ERC i 1 de la CUP), ACORDA:
Primer.- Ratificar el Decret de postulació processat en el recurs contenciosadministratiu núm 241/2019
degudament transcrit.
24.Expedient 4475/2019. Estudi i aprovació, si escau, de l'aprovació inicial de la modificació del Pla
Ordenació Urbanística Municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant relativa a les qualificacions
d'espais lliures, vialitat i equipaments en l'àmbit destinat a la comissaria de la Policia Local. Favorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 12, En contra: 1, Abstencions: 0, Absents: 0
Vist l´informe tècnic emès per l´arquitecte municipal i la tècnica d´urbanisme del següent contingut:
"1. IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient: 4475/2019
Assumpte: Modificació del POUM, relativa a les qualificacions d’espais lliures, vialitat i equipaments en
l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local
Tràmit: Aprovació inicial
2. ANTECEDENTS DE FET
2.1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 4 de desembre de 2018, va acordar aprovar les
proposta de despesa a l’expedient 5110/2018 relativa al pressupost de Josep M. Castells Cabré per dur a
terme el servei de redacció dels documents i plànols necessaris per a la tramitació de la Modificació del
planejament general (POUM) amb l’objectiu d’establir les noves qualificacions de zones verdes i
equipament de l’àmbit de la futura parcel·la d’equipament públic on està previst construir la futura
caserna de la policial local de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
2.2 En data 14 de novembre de 2019, mitjançant instància presentada per Josep M. Castells Cabré, amb
de registre d’entrada núm. 2019-E-RE-995, aporta la documentació tècnica de la modificació del POUM
en format digital.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa urbanística d’aplicació es basa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6630, de data 26 de maig de 2014, en endavant POUM.
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de novembre de 2019.
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Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
"Es tracta d'un RCA que presenta un particular contra un acord del Ple de l'ajuntament de 30 d'abril de
2019 pel qual s’aprovava definitivament el Pla de Millora Urbana (PMUr 04) de l'Aigua al Coll a l'Hospitalet
de l'Infant.Tota la documentació de l’expedient és eminentment jurídica i no hi ha cap explicació del
context i la naturalesa del PMU, que hagués estat interessant posar en coneixement de les noves
regidores d’aquest Ple. Com que el nostre grup municipal no estàvem representats quan es va aprovar el
PMU, i es tracta d’un expedient extens i complex del qual no disposem del context, ens abstenim, i
mirarem d’aprofundir en aquest assumpte en els propers mesos per si el ple s’ha de manifestar
novament sobre aquest qüestió."

ACTA DEL PLE

de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en el recurso contencioso administrativo Nº 241/2019 y para que se
persone en el mismo así como la designación de procuradores.
HE RESUELTO:
Primero.- Designar como letrado al señor Miquel M. Nolla Pujals, con DNI 39.845.598 F, Abogado, para
llevar a cabo la defensa del Ayuntamiento y la representación municipal del Ayuntamiento de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant en el recurso contencioso administrativo Nº 241/2019 y que se persone en el
mismo.
Segundo.- Designar como procuradores en el recurso contencioso administrativo Nº
241/2019, de BARCELONA a Isabel Palet Borrell y Laura De Manuel Tomas y de MADRID: Julián Caballero
Aguado y Sofía Pereda Gil.
Tercero .- Notificar la presente Resolución por la que se establece la postulación procesal de esta
Corporación a la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña.
Cuarto.- Notificar la presente Resolución al letrado señor Miquel M. Nolla Pujals.
Quinto .- Dar cuenta de esta resolución al próximo pleno municipal para su ratificación.
Lo manda y firma el Sr. Alcalde, Don Alfons Garcia Rodríguez, ante mi, la Secretaria General que da fe.
En Vandellòs i l’Hospitalet de l´Infant,
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La modificació a tràmit disposa del contingut d’acord amb l’establert a l’article 118 del RLU i també dona
compliment a l’establert als articles 98 i 99 del TRLU en allò que li és d’aplicació.
4.2 Per tal d’inserir correctament el nou equipament públic municipal destinat a la comissaria de la
policia local a la parcel·la d’equipament públic municipal que prové del projecte de parcel·lació del
Polígon 9, ampliació de l’Infant Zona Ponent, és procedent tramitar aquesta modificació del POUM per la
seva millor adaptació a les necessitats actuals i d’encaix al teixit urbà immediat.
Aquest emplaçament es considera idoni per la comissaria de la policia local ja que es troba accessible a
la ciutadania, visible i ben comunicada per poder donar servei amb agilitat als diferents nuclis urbans del
municipi.
Per millorar l’accessibilitat a la parcel·la d’equipament, es proposa que el nou solar resultant disposi
també d’accés directe des de l’antiga carretera C44, actual carretera de Móra, d’acord
amb ″l’actualització de la nomenclatura de les vies públiques i de la numeració dels immobles del nucli
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″, aprovada definitivament per acord de Ple Municipal de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant, en sessió de data 28 de febrer de 2019, ja que actualment sols té accés pel carrer de Mireia, 2,
que per les seves característiques físiques i de mobilitat urbana no són les idònies per aquest tipus
d’equipament.
S’informa que en data 10 de desembre de 2012 el Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya va resoldre favorablement l’expedient de traspàs a l’Ajuntament del tram de la carretera C44 des del nucli urbà fins l’enllaç amb l’autovia A-7, per la qual cosa, la carretera de Móra és una via
urbana i no està subjecta a cap afectació viària.
Per millorar l’accessibilitat de la parcel·la d’equipament objecte d’aquesta modificació, cal modificar-ne
la geometria i ajustar les previsions que fa el POUM en relació amb els sistemes d’espais lliures i vialitat
a l’entorn immediat, garantint com a mínim la superfície actual d’espais lliures i ajustant part de la vialitat
a l’existent d’acord amb el Projecte constructiu de millora de l’accés viari de l’antiga C-44 a la
urbanització l’Infant al tm de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovat en sessió plenària de 23 de juny
de 2014.
També és objecte d’aquesta modificació l’ajust del límit de la parcel·la d’equipament amb el sòl edificable
situat en la seva partió est, ja que als plànols del POUM no es troba correctament delimitada en relació
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1. MEMÒRIA
2. REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME
3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4. QUADRE COMPARATIU DEL PLANEJAMENT VIGENT I MODIFICAT
5. DOCUMENT COMPRENSIU DE L’OBJECTE I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
6. NORMATIVA URBANÍSTICA
7. PLÀNOLS
8. ANNEXOS
8.1. Projecte de parcelꞏlació del Polígon 9, Ampliació de l’Infant Zona Ponent
8.2. Certificació cadastral descriptiva i gràfica de la finca F1

ACTA DEL PLE

3.2 La modificació a tràmit a tràmit es troba dins dels supòsits establerts als punts b) i c) de l’article 96
del text consolidat del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, d’acord amb les seves modificacions vigents, en endavant TRLU, atès que assigna ús a la
parcel·la d’equipament públic municipal i ajusta els sistemes públics d’espais lliures, vialitat i
equipament.
3.3 La modificació dona compliment al que estableixen els articles 96 i següents del TRLU en el què li és
d’aplicació i als articles del 99 al 118 del text consolidat del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que recull les modificacions vigents, en endavant RLU, pel
que fa al seu contingut i documentació.
3.4 Tal com indica l’article 117 del TRLU, la modificació del planejament general se subjecta al mateix
procediment que per a la seva formació. No obstant això, en el cas de modificacions del pla d'ordenació
urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres
b) i c) de l'article 101 del RLU, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 85.7 del TRLU només s'ha de
concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació.
3.5 L’aprovació definitiva d’aquesta modificació a tràmit, d’acord amb l’article 98.2 del TRLU correspon
al conseller o consellera del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’informe previ favorable de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona i de la Comissió d’Urbanisme de Catalunya.
4. VALORACIÓ DE L’EXPEDIENT
4.1 Els tècnics que subscriuen, revisada la documentació aportada, informen que el document
de Modificació del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, relativa a les qualificacions d’espais
lliures i equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia Local, està signat per
l’arquitecte Josep M. Castells Cabré, signat digitalment amb data 14 de novembre de 2019, i conté:

amb la realitat física ni amb el projecte de parcel·lació del Polígon 9, ampliació de l’Infant Zona Ponent,
aprovat el 12 de maig de 1998 per la Comissió de Govern de l’Ajuntament, i actualment consolidada.
Al mateix temps, l’article 122 del POUM estableix que en cas d’equipaments sense ús assignat (reserva
d’equipament –SE0), com és el cas, caldrà tramitar un Pla especial urbanístic en què es justifiqui la
necessitat de la titularitat pública en funció de l’ús concret que s’hagi d’establir.
En aquest sentit, no es considera necessària la tramitació d’un Pla especial urbanístic per justificar i
assignar l’ús en aquesta parcel·la d’equipament, ja que la modificació del POUM a tràmit, motiva i
justifica la necessitat d’establir l’ús administratiu, d’acord amb la qualificació SE5 – Equipament
administratiu, del POUM.
Per això, la modificació del POUM a tràmit, en essència proposa:

A continuació s’indica un quadre resum de les superfícies afectades per aquesta modificació del POUM:

Usos

POUM vigent
Àmbit sup, m2 TOTAL

Projecte Modificació puntuals

Àmbit

Sup. m2

TOTAL

DIFERÈNCIA

Equipament

P1

3.401

3.401 P1

3.249

3.249

-152

Espais Lliures

P1

1.352

2.202 P1

749

2.322

+120

P2

850

P2

789

P3

784
826

-201

233

+233

Viari

Clau 3.1b
TOTAL

P1

0

1.027 P1

522

P2

243

P2

304

P3

784

P3

0

P1

0

0 P1

233

6.630

6.630

Tot el sòl afectat per aquesta Modificació del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està classificat
com a Sòl Urbà Consolidat, i correspon al Sistema d’Equipaments (clau SE), al Sistema d’Espais Lliures
(clau SV), o al Sistema Viari (clau SX) i una petita part a la clau 3.1.b, d’aprofitament privat.
4.3 La modificació a tràmit està promoguda per aquest Ajuntament i, per tant, d’iniciativa pública.
4.4 D’acord amb el que disposa l’article 117.3 del RLU, per aquesta modificació del POUM no és
obligatòria l'aprovació i publicació del programa de participació ciutadana, ni la subjecció a informació
pública de l'avanç de la modificació.
Pel que fa al tràmit d’audiència, només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal
dels quals confini amb l'àmbit de la modificació.
Caldrà també donar audiència en aquest cas al titular de la finca que limita amb la parcel·la
d’equipament, emplaçada al carrer de Mireia, número 4.
4.5 D’acord amb l’establert a la disposició addicional 8a, punt 6.c), primer, de 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 modificació del planejament a tràmit no ha
d'ésser objecte d'avaluació ambiental estratègica perquè no té efectes significatius sobre el medi
ambient, no constitueix variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la
cronologia del POUM que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
4.6 D’acord amb el que preveu l’article 3.1.b) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, no correspon la incorporació de la documentació relativa a
l’estudi de la mobilitat generada per aquesta modificació del POUM ja que no comporta nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable.
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•
•

Ajustar la geometria de la parcel·la d’equipament per poder disposar d’accés des de la carretera de Móra
Ajustar la vialitat i els espais lliures a la nova geometria de la parcel·la d’equipament i a la realitat física
existent
Ajustar correctament el límit de la parcel·la d’equipament amb la finca privada veïna
Assignar l’ús d’equipament administratiu a la parcel·la d’equipament públic

ACTA DEL PLE

•
•

La Regidora Silvia Pujol pel grup municipal del PP manifesta que està molt contenta amb aquesta
aprovació.
Vistos els informes i documents obrants a l´expedient.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de novembre de 2019.
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de dotze membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'
ERC, 1 de C´s i 1 del PP) que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, i amb el vot en contra d´un membres (de la CUP),ACORDA:
Primer.- Aprovar inicialment la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) relativa a
les qualificacions d’espais lliures, vialitat i equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la Policia
Local de l'Hospitalet de l'Infant de conformitat amb els articles 85 .1 del TRLU.
Segon.- Sotmetre l'aprovació inicial de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT), al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), així com a un diari
de màxima difusió al municipi i a la seu electrònica d'aquest Ajuntament (http://vandelloshospitalet.eadministracio.cat), que permetrà l’accés telemàtic al contingut integre de l’instrument de
planejament a tràmit i durant dit període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui
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5. ORGANISMES I ADMINISTRACIONS AFECTATS
Per raó del contingut i la tramitació del present expedient, cal sol·licitar l’informe de l’Oficina Territorial
d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona per raó de les seves competències sectorials.
6. CONCLUSIÓ
En conclusió per tot l’exposat, els tècnics que subscriuen informen favorablement la modificació del
POUM relativa a les qualificacions d’espais lliures i equipaments en l’àmbit destinat a comissaria de la
Policia Local, per una millor adaptació al model d'implantació urbana d’aquest equipament públic
municipal, atès que s’ajusta al que preveu la legislació urbanística, per la qual cosa, si així s’estima
oportú, és procedent aprovar-lo inicialment."
Intervé el Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP manifestant:"Estem d'acord en el fons de la
qüestió: la policia local està en uns equipaments precaris i poc adequats, per forma, fons i localització,
per a la realització de les tasques que tenen encomanades. Però no estem d’acord en la forma. No creiem
que la policia local hagi d'estar allunyada de la ciutadania, sinó al centre, en la proximitat. Com tampoc
ho estem en la necessitat d’un nou equipament i nou consum de sòl, sinó en el reciclatge i rehabilitació
d’espais i sòl del centre del nucli urbà de l’Hospitalet. Aquesta modificació puntual del POUM també
demostra una certa improvisació de l’equip de Govern a l’hora de tancar el POUM de 2014, ja que
aleshores ja es sabia que l’equipament de la policia local era precari i que calia planificar una nova
ubicació."
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC manifestant:
"Votem a favor encara que és un projecte que va TARD, perquè ja estava pressupostat per al 2019. A més
entenem que és un projecte imprescindible per al nostre municipi: perquè s´aconseguirà una millora en l
´accessibilitat per als usuaris i i millora en les condicions laborals de la policia local. Vull recordar que la
policia es troba situada en les antigues escoles d´Àster les quals pel seu patrimoni històric no han estat
reformades, conservant la seva originalitat i distribució. No disposen de zona de menjador, vestuaris
obsolets, inundacions quan plou de forma sobtada, encara que a l´estiu es va arranjar. No hi ha una àrea
de custòdia de detinguts per tant quan hi ha un detingut se´l condueix a Cambrils això ha ocasionat en
moments puntuals deixar el municipi sense vigilància ja que a cops se´ls ha de portar a la Comissaria de
Reus quan a Cambrils no hi ha funcionaris disponibles per fer aquest traspàs.
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4.7 D’acord amb l’estructura de propietat que consta a la documentació de la modificació del POUM,
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és propietari únic, fent constar que també es troba dins
de l’àmbit de la modificació part de la finca amb aprofitament privat que limita pel costat est amb la
parcel·la d’equipament, si bé realment no li implica cap afectació patrimonial atès que tan sols es
regularitza el límit de la qualificació del sòl, d’acord amb el projecte de parcel·lació del Polígon 9,
ampliació de l’Infant Zona Ponent i la realitat física existent.
D’acord amb les dades cadastrals, les finques municipals incloses en aquesta modificació disposen de
les següents referències cadastrals: 5110518CF2450G0001KR i 5110525CF2450G0001IR. La resta de sòl
municipal que forma part de la modificació forma part de la trama viària urbana municipal.
4.8 Per aquesta modificació no és preceptiva la suspensió de llicències a l’aprovació inicial de la
modificació del POUM a tràmit, ja que les noves determinacions no comporten una modificació del règim
urbanístic, d’acord amb el que disposa l’article 73.2 del TRLU.
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25.Expedient 4532/2019. Estudi i aprovació, si escau, de l'aprovació inicial de la modificació puntual del
Pla d´ordenació urbanística municipal de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, relativa als usos previstos en
el sòl d'equipament provinent del sector del camí de la Porrassa de l'Hospitalet de l'InfantFavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 11, En contra: 1, Abstencions: 1, Absents: 0
Per l' Alcalde es fa una explicació d´aquesta modificació puntual del Pla General d´ordenació urbanística.
Vist l´informe tècnic elaborat per l´arquitecte municipal i la tècnica urbanista del següent contingut
". IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient: 4532/2019
Assumpte: Modificació del POUM, relativa als usos previstos en el sòl d’equipament públic del Camí de la
Porrassa
Tràmit: Aprovació inicial
2. ANTECEDENTS DE FET
2.1. La Junta de Govern Local, en sessió de data 16 de maig de 2019, va acordar aprovar les proposta de
despesa a l’expedient 1859/2019 relativa al pressupost de Josep M. Castells Cabré per dur a terme el
servei de redacció de la modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal de Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant (POUM), relativa a la modificació dels usos previstos en el sòl
d’equipament de l’àmbit PUt17 "Camí de la Porrassa" amb la finalitat de destinar-ho a la futura
implantació d’un equipament esportiu al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
2.2 En data 19 de novembre de 2019, mitjançant instància presentada per Josep M. Castells Cabré, amb
de registre d’entrada núm. 2019-E-RE-1014, aporta la documentació tècnica de la modificació del POUM
en format digital.
3. FONAMENTS DE DRET
3.1. La normativa urbanística d’aplicació es basa en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Tarragona en sessió de data 9 d’abril de 2014 i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
núm. 6630, de data 26 de maig de 2014, en endavant POUM.
3.2 La parcel·la 74, objecte d’aquesta modificació del POUM, prové del projecte de reparcel·lació de
l’àmbit del Pla parcial PPR-6 Camí de la Porrassa, que es va aprovar definitivament en data 31 de gener
de 2006, per part de la Direcció de l’Institut Català del Sòl i publicat al DOGC núm. 4578, de 22 de febrer
de 2006 i que actualment es troba inscrit al Registre de la Propietat de Falset amb data 11 de novembre
de 2008.
Atès el seu grau d’urbanització, per Acord Plenari municipal de data 11 de juliol de 2013, es va aprovar
l’acta de recepció parcial condicionada de les obres d’urbanització i altres projectes complementaris,
corresponents al sector residencial Camí de la Porrassa, promogut per INCASOL en la seva condició
d’administració actuant.
Cal dir que aquesta recepció tècnica parcial condicionada inclou les parcel·les sense ús residencial,
inclosa la parcel·la d’equipament, així com la vialitat necessària per al seu servei.
3.3 Això no obstant, el POUM estableix l’àmbit del Polígon d’Actuació Urbanística PAUt 17 "Camí de la
Porrassa", on s’emplaça la parcel·la 74 objecte de la modificació, amb l’objectiu d’aconseguir un
creixement nodal amb major densitat i intensitat per tal d’establir una estructura de barri sostenible al
costat de la nova estació de ferrocarril.
3.4 La modificació a tràmit a tràmit es troba dins dels supòsits establerts al punt c) de l’article 96 del
text consolidat del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, d’acord amb les seves modificacions vigents, en endavant TRLU, atès que modifica i
assigna ús a la parcel·la d’equipament públic municipal.
3.5 La modificació dona compliment al que estableixen els articles 96 i següents del TRLU en el què li és
d’aplicació i als articles del 99 al 118 del text consolidat del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
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examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents d’acord amb el que
estableix l’article 106 TRLU.
Tercer. Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial dels
quals limiti amb el d'aquest municipi.
Quart. Citar personalment al tràmit d'informació pública a les persones propietàries dels terrenys
que resultin afectats i a la resta d'interessats.
Cinquè. Sol·licitar informes dels organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, que
consten a l’informe emès pel Departament d’Urbanisme municipal. Aquests organismes hauran d'enviar
els seus informes en el termini d'un mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg.
Sisè. Notificar a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels documents tècnics
d’aquesta modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Setè.- Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

Quadre d’usos i superfícies
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La modificació a tràmit disposa del contingut d’acord amb l’establert a l’article 118 del RLU i conté les
determinacions de l’article 99 del TRLU.
4.2 Durant la tramitació del POUM vigent, l’Ajuntament i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya van acordar la cessió de part de la parcel·la d’equipament públic municipal resultant del
desenvolupament urbanístic del sector Camí de la Porrassa, parcel·la 74, per tal d’acollir un nou centre
escolar.
Per aquest motiu, l’Ajuntament va aprovar la parcel·lació de l’esmentada finca en dues parts: una per
cedir a la Generalitat per aquesta finalitat, parcel·la 74A i l’altra es mantenia com a equipament públic
municipal sense ús assignat, parcel·la 74B.
Així, en el POUM vigent consta que la parcel·la d’equipament resultant del sector Camí de la Porrassa
està constituïda per dues finques, una amb la qualificació SE1 – Equipament educatiu corresponent a la
parcel·la 74A i l’altra amb la qualificació SE0 – Reserva d’equipament corresponent a la parcel·la 74B.
Atès que a l’acord de Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant en sessió de data 31
d’agost de 2011, punt 07, en què s’acorda cedir gratuïtament la parcel·la 74A esmentada, a la Generalitat
de Catalunya per la construcció i posada en funcionament d’una escola, també s’hi acorda que si la finca
cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini de 5 anys, el bé objecte de cessió revertirà
automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent.
A data d’avui s’informa que a la parcel·la 74A no s’hi ha realitzat cap actuació en relació amb la possible
nova escola prevista, per la qual cosa es considera que com han transcorregut més de 5 anys, la cessió
aprovada està revertida a l’Ajuntament.
En tot cas, consta l’escrit que la directora dels Serveis Territorials a Tarragona del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va enviar a l’Ajuntament amb registre d’entrada núm.
2013/3282 de data 5 d’agost de 2013, en el què es retorna
la documentació relativa a la cessió del solar per una nova escola al Camí de la Porrassa, atès que li ha
estat retornada per la Direcció General de Centres Públics del Departament d’Ensenyament, perquè no es
troba prevista aquesta actuació.
És voluntat d’aquest Ajuntament destinar la totalitat de la parcel·la d’equipament provinent del
desenvolupament urbanístic del sector Camí de la Porrassa per l’ús esportiu, per la qual cosa és
procedent la tramitació d’aquesta modificació del POUM per assignar la qualificació SE4 – Equipament
esportiu-lleure a les dues finques actuals, per una millor adaptació al model d'implantació urbana del nou
equipament públic municipal.
A continuació s’indica un quadre resum dels usos i superfícies afectades per aquesta modificació del
POUM:
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1. MEMÒRIA
2. REQUERIMENTS ESTABLERTS PER LA LLEI D’URBANISME
3. ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL
4. QUADRE COMPARATIU DEL PLANEJAMENT VIGENT I MODIFICAT
5. DOCUMENT COMPRENSIU DE L’OBJECTE I ÀMBIT DE LA MODIFICACIÓ
6. NORMATIVA URBANÍSTICA
7. PLÀNOLS
8. ANNEXOS
8.1. Acord de recepció parcial de les obres d’urbanització del sector residencial “Camí de la
Porrassa”
8.2. Escriptura de segregació de la parcel·la d’equipaments de la Porrassa,
de data 30 d’octubre de 2009
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s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, que recull les modificacions vigents, en endavant RLU, pel
que fa al seu contingut i documentació.
3.6 Tal com indica l’article 117 del TRLU, la modificació del planejament general se subjecta al mateix
procediment que per a la seva formació. No obstant això, en el cas de modificacions del pla d'ordenació
urbanística municipal no són obligatòries les actuacions preparatòries assenyalades a l'apartat 1, lletres
b) i c) de l'article 101 del RLU, i el tràmit d'audiència que preveu l'article 85.7 del TRLU només s'ha de
concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal dels quals confini amb l'àmbit de la modificació.
3.7 L’aprovació definitiva d’aquesta modificació del POUM a tràmit, d’acord amb l’article 80.a) del TRLU,
correspon a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona.
VALORACIÓ DE L´EXPEDIENT
4.1 Els tècnics que subscriuen, revisada la documentació aportada, informen que el document de
modificació del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, relativa als usos previstos a la parcel·la
d’equipament del Camí de la Porrassa, està signat per l’arquitecte Josep M. Castells Cabré, signat
digitalment amb data 19 de novembre de 2019, i conté:

Usos

POUM vigent
Àmbit sup, m2

Projecte Modificació puntuals
TOTAL

Àmbit sup, m2

TOTAL

EQUIPAMENTS
8.000

Ús Esportiu

74B 19.148

Ús Esportiu

74A 8.000

TOTAL m

2

•

•
•
•

27.148

27.148

Tot el sòl afectat per aquesta Modificació del POUM de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant està classificat
com a Sòl Urbà consolidat, i correspon al Sistema d’Equipaments (clau SE).
4.3 La modificació a tràmit està promoguda per aquest Ajuntament i, per tant, d’iniciativa pública.
4.4 D’acord amb el que disposa l’article 117.3 del RLU, per aquesta modificació del POUM no és
obligatòria l'aprovació i publicació del programa de participació ciutadana, ni la subjecció a informació
pública de l'avanç de la modificació.
Pel que fa al tràmit d’audiència, només s'ha de concedir, si s'escau, als ajuntaments el terme municipal
dels quals confini amb l'àmbit de la modificació.
4.5 D’acord amb l’establert a la disposició addicional 8a, punt 6.c), primer, de 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 modificació del planejament a tràmit no ha
d'ésser objecte d'avaluació ambiental estratègica perquè no té efectes significatius sobre el medi
ambient, no constitueix variacions fonamentals de les estratègies, les directrius i les propostes o de la
cronologia del POUM que produeixin diferències en els efectes previstos o en la zona d’influència.
4.6 D’acord amb el que preveu l’article 3.1.b) del Decret 344/2006, de 19 de setembre, de regulació dels
estudis d'avaluació de la mobilitat generada, no correspon la incorporació de la documentació relativa a
l’estudi de la mobilitat generada per aquesta modificació del POUM ja que no comporta nova
classificació de sòl urbà o urbanitzable, ni es preveu que el nou equipament tingui la consideració
d'implantació singular ja que no és previst que disposi d’un aforament superior a 2.000 persones.
4.7 D’acord amb l’estructura de propietat que consta a la documentació de la modificació del POUM,
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant és propietari únic de la parcel·la d’equipament que
prové del desenvolupament urbanístic del sector Camí de la Porrassa, promogut per INCASOL com a
administració actuant.
Actualment aquesta parcel·la d’equipament està constituïda per dues finques registrals, segons:
- Parcel·la 74A: finca registral núm. 14713
- Parcel·la 74B: finca registral núm. 14575
4.8 Per aquesta modificació no és preceptiva la suspensió de llicències a l’aprovació inicial de la
modificació del POUM a tràmit, ja que les noves determinacions no comporten una modificació del règim
urbanístic, d’acord amb el que disposa l’article 73.2 del TRLU i tot el sòl afectat és de titularitat municipal.
5. ORGANISMES I ADMINISTRACIONS AFECTATS
Per raó del contingut i la tramitació del present expedient, cal sol·licitar l’informe per raó de les
seves competències sectorials de les administracions següents als efectes que emetin l’informe
preceptiu d’acord amb el que disposa l’article 85.5 del TRLU:
- Administració general de l’Estat:
Unidad de Carreteras en Tarragona de la Demarcación de Carreteras del Estado en Catalunya, Dirección
General de Carreteras del Ministerio de Fomento
- Administració Autonòmica:
Oficina Territorial d'Acció i Avaluació Ambiental de Tarragona
Serveis Territorials de Tarragona del Departament d’Educació
Institut Català del Sòl
6. CONCLUSIÓ
En conclusió per tot l’exposat, els tècnics que subscriuen informen favorablement la modificació del
POUM relativa a la modificació dels usos previstos en el sòl d’equipament de l’àmbit PUt17 "Camí de la
Porrassa" amb la finalitat de destinar-ho a la futura implantació d’un equipament esportiu al terme
municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, per una millor adaptació al model d'implantació urbana
del nou equipament públic municipal, atès que s’ajusta al que preveu la legislació urbanística, per la qual
cosa, si així s’estima oportú, és procedent aprovar-lo inicialment."
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74B

Ús Educatiu

ACTA DEL PLE

Ús No Definit

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: "No creiem que sigui el lloc
més adequat ni el més adient".
Atès els informes i altra documentació obrant a l´expedient.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 28 de novembre de 2019
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26.Expedient 4563/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la moció presentada pel grup municipal de la
FIC per tal que l'Ajuntament assessori els hereus legals dels veïns i veïnes afectats per l'expropiació
forçosa que van patir els seus béns amb motiu de la construcció de la línia ferrea ALMANSA-VALÈNCIATARRAGONA l'any 1863. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 1, En contra: 8, Abstencions: 4, Absents: 0
Vista la moció que presenta Elidia López pel grup municipal de la FIC del següent contingut:
"Conegut és que dins de poques dates es posarà en funcionament el nou traçat de la línia fèrria que
passa pel nostre municipi i que és coneguda com a corredor del Mediterrani.
És sabut també que l'autoritat responsable dels traçats ferroviaris vol desmuntar l'actual instal·lació, per
la qual cosa quedarà sense servei i per tant desafectada del seu objectiu primigeni.
Com a conseqüència de la desafectació d'aquesta infraestructura pública el territori afectat per ella pot
quedar subjecte a allò que diu la llei sobre reversió dels béns expropiats i ho basem a allò que afirma el
CGPJ, "El dret de reversió és el dret legalment reconegut a l'expropiat a recuperar els béns objecte de
l'expropiació si l'Administració no destina els béns a la finalitat que va justificar l'expropiació, o , entre
altres circumstàncies, sobrés part d'aquells. Per al seu exercici s´hauran d'observar els requisits
establerts en els articles 54-55 de la LEF i en els articles 63.70 del Reglament a la LEF"
Mostrem diversa jurisprudència que ens avala a presentar aquesta moció.
"Es un derecho de naturaleza autónoma susceptible de transmisión por actos intervivos o mortis causa.
Así lo expone la TS, Sala de lo Contencioso, de 25/05/2011, Rec. 5261/2007, en su fundamento jurídico
3º: "(...) la propia jurisprudencia de esta Sala que desde antiguo ha caracterizado el de reversión como un
derecho de naturaleza autónoma [en este sentido, la STS de 19 de noviembre de 2010
(Rec.Cas.5706/2006)]. (...) el derecho de reversión es susceptible, incluso, de transmisión por actos
intervivos o mortis causa tal como se deriva de lo decidido en nuestra STS de 24 de abril de 2002"
Davant d'aquesta situació, el plenari de l'ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'¡Infant pren els
següents acords:
1. Recavar tota la informació necessària per conèixer els veïns, veïnes i institucions afectades per
l'expropiació forçosa per a la construcció de la línia fèrria Almansa-Valencia-Taragona
2. Assessorar els afectats per tal de poder fer els tràmits necessaris per obtenir la reversió dels bens
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Primer.- Aprovar inicialment la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) relativa als
usos previstos en el sòl d’equipaments públic provinent del sector residencial del Camí de la Porrassa de
conformitat amb l’article 85 .1 del TRLU.
Segon.-Sotmetre l'aprovació inicial de la Modificació del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM)
a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant anunci que s’inserirà en el Butlletí Oficial de la
Província de Tarragona (BOPT), al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), aun diari de màxima
difusió
al
municipi i a
la seu
electrònica
d'aquest
Ajuntament
(http://vandelloshospitalet.eadministracio.cat), que permetrà l’accés telemàtic al contingut integre de l’instrument de
planejament a tràmit i durant dit període quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui
examinar-ho perquè es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents d’acord amb el que
estableix l’article 106 TRLU.
Tercer.- Donar audiència, simultàniament a la informació pública, als Ajuntaments l'àmbit territorial dels
quals limiti amb el d'aquest municipi.
Quart. Sol·licitar informes dels organismes afectats per raó de les seves competències sectorials, que
consten a l’informe emès pel Departament d’Urbanisme municipal. Aquests organismes hauran d'enviar
els seus informes en el termini d'un mes, tret que una disposició autoritzi un termini més llarg.
Cinquè Notificar a Josep M. Castells Cabré, arquitecte encarregat de la redacció dels documents tècnics
d’aquesta modificació del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Sisè.-Fer constar que contra aquest acord, per tractar-se d’un acte administratiu de tràmit no qualificat,
no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

ACTA DEL PLE

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC, 2 de JxAT, 1 d´ERC, 1 de C's i 1 del
PP) que representen la majoria absoluta del nombre de treze que legalment el componen, amb el vot en
contra d´un membre (de la FIC) i amb l'abstenció d´un membre (de la CUP), ACORDA:

expropiats si aquesta és la seva voluntat.
3. Facilitar als afectats tota la documentació necessària que estigui als arxius municipals per poder fer
les reclamacions pertinents"

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:" Veig que ningú s'ha llegit la
nostra moció l’únic que intentem des de la FIC es que les 32 famílies del municipi puguin recuperar els
seu drets si així o volem i l’únic que demanem es la col·laboració de l'ajuntament, que per una vagada es
posi del costat del poble i no de les grans empreses. tot i que tant si s'aprova com si no es un dret que
tenen i nosaltres volguéssim que fossin sabedors."
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de novembre de 2019.
L' Ajuntament Ple amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de la CUP i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l´abstenció de
quatre membres (2 de JxCaT, 1 d´ERC i 1 del PP) i amb el vot favorable de la FIC, ACORDA:
Primer.- Desestimar la moció presentada pel grup municipal de la FIC referenciada.
27.Expedient 4565/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de resolució que presenta el grup
municipal JxCaT per la creació d'una àrea d'autocaravanes a la població de l'Hospitalet de l'Infant.
Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
La Regidora Belen Lavilla del grup municipal de JxCaT llegeix la moció presentada:
"El sector del caravàning està de moda al nostre país. Així es desprèn de les últimes dades de
l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning (ASEICAR) en què la venda
d’autocaravanes es va incrementar un 347% l’any 2018 en tot el territori. Això evidència, que l’auge que
viu aquest sector es deu fonamentalment a la demanda existent entre la societat de noves formes d’oci
vacacional.
Tant a Catalunya com a la resta del territori espanyol, hi ha una manca d’àrees d’autocaravanes, per la
qual cosa molts autocaravanistes marxen a la resta d’Europa on els hi és més fàcil viatjar . La gran
majoria d’aquestes àrees estan ubicades en llocs estratègics, llocs on conflueixen monuments, zones
d’interès turístic, supermercats condicionats per atendre aquest públic i fins i tot moltes poblacions per
tal de desenvolupar el turisme de natura i rural.
El nostre municipi compta amb un ventall molt ampli de possibilitats com a destinació turística. Tenim 10
quilòmetres de platja, 5 nuclis de població i muntanya. A més tenim 3 càmpings: 2 a l’Hospitalet de
l’Infant i 1 a l’Almadrava.
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Intervé la Regidora Guadalupe Capella pel grup municipal del PSC manifestant que no creu que hi hagi
cap dret a reversió quan s´ha fet ús de la finalitat per la que s'expropiava.

ACTA DEL PLE

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta: "Al nostre programa electoral portem
que el tram de la via del tren que va des de la Rojala-el Torn fins l’actual estació de tren de l’Hospitalet, es
converteixi en via verda un cop es desafecti de l’ús ferroviari.
Defensem aquesta futura via verda com un corredor que relligui socialment i paisatgísticament el teixit
urbà actual d’Hospitalet, i aquest amb els espais oberts que pensem cal mantenir al sud del nucli urbà i
que permetin relligar-los amb l’EIN la Rojala-el Torn i el Coll de Balaguer.
Plantejar ara al segle XXI que els hereus puguin recuperar uns terrenys que porten més de 150 anys
afectats per una infraestructura d’ús públic, no ens sembla el més adequat. En tot cas, si s’escau, instem
als hereus a cedir solidàriament aquests terrenys al municipi en benefici del bé comú i l’interès col·lectiu,
si cal amb un reconeixement públic."
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El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta:
"Al nostre programa electoral portem que el tram de la via del tren que va des de la Rojala-el Torn fins
l’actual estació de tren de l’Hospitalet, es converteixi en via verda un cop es desafecti de l’ús ferroviari.
Defensem aquesta futura via verda com un corredor que relligui socialment i paisatgísticament el teixit
urbà actual d’Hospitalet, i aquest amb els espais oberts que pensem cal mantenir al sud del nucli urbà i
que permetin relligar-los amb l’EIN la Rojala-el Torn i el Coll de Balaguer.
Plantejar ara al segle XXI que els hereus puguin recuperar uns terrenys que porten més de 150 anys
afectats per una infraestructura d’ús públic, no ens sembla el més adequat. En tot cas, si s’escau, instem
als hereus a cedir solidàriament aquests terrenys al municipi en benefici del bé comú i l’interès col·lectiu,
si cal amb un reconeixement públic"

La Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d´ERC manifesta:" Des del nostre grup estem molt
satisfets que tirin endavant les dues propostes del grup de Junts. Hi hem estat treballant conjuntament
sobretot amb el tema de l´ordenança que va ser l´esmena que els hi vam fer en el Ple anterior i també
amb les diferents reunions amb els veïns."
Intervé l'Alcalde manifestant que s'han adherit perquè estan d'acord en actualitzar l'ordenança i
consensuar les possibles ubicacions per l'aparcament d'autocaravanes així com els altres punts
detallats.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 2019.
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's, i 1 del PP) que legalment el componen, ACORDA:
Primer.-Actualitzar l’ordenança reguladora de la lliure acampada en el municipi de Vandellòs i L
´Hospitalet de l’Infant per tal d’incloure la regulació de l’estacionament de les autocaravanes.
Segon.- Estudiar la possibilitat d’un lloc adequat a la població de Vandellòs per duu a terme una àrea
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El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP intervé manifestant:
"Votem a favor d'aquestes dues propostes presentades pel Grup Municipal de Junts per Catalunya, ja que
nosaltres al nostre programa electoral hi tenim una proposta molt similar. I aquesta que presenta JxC
encara és millor que la nostra proposta. I ja hi vam votar a favor al darrer ple municipal.
Creiem que és important plantejar l’habilitació d’aquestes àrees d’autocaravanes des d’una doble
perspectiva: 1) per una qüestió d’ordenació de l’espai públic i la convivència, sobretot en el cas
d’Hospitalet, 2) per donar acollida a un tipus de turisme, tan de costa com d'interior, cada cop més en
auge. També ens sembla molt interessant l’aportació que ha fet a la proposta el grup municipal d’ERC, en
que es demana l’actualització de l'ordenança municipal reguladora de la lliure acampada, que data de
1994."

ACTA DEL PLE

Cal deixar palès, que el turisme d’autocaravana és d’un turisme familiar, està desestacionalitzat, amb una
estada mitjana de 48 hores. Normalment s’interessen per les visites culturals i l’entorn natural. Les
estadístiques descriuen que l’usuari mitjà de l’autocaravana és una persona que valora l’autonomia, el
contacte amb la natura, la comunicació humana, la convivència, la gastronomia i els aspectes lúdics i
culturals dels pobles per on passa.
El nostre municipi és una zona de pas important, la C44, la A7 i la AP7 són vies d’accés a la zona de costa
que sobretot, durant els mesos d’estiu estan molt transitades. A Hospitalet de l’Infant des de la Punta del
Riu fins l’Arenal cada dia es troben desenes d’autocaravanes aparcades que fan nits allí.
Creiem que no suposaria cap gran despesa regular algun indret de l’Hospitalet de l’Infant per tal
d’habilitar lo com a zona d’aparcament i serveis d’autocaravanes. Tenint en consideració les empreses
privades que es dediquen a aquest sector de serveis.
Creiem que s’ha de potenciar el turisme de costa i actualment, no disposem d’una oferta amplia
d’allotjament, per la qual cosa seria molt interessant donar cabuda aquest tipus de model de turisme.
Atès que disposar d’una àrea d’aparcament d’autocaravanes és una oportunitat per contribuir al
desenvolupament del comerç i la restauració local.
Atès que oferir aquest servei és una oportunitat per donar resposta a noves necessitats i tendències del
turisme actual, així com ser visibles en totes les revistes i guies especialitzades de sector.
D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament ament aprovi els següents acords
(incorporant una esmena al punt 1..- feta per ERC):
PRIMER.- Actualitzar l’ordenança reguladora de la lliure acampada en el municipi de Vandellòs i L
´Hospitalet de l’Infant per tal d’incloure la regulació de l’estacionament de les autocaravanes.
SEGON.- Estudiar la possibilitat d’un lloc adequat a la població de l’Hospitalet de l’Infant per duu a terme
una àrea d’autocaravanes.
TERCER.- Traslladar als serveis tècnics d’urbanisme les demandes per a que en puguin fer un estudi
abans d’acabar l’any 2019.
QUART.- Fer les obres necessàries, com poden ser punts d' aigua, i servei de recanvi per aigües negres i
grises, contenidors, il·luminació, zona de pícnic entre d’altres. Així com preveure el manteniment i la
neteja de la zona.
CINQUÈ.- Establir, si s’escau, les taxes oportunes per utilització del servei. I el límit d’estança.
SISÈ.-Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer semestre del mateix any.
SETÈ.-Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de
l´Infant.
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28.Expedient 4567/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta de resolució que presenta el grup
municipal JxCaT per la creació d'una àrea d'autocaravanes a la població de Vandellòs. Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
La Regidora Belen Lavilla pel grup municipal de JxCaT presenta la següent moció:
"El sector del caravàning està de moda al nostre país. Així es desprèn de les últimes dades de
l’Associació Espanyola de la Indústria i Comerç del Caravàning (ASEICAR) en què la venda
d’autocaravanes es va incrementar un 347% l’any 2018 en tot el territori. Això evidència, que l’auge que
viu aquest sector es deu fonamentalment a la demanda existent entre la societat de noves formes d’oci
vacacional.
Tant a Catalunya com a la resta del territori espanyol, hi ha una manca d’àrees d’autocaravanes, per la
qual cosa molts autocaravanistes marxen a la resta d’Europa on els hi és més fàcil viatjar . La gran
majoria d’aquestes àrees estan ubicades en llocs estratègics, llocs on conflueixen monuments, zones
d’interès turístic, supermercats condicionats per atendre aquest públic i fins i tot moltes poblacions per
tal de desenvolupar el turisme de natura i rural.
El nostre municipi compta amb un ventall molt ampli de possibilitats com a destinació turística. Tenim 10
quilòmetres de platja, 5 nuclis de població i muntanya. A més tenim 3 càmpings: 2 a l’Hospitalet de
l’Infant i 1 a l’Almadrava.
Cal deixar palès, que el turisme d’autocaravana és d’un turisme familiar, està desestacionalitzat, amb una
estada mitjana de 48 hores. Normalment s’interessen per les visites culturals i l’entorn natural. Les
estadístiques descriuen que l’usuari mitjà de l’autocaravana és una persona que valora l’autonomia, el
contacte amb la natura, la comunicació humana, la convivència, la gastronomia i els aspectes lúdics i
culturals dels pobles per on passa.
El nostre municipi és una zona de pas important, la C44 és una via d’accés a la zona de costa que
sobretot, durant els mesos d’estiu està molt transitada,i, concretament, a Vandellòs (davant de la
deixalleria municipal) molts dies trobem aparcades autocaravanes que fan nit allí.
Creiem que no suposaria cap gran despesa regular un indret de Vandellòs per tal d’habilitar lo com a
zona d’aparcament i serveis d’autocaravanes. Tenint en consideració les empreses privades que es
dediquen a aquest sector de serveis.
Creiem que s’ha de potenciar el turisme d’interior i actualment, no disposem d’una oferta amplia
d’allotjament, per la qual cosa seria molt interessant donar cabuda aquest tipus de model de turisme.
Atès que disposar d’una àrea d’aparcament d’autocaravanes és una oportunitat per contribuir al
desenvolupament del comerç i la restauració local.
Atès que oferir aquest servei és una oportunitat per donar resposta a noves necessitats i tendències del
turisme actual, així com ser visibles en totes les revistes i guies especialitzades de sector.
D’acord amb tot l’l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament ament aprovi els següents acords :
PRIMER.-Actualitzar l’ordenança reguladora de la lliure acampada en el municipi de Vandellòs i L
´Hospitalet de l’Infant per tal d’incloure la regulació de l’estacionament de les autocaravanes.
SEGON.- Estudiar la possibilitat d’un lloc adequat a la població de Vandellòs per duu a terme una àrea
d’autocaravanes.
TERCER.- Traslladar als serveis tècnics d’urbanisme les demandes per a que en puguin fer un estudi
abans d’acabar l’any 2019.
QUART.- Fer les obres necessàries, com poden ser punts d' aigua, i servei de recanvi per aigües negres i
grises, contenidors, il•luminació, zona de pícnic entre d’altres. Així com preveure el manteniment i la
neteja de la zona.
CINQUÈ.- Establir, si s’escau, les taxes oportunes per utilització del servei. I el límit d’estança.
SISÈ.-Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer semestre del mateix any.
SETÈ.-Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de
l´Infant."

ACTA DEL PLE

d’autocaravanes.
Tercer.- Traslladar als serveis tècnics d’urbanisme les demandes per a que en puguin fer un estudi abans
d’acabar l’any 2019.
Quart.- Fer les obres necessàries, com poden ser punts d' aigua, i servei de recanvi per aigües negres i
grises, contenidors, il·luminació, zona de pícnic entre d’altres. Així com preveure el manteniment i la
neteja de la zona.
Cinquè.- Establir, si s’escau, les taxes oportunes per utilització del servei. I el límit d’estança.
Sisè.-Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer semestre del mateix any.
Setè.-Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant."

El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP intervé manifestant:
"Votem a favor d'aquestes dues propostes presentades pel Grup Municipal de Junts per Catalunya, ja que
nosaltres al nostre programa electoral hi tenim una proposta molt similar. I aquesta que presenta JxC
encara és millor que la nostra proposta. I ja hi vam votar a favor al darrer ple municipal.
Creiem que és important plantejar l’habilitació d’aquestes àrees d’autocaravanes des d’una doble
perspectiva: 1) per una qüestió d’ordenació de l’espai públic i la convivència, sobretot en el cas
d’Hospitalet, 2) per donar acollida a un tipus de turisme, tan de costa com d'interior, cada cop més en
auge. També ens sembla molt interessant l’aportació que ha fet a la proposta el grup municipal d’ERC, en
que es demana l’actualització de l'ordenança municipal reguladora de la lliure acampada, que data de
1994."
La Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d´ERC manifesta:" Des del nostre grup estem molt
satisfets que tirin endavant les dues propostes del grup de Junts. Hi hem estat treballant conjuntament
sobretot amb el tema de l´ordenança que va ser l´esmena que els hi vam fer en el Ple anterior i també
amb les diferents reunions amb els veïns."
Intervé l'Alcalde manifestant que s'han adherit perquè estan d'acord en actualitzar l'ordenança i
consensuar les possibles ubicacions per l'aparcament d'autocaravanes així com els altres punts
detallats.

29.Expedient 4573/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per a l'elaboració d'un pla d'ordenació integral de l'espai natural de la Rojala-Platja
del Torn. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 8, Abstencions: 3, Absents: 0
El Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP presenta la següent proposta d´acord:
"L’any 1992 la Rojala-Platja del Torn va ser declarat Espai d’Interès Natural i incorporat al PEIN (Pla
d’Espais d’Interès Natural). Els motius d’inclusió d’aquest espai natural al PEIN van ser pel fet de
representar una transició entre el paisatge litoral mediterrani que conserva molts dels caràcters
septentrionals i el de trets meridionals més acusats, amb trams de costa d’interessant valor paisatgístic
on les màquies prenen una dominància total.
Mitjançant la Resolució de 31 de juliol de 1996 (DOGC 2241 de 9 d’agost de 1996) es va aprovar
definitivament el Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge de l’Espai Natural Protegit de la
Rojala-Platja del Torn, sent dels pocs EIN de tot Catalunya amb aquest document aprovat.
Aquest Pla especial, però, pràcticament no s’ha desenvolupat en cap de les accions que plantejava. Més
enllà d’algunes actuacions puntuals vinculades al Fons per a intervencions paisatgístiques en sòl no
urbanitzable del sistema costaner creat per l’extint Departament de Política Territorial, el cert és que es
tracta d’un espai natural que pràcticament no està gestionat.
Tampoc s’ha desenvolupat pràcticament cap acció de les contingudes en l’Estudi per la gestió dels usos
a l’Espai d’Interès Natural de la Rojala-platja del Torn.Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant (Baix Camp),
elaborat l’any 2000 pel Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili per encàrrec de
l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i l’àrea de Medi Ambient de la Diputació de Tarragona i

Codi Validació: AHF9KYFJMEP2LAZ2EKH4X7XGP | Verificació: https://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 69 de 79

Primer.-Actualitzar l’ordenança reguladora de la lliure acampada en el municipi de Vandellòs i L
´Hospitalet de l’Infant per tal d’incloure la regulació de l’estacionament de les autocaravanes.
Segon.- Estudiar la possibilitat d’un lloc adequat a la població de Vandellòs per duu a terme una àrea
d’autocaravanes.
Tercer.- Traslladar als serveis tècnics d’urbanisme les demandes per a que en puguin fer un estudi abans
d’acabar l’any 2019.
Quart.- Fer les obres necessàries, com poden ser punts d' aigua, i servei de recanvi per aigües negres i
grises, contenidors, il·luminació, zona de pícnic entre d’altres. Així com preveure el manteniment i la
neteja de la zona.
Cinquè.- Establir, si s’escau, les taxes oportunes per utilització del servei. I el límit d’estança.
Sisè.-Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer semestre del mateix any.
Setè.-Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant."

ACTA DEL PLE

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's, i 1 del PP) que legalment el componen, ACORDA:

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 2019.

Intervé l' Alcalde manifestant que hi ha molts agents implicats i la complexitat de realitzar aquest Pla és
molt elevada. Actualment es fan accions individualitzades que creiem estan encaminades en la bona
direcció. D'alguna forma s'ha d'implicar als diferents sectors tan publics com privats. Fer un Pla integral
d'aquesta magnitud seria molt costós i complicat de reunir a tots el implicats, no obstant, en molts dels
supòsits que s'esmenten ja s'hi està actuant. Cal remarcar també, que actualment existeix sensibilitat
per part de les administracions en la preservació i conservació dels espais naturals i també un increment
de la conscienciació dels usuaris vers aquests espais.
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de Serveis territorials del 28 de novembre de 2019.
El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de la FIC i 1 de C's), que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment la componen, amb l´abstenció de
tres membres (2 de JxCaT i 1 del PP) i amb el vot favorable de dos membres (1 d' ERC i 1 de la
CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d´acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.
30.Expedient 4574/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per a la restauració, revalorització i dignificació del Coll de Balaguer. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 3, En contra: 7, Abstencions: 3, Absents: 0
Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es passa a llegir la proposta d'acord presentada:
"Baixo el Coll de Balaguer entre mel i gent pesquera i, com si es tanqués el mar, veig la Punta del Fangar.
Brilla el far entre les dunes, la primera llum del Delta”. Així comença la cançó De la Terra de l'Ebre (D.O.)
del disc Vinguen quan vulguen! de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries.
El Coll de Balaguer, o Coll dels Catalans, ha esdevingut històricament un punt de pas estratègic en les
comunicacions, ja no només entre el Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, sinó entre Àfrica i Europa.
Milers d’anys on la història s’hi ha anat acomodant entre guerres i temps de pau.
Elements arquitectònics com masos i castells, trinxeres, camins, carreteres, búnquers,..., han dotat
aquest espai d’empremtes que ajuden a interpretar la importància, passada i actual, d’aquest indret.
Els darrers decennis, però, el Coll de Balaguer ha sofert nombroses actuacions que han comportat una

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant:"Entenem que hi ha moltes
associacions al municipi disposades a la conservació de l'entorn municipal"
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Intervé el Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C's manifestant: "Hay competencias que son de la
Generalitat, hay un plan que se llama SASA 2000 que regula ese espacio, regulado por sus normas, sus
leyes, es muy complicado hacer algo en este espacio".

ACTA DEL PLE

el suport del Servei d’Assistència Municipal de la Diputació de Tarragona.
Només a la part de la platja del Torn s’hi desenvolupa algun tipus de gestió, encara que molt vinculada a
l’ús turístic amb el que compta durant els mesos d’estiu. L’existència de l’Associació d’Amics de la Platja
Naturista del Torn des de 1988 (tot i que el naturisme ja es practicava a la platja del Torn des de meitat de
la dècada de 1960) ha consolidat la platja com a naturista, fet que indubtablement ha contribuït al
manteniment de bona part dels valors naturals i paisatgístics d’aquest entorn, alhora que l’ha convertit
en una de les millors platges del país i molt reconeguda internacionalment pel turisme naturista.
A la Rojala-platja del Torn, doncs, hi conflueixen dos grans valors que cal preservar: els valors naturals i
paisatgístics reconeguts pel PEIN, i l’ús social i turístic que posicionen internacionalment aquesta platja.
Des de la CUP, conscients d’aquesta necessitat, vam incorporar al programa electoral la necessitat de
col·laborar amb l’Associació d’Amics de la platja naturista del Torn per a l’ordenació integral de l’espai
natural de la Rojala-platja del Torn.
A mode orientatiu, una sèrie de qüestions que caldria resoldre en la ordenació integral de la Rojala-platja
del Torn serien: la preservació del sistema dunar i de llacunes litorals, resoldre l’ús de la via del tren un
cop quedi en desús, dignificació dels aparcaments i vials peatonals d’accés a la platja, mesures de
prevenció d’incendis, restauració de les pedreres i instal·lacions de RENFE/ADIF abandonades, entre
d’altres.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. Iniciar de forma immediata els contactes amb l’Associació d’Amics de la platja naturista del Torn per a
la realització conjunta d’un pla d’ordenació integral de l’espai natural de la Rojala-platja del Torn, que a
més hauria de comptar amb la participació del Departament de Territori i Sostenibilitat, ADIF, Càmping
Templo del Sol, així com altres associacions i/o entitats que facin ús de l’espai."

El Ple de l' Ajuntament amb el 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 d´acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.
31.Expedient 4575/2019. Estudi i aprovació, si escau, de la proposta d'acord presentada pel grup
municipal de la CUP per a la preservació del front litoral de l'Hospitalet de l'Infant. Desfavorable
Tipus de votació: Ordinària
A favor: 2, En contra: 9, Abstencions: 2, Absents: 0
Vista la proposta d´acord que presenta Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP del següent contingut:
"El 9 d’abril de 2014 la Comissió Territorial d’Urbanisme de Tarragona va aprovar definitivament el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.
El POUM preveu la consolidació urbana dels sòls urbans no consolidats (SNC) PAUt.27 “Cova del Gat”,
amb 88 nous habitatges (10.580,3m2 de sostre), PAUt.18 “Hospitalet Ponent”, amb 218 nous habitatges
(19.365m2 de sostre), i PAUu.14“Arenal centre”, amb 60 nous habitatges (7.225m2 de sostre).
Aquests tres sectors constitueixen els darrers espais no urbanitzats del front litoral comprés entre el
nucli de l’Hospitalet de l’Infant i la desembocadura del barranc de Caladoques i el PEIN de la RojalaPlatja del Torn, representant uns espais amb un notable interès paisatgístic en relació als valors d’ús
social, ecològic, històric, simbòlic, i productiu, a més d’esdevenir espais lliures que contribueixen a
esponjar urbanísticament el front litoral.
La urbanització d’aquests tres sectors comprometria aquests valors en un context on l’existència
d’espais lliures en els fronts litorals s’ha convertit en un bé comú escàs, alhora que cada cop son més
valorats per part de la ciutadania. Fins i tot, la conservació d’aquests espais lliures és interessant, i
necessari, des del punt de vista de la imatge de la destinació turística. Que l’Hospitalet de l’Infant pugui
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Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de novembre de 2019.
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Intervé l'Alcalde manifestant que el que cal és reconèixer la tasca que s'ha realitzat en els darrers anys.
Es va encarregar un treball a una empresa de recerca per la catalogació de totes les restes de la guerra
civil, cosa que ha facilitat el coneixement de l'ampli patrimoni del municipi. Totes les actuacions que es
porten a terme són molt curoses amb la preservació de l'entorn, per exemple amb la modificació del mini
trasvassament del CAT on es va recuperar un espai en el Pla de l'Albercoquer. També el treball pendent a
la pedrera de Marfull, que s'està a l'espera que comencin les obres de restitució. Atesa la dificultat per
reunir a totes les entitats implicades es procura estar atent a totes les accions que es realitzen per tal de
no malmetre l'espai. Esmenta que hi ha projectes, potser no vinculats en aquest pla urbanístic, però es té
la idea clara del respecte als usos, per tant s'ha aconseguit la conscienciació de l'administració local i de
les persones del voltant de l'administració.

ACTA DEL PLE

significativa alteració, ja no només topogràfica i visual sinó també simbòlica i funcional, dels principals
valors que conté aquest espai. En efecte, d’ençà la construcció de l’autopista AP-7 i la central nuclear
Vandellòs 1 als anys 70 del segle passat, que van introduir els primers impactes de certa significació, s’hi
ha anat succeint una sèrie de transformacions que han esquarterat el conjunt del coll de Balaguer fins
fer-lo gairebé irreconeixible. A dia d’avui s’hi poden comptar: cinc línies elèctriques de Molt Alta Tensió, i
tantes altres de mitja i baixa, un gasoducte, una nova via d’alta capacitat (A-7), dues subestacions
elèctriques, una estació de bombament i regulació de pressió del transvasament de l’Ebre al Camp de
Tarragona, una depuradora, un antiga pedrera i antic abocador sobre el mateix turó del castell del Coll de
Balaguer, una enorme pedrera abandonada (pedrera de Marfull), entre altres.
És evident que una manca de planificació integral, clara i concisa d’aquest espai l’ha deixat a mercè de
les diverses planificacions sectorials (carreteres, energia, aigua, etc.) que han anat dipositant-hi els seus
elements sense connexió ni amb els altres elements ni amb el propi substrat físic, històric, natural i
simbòlic que representa el Coll de Balaguer.
És per aquesta necessitat de recuperar i dignificar l’espai del Coll de Balaguer que el la CUP-AMUNT vam
incorporar al programa electoral l’aprovació d’un Pla Especial Urbanístic per a la restauració i
revalorització del Coll de Balaguer.
Per tots aquests motius, presentem la següent PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. Iniciar de forma immediata el procediment per a l’elaboració i aprovació d’un Pla Especial Urbanístic
per a la restauració, revalorització i dignificació del
Coll de Balaguer, que inclogui els terrenys compresos entre l’EIN Muntanyes de Tivissa-Vandellòs, l’EIN
Rojala-Platja del Torn, el barranc de Cala Justell i el barranc de les Tries."

Intervé la Regidora Elídia López pel grup municipal de la FIC manifestant: "Quan es va aprovar el POUM al
2014 ja va haver mlts veïns damnificats per la requalificació dels terrenys i no volem que ni hagi més".
Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 28 de novembre de 2019.
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 dos membres (de JxCaT) i amb el vot favorable de dos membres (d´ERC i de la
CUP), ACORDA:
Primer.- Desestimar la proposta d'acord presentada pel grup municipal de la CUP referenciada.
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Intervé l'Alcalde manifestant: "Nosaltres també ens vam plantejar el tema que s'esmenta i amb el nou
POUM es van resoldre molts aspectes que feia molts anys que estaven aturats. Es va fer un esforç per
desclassificar sol urbà un 21,75% i sol urbanitzable no delimitat un 27%. Esmentar que es troben pocs
Poums que hagin realitzat aquesta tasca tan important.Sobre "l'Hospitalet Ponent" ubicat a la Via
Augusta resulta adient permetre l'edificació d'habitatges amb un coeficient d'edificabilitat del
0,21%. Respecte a "l'Arenal Centre" és un pla que va ser aprovat definitivament al juliol de 2009, per tant,
els propietaris activen uns drets adquirits amb un coeficient d'edificabilitat del 0,31%.
La "Cova del Gat" és un treball de fa molts anys del qual es va fer un text refós que va aprovar la Comissió
Territorial d'Urbanisme a Tarragona l'any 2003, i recull una edificabilitat també baixa del 0,31% i es
preserva tota la zona de la Pineda de la costa. Així, després de tants anys de licitar i treballar en el
projecte s'aconsegueix un document equilibrat, per tant s'intenta donar forma a tot un eix potencial de
creixement per a l'Hospitalet de l'Infant realitzat amb molta cura. Finalment, posar en dubte tot un treball
en què s'han implicat tantes administracions i persones durant tant de temps no es adient. "

ACTA DEL PLE

mantenir sense urbanitzar aquests darrers fronts litorals, juntament amb l’existència d’una platja
seminatural com és el sector centre i sud de l’Arenal, permetria consolidar la destinació com un referent
en el respecte pels valors naturals, culturals i paisatgístics del litoral, en un context general d’escassetat
d’aquests valors.
A més, des del punt de vista de l’habitatge no està justificada la necessitat d’aquests nous sectors
residencials. Cal tenir en compte que, segons el darrer Cens de població i habitatges de l'Instituto
Nacional de Estadística de 2011, al municipi hi havia 469 habitatges buits, la majoria al nucli d’Hospitalet
de l’Infant, que representaven gairebé un 10% del parc d’habitatges del municipi. Segurament aquesta
quantitat d’habitatges buits avui en dia encara és molt més elevada, fruit de la continuació de l’esclat de
la bombolla immobiliària i de la finalització entre 2011 i 2019 de noves promocions d’habitatges. En
qualsevol cas, el POUM ja preveu per al nucli d’Hospitalet de l’Infant altres sectors urbanitzables
(Corralets, La Porrassa, per exemple) que permetrien absorbir un hipotètic, encara que poc probable,
increment de la demanda de nou sòl urbà.
Des de la CUP-AMUNT, sent conscients del risc de desaparició d’aquest espai lliure en el front litoral de
l’Hospitalet de l’Infant, vam incorporar al programa electoral la necessitat de salvaguardar i restaurar els
sistemes naturals del sud de la platja de l’Arenal per tal de fer-los més atractius i que tinguin un ús social
basat en el respecte a la natura, així com la necessitat d’aplicar una moratòria urbanística i la
consolidació d’una àrea verda natural al sector sud de l’Arenal (Cova del Gat- Caladoques).
Per tots aquests motius, presentem la següent
PROPOSTA D’ACORD
El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta al Govern municipal a:
1. Iniciar de forma immediata el procediment per a la modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal per a:
1.1. Reclassificar totalment els sòls urbans no consolidats (SNC) PAUt.27 “Cova del Gat” i PAUu.14
“Arenal centre” a sòl no urbanitzable.
1.2. Resclassificar parcialment el sòl urbà no consolidat (SNC) PAUt.18 “Hospitalet Ponent”, des del nord
del Barranc de la Basseta fins al límit
del sector, a sòl no urbanitzable.
2. Un cop reclassificats com a no urbanitzables els tres sectors, procedir a:
2.1. Elaboració d’un Pla Especial Urbanístic (PEU) per a la preservació i ordenació del front litoral de
l’Hospitalet de l’Infant, que incorpori els espais lliures de la “Cova del Gat”, “Arenal centre” i nord de
l’”Hospitalet Ponent” i tots els valors naturals, històrics, simbòlics i d’ús social que contenen, relligant-ho
amb un passeig marítim tou que integri l’ús social amb els valors ambientals i paisatgístics dels
sistemes litorals (pinedes, llacunes, dunes, platja).
2.2. Elaborar un Pla de Millora Urbana (PMU) per al sector sud de l’”Hospitalet Ponent”, per tal d’endreçar
la trama urbana i residencial actualment en estat de deteriorament urbanístic."

B) ACTIVITAT DE CONTROL
Expedient 4627/2019. Decrets d'Alcaldia del 16-09 al 22-11-2019. Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat pel Plenari de la Corporació dels Decrets de l'alcaldia des del 16 de setembre de 2019
al 22 de novembre de 2019 (ambdós inclosos) que recullen els decrets compresos dels núm 845 al 1030
(ambdós inclosos).
Expedient 4144/2019. Preu públic programa dissabtes creatius. Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia pel Plenari de la Corporació.
Expedient 3838/2019. Preu públic taller aquarel·la botànica. Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia per part del Plenari de la Corporació.
Expedient 2264/2019. Informe control financer 2018 (auditories de compliment i operativa)Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia per part del Plenari de la Corporació.
Expedient 4167/2019. Cost dels serveis pel 2020Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia per part del Plenari de la Corporació.
Expedient 4516/2019. Informe d'execució trimestral del pressupost (3r trimestre 2019)Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia per part del Plenari de la Corporació.
Expedient 4120/2019. Morositat i PMP 3t. Trimestre 2019Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia per part del Plenari de la Corporació.
Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP s´expressa:
Hi ha 9 expedients relacionats amb l’actuació del Govern Municipal. Només hem tingut dos dies hàbils
per consultar-los fins al Ple. És un termini insuficient per analitzar tota la documentació, especialment en
el cas de documents complexos com el Pla d’acció control financer 2018, Informe control financer 2018,
Cost dels serveis 2020, etc.
És una documentació que ara tenim a l’abast per mirar-nos-la en detall i en un futur emprendre les
accions que considerem adients.
C)PRECS I PREGUNTES
En primer lloc es donen respostes a les preguntes del Ple anterior.

ACTA DEL PLE

Expedient 3833/2019. Línies fonamentals del pressupost de 2020Favorable
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Expedient 4352/2019. Pla d'acció control financer 2018Favorable
Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment
Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia pel Plenari de la Corporació.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Es resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia per part del Plenari de la Corporació.

Per part del Regidor Diego Garcia es dóna resposta en primer lloc a la pregunta formulada per la
Regidora Elidia López sobre incident ocorregut el dia 5 de juny de 2019:
«El dia 5 de juny de 2019, l’Àrea d’Esports de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, dins del
Pla Municipal de l’Escola va realitzar l’activitat de caiac a la classe XXXXX de l’INS Berenguer d’Entença.
Com en totes les activitats que es realitzen des de l’Àrea d’Esports, les dotem del material i dels mitjans
de seguretat necessaris per dur-les a terme en òptimes condicions. També tenim en compte la previsió
meteorològica i les condicions d’aquesta en el moment de realitzar cada activitat.
Aquest dia l’estat del mar era correcte i bufava una lleugera brisa de mar cap a terra.
L’activitat es va iniciar sobre les 13h de la tarda des de la base nàutica de l’Hospitalet de l’Infant. Va
transcorre amb total normalitat i, sobre les 14h de la tarda tots els caiacs havien arribat a la platja amb
excepció de 4 que estaven entre 4 i 6 metres de la vora. En aquell moment, de manera sobtada es va girar
vent de mestral (aquest vent en el nostre cas es de terra cap a mar) i, els 4 caiacs que no havien arribat el
vent els impossibilitava poder arribar amb facilitat a la costa. Un dels monitors va entrar amb un caiac a
ajudar als alumnes mentre un altre monitor va avisar al coordinador que va organitzar i avisar la resta de
personal i, amb una embarcació finalment es va traslladar sense incidents els alumnes al port esportiu.»

També per la mateixa interlocutora es respon a una altra pregunta formulada al ple passat respecte a las
visites guiades. El preu unitari per visita guiada al Hospital de Coll de Balaguer son entre 50 i 60 euros
depenent si son regulars o específiques con les familiars o les dels tats de vins. Desprès estan las de Bonet i les de la Guerra Civil que ronden els 100 euros, algunes son mes sovint i el preu es més acorat.
Els preus son aquests, les del Hospital del Coll de Balaguer tenen la infraestructura, el edifici, el material i
les altres suposen una mica més de suport. Els preus per visita son 2 euros per visita regular, els menors
de 12 anys 1 euro i els menors de 4 gratuït, si hi ha alguna especial com el tast de vins es de 5 euros i la
de la barca, enguany, es de 8 euros, Llavors el màxim de persones és de 30, excepte la de la barca que per
motius d’espai es de 10 persones, llavors els preus tant de despesa com de preu públic son aquests.
Per la Regidora Assumpció Castellví grup municipal de JxCaT es fan les següents preguntes

PREGUNTES
1.

Ja teniu a punt els horaris i el bus llançadora que anirà el mes de gener si es posa en
funcionament la nova estació de tren??? És una necessitat urgent a resoldre i tenir prevista en
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- Abans la Assumpció comentava que és una despesa de 35 mil euros, la despesa es manté més o
menys aquí. Enguany hi ha hagut un increment d’aquesta despesa d’uns 4.500 euros perquè hem sumat
per una qüestió puntual, volíem fer un registre de material audiovisual de fotografies per poder fer server
en properes edicions com a material de promoció, i a demés un vídeo que es va fer el dia del concert de
Leo Brauwer, que com ja sabeu es una persona de una rellevància internacional important, que enguany
celebrava el seu 80 aniversari i que te una rellevància sobretot a nivell pedagògic que consideraven que
teníem que tenir aquest registre per poder no només fer difusió de la seva obra, sinó tenir un material pedagògic que anirà molt més enllà del propi Brouwer, simplement això, si descomptem aquests 4.500 euros estem amb la mateixa despesa de 35 mil, amb uns ingressos al voltant de uns 17 mil i pico amb ta quilla i subvenció de la Generalitat i de Comaigua, les subvencions encara han d’arribar, i ve si que hagut
un increment respecte la taquilla i els números del festival son aquests, la propera, la quarta edició, hem
valorat moltes qüestions e intentarem ser molt més curosos amb la despesa i evidentment no tindrem
una figura com la d’enguany que ens ha suposat un esforç més important com es portar a Leo Brouwer, i
ha coses que crec que son importants, no només l’assistència , els tres anys hi ha hagut una col·laboració de Catalunya Música enregistrant un dels concerts que després s’emet a la xarxa europea de radio, i
cada cop que s’emet aquest concert s’especifica que és una gravació del concert del festival internacio nal de guitarra de l’Hospitalet de l’Infant, crec que ens situa una mica al mon, son qüestions que estem
oberts a valorar, però que son importants.

ACTA DEL PLE

Per la Regidora Nuria Ortiz s’ informa sobre la pregunta efectuada al Ple passat referent al festival de
guitarra:

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

També informa sobre l´incident del dia 17 d’agost de 2019, segons les dades que li han estat facilitades

breu. Ens podeu informar vers aquest servei?
Al que contesta l’Alcalde que la previsió de posada en funcionament del servei és el 13 de gener de 2020
i que l’horari serà molt similar a l’horari actual. En quan al bus municipal s’haurà de tenir primer els
horaris definitius dels trens, cosa que en l’actualitat encara no els tenim.
2.

Al pressupost 2020 no hem vist cap partida destinada a modificacions a la Plaça Drs. Gil Vernet
de Vandellòs ni del carrer Major de Vandellòs, al Ple el PSC no va donar suport a la proposta,
però ens vàreu dir que preguntaríeu als serveis tècnics quines coses de les demanades es
podrien arranjar. Ja sabeu quines seran? Ens les podeu dir? També vàrem demanar veure la
FONT de la PLAÇA i la velleta de Vandellòs. Tot i demanar-ho dos cops s’ha contestat que no
veurem la FONT, però la velleta sí. Podem saber el PERQUÈ?

Al que contesta l’Alcalde que sobre la visita realitzada el dia 28 de novembre a la Directora
general d’Adif estant treballant aplicació impacte ambiental. Ens van dir que la Generalitat no
havia presentat al.legacions. També informa sobre l’aposta pel trencamp, sobre el connector
que s´ha d’intentar que el tinguem.
Al que la Regidora Assumpció Castellvi que el que es podria fer és proposta conjunta tots els
grups municipals per tenir més força.
PrecsAl Parc de Nadal de l’Hospitalet i de Vandellòs adequar alguns espais per a nens amb capacitats
diferents.
Parc Infantil de l’Arenal canviar el terra, els nens amb aquelles pedres quan cauen es fan mal.
Pèrgola del Casal de Jubilats de Vandellòs, torna a tenir goteres tot i que l’heu canviat, tornarà a florir-se.
Podeu posar una pèrgola amb les condicions que es mereix el lloc?

La Regidora Belen Lavilla sobre la moció de les places d’aparcament del Carrer Major i el que hi ha hagut
un altre informe al respecte i el que es informat per part de l’Alcalde sobre les noves senyalització i
aparcament.
El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:
1-Pregunta a l’Alcalde-President i regidor d’Administració Oberta i Recursos Humans, sobre
l’incompliment de la proposta d’acord per facilitar espais de treball a cada grup municipal
Per què el Govern municipal està incomplint una proposta d’acord aprovada per unanimitat al
ple municipal, i encara no ha facilitat a cada grup municipal un espai de espai de treball
independent i ben adequat per a realitzar les tasques polítiques?
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El desmantellament de l’actual via del tren sabeu si té previst iniciar-se quan entri en
funcionament la variant del corredor mediterrani, és una demanda dels quatre alcaldes afectats i
no sabem si teniu resposta del Ministeri de Foment. El nostre Ajuntament apostarà com
Cambrils i Salou pel tramvia? Quines passes s’han fet vers aquest tema? Podran passar trens
lleugers per facilitar la mobilitat dels veïns dels quatre municipis, ja que en cas contrari
quedaríem aïllats

ACTA DEL PLE

3.

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

Al que contesta el Regidor Frederic Escoda sobre les indagacions que ha fet, amb els contractistes
manifestant que la font de la plaça doctors Gil Vernet es va retirar amb tot el altre material quan es va
treure.

Quan té previst el Govern municipal facilitar aquests espais de treball?
Al que contesta l’Alcalde que espai tant a Vandellòs com a Hospitalet hi ha espais prou dignes,
creiem que perquè aquests espais siguin independents no hi ha prou espai .

2.Pregunta a la Regidora de Seguretat i Protecció Civil, o qui s’escaigui del Govern Municipal,
sobre el compliment de les mesures previstes en el PENTA
Què ha fet l’Equip de Govern municipal aquests darrers 8 anys per exigir el compliment íntegre
de totes les mesures previstes al PENTA i que algunes ara sabem que son deficitàries?
Al que contesta l’Alcalde sobre la bona valoració i les administracions que lis correspon que
facin la seva feina. Es parla sobre millora de vials, simulacres amb el veïnat

Al que contesta l’Alcalde que aquesta jornada va ser organitzada per la Diputació, el que vam fer
és la cessió de local . No havia cap altre organisme d´aquests altres municipis.
També intervé el Regidor Tomas Diaz manifestant que són cursets que fa la Diputació tots els
anys i t´has de posar a la pàgina de la Diputació.Ens fa falta una mica més de comunicació per
saber tot el que fa la Diputació

Pregunta a l’Alcalde-President, o a qui correspongui, En quin estat es troba el projecte de xarxa de calor
de la Diputació? Fa molt temps que se’n parla, hi ha el projecte fet, avui se n’ha parlat al punt de
pressupostos, però la gent del carrer no sabem l’estat en què es troba? Quan es començarà? Quan es
posarà en marxa?
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que se li donarà tota la informació perquè es va tenir
una reunió.
Pregunta a la regidoria de Cultura, o qui s’escaigui, Quin és el motiu de l’aportació extra de 2.960€ que
sol·licita l’àrea de Cultura per a la Banda Clau de Vent i que no està justificada documentalment?
Al que contesta la Regidora Núria Ortiz ; “No se perquè el document no consta al expedient. Es una petició que ens van fer arribar des de la Banda Municipal, una sortida puntual per tornar una visita que es va
fer a Suïssa, vam valorar la Banda Municipal des de que es va independitzar del Patronat de Música te
una sèrie de dificultats i havíem de donar un cop de mà i la part aquesta administrativa ja la consultaré, si
que es veritat que amb el departament d’intervenció vam estar parlant de com s’havia de fer de forma
correcta. Ja consultaré.”

Pregunta a l’Alcalde-President, sabem que recentment ha fet un viatge a l’estranger. Si és privat no cal
que respongui. Si hi ha anat en qualitat d’alcalde: On va anar? Què hi va anar a fer? I qui ho va pagar?
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Té previst d’ara en endavant d’avisar a grups municipals i entitats de la celebració de jornades
tècniques al nostre municipi?

ACTA DEL PLE

Per què l’Equip de Govern municipal no va informar ni als grups municipals ni a l’ADF de la
celebració d’una jornada de gestió forestal el passat 21 de novembre a Vandellòs?

Número: 2019-0018 Data: 14/02/2020

3.Pregunta a l’Alcalde-President, sobre el fet de no informar als grups municipals ni a les
entitats de la celebració d’una jornada sobre gestió forestal

Al que contesta l’Alcalde que va estar fora en una reunió a Helsinki que va anar a càrrec de
l’organització de les jornades.


PRECS



Millora en l’arxiu i gestió dels contractes i convenis. p.e. Contracte SECOMSA.



Plens i comissions rotatòries. Dues de les darreres juntes de Govern del mes de novembre les
heu fet a Hospitalet. Desobedientment, molt bé. Ara també a altres nuclis del municipi, i també
plens i comissions de forma rotatòria.



Eliminació del Ple de les botelles de plàstic individuals.



Més reunions de CECOPAL, Plans Emergència Nuclear, i més xerrades i informació a la
ciutadania.



Agraïment al personal del serveis econòmics i intervenció municipal per la recopilació de dades
que els hem demanat.
diverses qüestions com per exemple un ple amb més de 30 expedients com aquest.
Disculpes si amb les meues paraules he ofès algú. No és la meua intenció.

Preguntes
La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fan les següents preguntes:
Efectua una pregunta en referència als preus del festival entren el sopars, dinars,.. fa dos comissions
vaig veure un sopar de mil euros que posava específicament festival de guitarra.
Al que constesta la Regidora Núria Ortiz :
- Si, l’any 2018 dins del catxet dels artistes entrava el allotjament i les manutencions, enguany la gent
que organitza ens va dir de fer-ho diferenciat, el preu ha sigut més o menys el mateix, es veritat que hi
hagut sobretot un sopar que pujava molt de preu, però si sumem respecte a lo que sumaven l’any passat
els catxets i enguany sumem els catxets més despesa d’allotjament i manutencions el cost es similar.
Igualment tens raó tornarem al lo que vam fer l’any 18, sumar tot als catxets perquè així tenim mes controlada la despesa .

Es pregunta entre les Regidora Elidia López i Silvia Pujol sobre una notícia que ha aparegut sobre la
contaminació de les aigües de la depuradora de les Planes del Rei que són abocades al Riu Llastres. Pel
Regidor Frederic Escoda es contesta que es trucarà a l’ACA per demanar informació sobre la notícia
Per la mateixa Regidora es Pregunta sobre mesures que s´estan prenent en una moció aprovada la
passat regidoria de no treure diners en paradisos fiscals.
A la que contesta l Alcalde que són prou solvents.
També pregunta sobre la nit empresarial. Al que contesta la Regidora Ma José Gómez que qui va pagar la
nit van ser les pròpies empreses, nosaltres vam participar i col.laborar.
Quants empresaris municipals van assistir a les jornades Gresol i el cost total? Al que li contesta la
Regidora de Comerç que ja se li comunicarà.
També pregunta sobre els llaços de les botigues del poble, Al que li contesta la Regidora de Comerç que
ho estan fent per part dels avis aquests llaços i es repartiran per tots els comerços.
Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ ERC:

ACTA DEL PLE
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Agraïment a l’equip de Secretaria General de l’Ajuntament per la feina que fan en gestionar
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1. El Correfoc de Sant Pere es va iniciar sense l’ambulància, i no es va ubicar al Desumvila tal i com indica
el Pla d’autoprotecció i es va ubicar al costat del Duna, cosa que suposava un perill ja que era un dels
punts del recorregut del correfoc.
R/: Segons indica el representant de l’associació que va organitzar l’acte del correfoc de Sant Pere, no es
va iniciar el correfoc sense ambulància, ja que es un dels aspectes més importants dins del protocol
d’actuació.
En el mapa d’ubicacions de serveis, del Pla d’autoprotecció del Correfoc de Sant Pere, l'ambulància està
ubicada a la Plaça Berenguer d’Entença, tal i com es va demanar, i no al costat del Desumvila, tal i com
esmenta la Sra. Saladie.
A més a més, les colles participants es van concentrar al Carrer Jaume Castellví, tal i com indica el full de
ruta que va presentar l’Associació organitzadora de l’acte, on indica que en aquest mateix carrer no
encendrien foc i per tant no n’hi ha hagut cap perill al seu pas a prop de l’ambulància.

També l´informa el Regidor Frederic Escoda sobre 20 electrògens que tenim i li informa de la seva
ubicació.
Comunica que ha parlat amb el responsable dels grups electrògens i que es posen en marxa quan marxa
la llum, es posa de manifest que s´han fet vàries proves sobre el seu funcionament i que han respost
correctament. I el que s´afirma per part de la Regidora Esmeralda Saladié dient que no funcionaven no és
cert.
Precs:
1.- Traslladem una petició dels veïns de Masriudoms: la renovació de les plaques dels carrers, donen una
imatge de deixadesa i d´oblit al poble de Masriudoms.
Al que contesta l’Alcalde que ja ens ho han fet arribar i ho anirem fent gradualment.
2.- Les obres de la piscina de Masriudoms. Fem referència a la informació d´una Junta de Govern en la
qual s´explica l’empresa guanyadora de la licitació.
Per l’alcalde s´informa de l´adjudicació de l´empresa PENTA i suposem que començaran en breu
3.- La rotonda de l´Almadrava, en els pressupostos del 2020 no ho hem vist
Al que li contesta l’alcalde que ho tenim al pressupost de 2019 i ja ho tenim previst.
4.- El termo de les dependències de l´Ambulància no funciona des de fa 2 mesos. Ho necessiten per
netejar els estris tacats de sang.
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Es cert que el servei sanitari del SEM no es contempla com a recurs sanitari d’una activitat
extraordinària, atès que la seva presència està subjecte a les necessitats del servei. NO OBSTANT,
actualment, l’obligació de presència de mitjans sanitaris específics ve marcada per l’annex 3 del decret
30/2015, de mitjans mínims a les instal·lacions o activitats afectades per aquest decret. En el cas d’actes
de foc, NO HI HA cap afectació ni per tant OBLIGACIÓ per sota dels 100Kg de matèria reglamentada i a
l’acte pirotècnic de la mascletà, el total de massa en kilograms que es van llençar, segons indica la fitxa
tècnica de l’empresa PIROGES AVANCES PIROTECNICOS, va ser de 22 kg i 814gr.

ACTA DEL PLE

R/: En el Pla d’autoprotecció, no indica en cap moment la necessitat de serveis sanitaris, únicament
s’esmenta la presència de l’ambulancia ja ubicada de forma contínua, al costat de la Casa de la Vila de
l’Hospitalet de l’Infant.
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2. Que des del vostre grup municipal vau demanar els Plans d’Autoprotecció de l’empresa David Tissaire
(T ASSOCIATS), i que vau veure que a la pàgina número 15 del Pla d’autoprotecció de la MASCLETADA i
del CORREFOC, es necessita un ambulància del SEM, que es una ambulància pública. Segons vau
comentar, que .... evidentment hi ha d’haver-hi una ambulància però el SEM es una ambulancia pública.

Al que contesta l’Alcalde que ens ho facin arribar a nosaltres i no hi ha cap problema.
5.- En resposta al regidor de Festes: Des de quan el Regidor de Festes té accés a una minuta policial en la
qual hi ha dades confidencials? Pel que tenim entès les minutes no poden sortir excepte de l´advocat, el
fiscal, el jutge i la part interessada.
La Regidora Silvia Pujol fa un prec sobre la manca de radiadors de les escoles d’Aster i al que contesta
l’Alcalde que ja es te en compte però es un tema d´aïllament.
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
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I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.

