PLE

Extraordinària

Data

4 / de juliol / 2019

Durada

Des de les 13:00 fins a les 14:05 hores

Lloc

SALA DE SESSIONS AJUNTAMENT

Presidida per

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

Secretari

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN

ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ
DNI

Nom i Cognoms

Assisteix

40914565A

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ

SÍ

39876612V

BELEN LAVILLA VIDAL

NO

75706355S

ELIDIA LOPEZ REDONDO

SÍ

39841785N

FREDERIC ESCODA GIL

SÍ

39883261L

NÚRIA ORTIZ SANCHEZ

SÍ

24414442B
39875804Z
48273403Z
39865814H
33980696J
39873608A
39898404M
39869283W

SILVIA PUJOL GARCIA
MA JOSE GOMEZ FERNANDEZ
DIEGO GARCIA VERA
ASSUMPCIÓ CASTELLVI AUVI
TOMAS DIAZ CRUCERA
SERGI SALADIÉ GI
ESMERALDA SALADIÉ BARROSO
GUADALUPE CAPELLA CASTELLVÍ

SÍ
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

Excuses d'assistència presentades:
1. BELEN LAVILLA VIDAL:
«vacances»
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Tipus de convocatòria

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

DADES DE CELEBRACIÓ DE LA SESSIÓ

ACTA DEL PLE

ALFONS GARCIA RODRIGUEZ (2 de 2)
Alcalde
Data Signatura: 26/09/2019
HASH: 2ec44cbe6ee83ff5c82220de105c79b5

M. ANGEL BENEDICTO ESCLARIN (1 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 26/09/2019
HASH: feec2a99892b417b9b1e886da54c0d6b

PL/2019/7

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l’òrgan, el President
obre la sessió, procedint a la deliberació sobre els assumptes inclosos en l’ordre del
dia

A) PART RESOLUTIVA

1.Expedient 2667/2019. Estudi i resolució de la incompatibilitat del
Regidor Diego Garcia Vera

Atès l´informe del Cap de Recursos humans del següent contingut:

Atès que el senyor Diego Mauricio Garcia Vega com a regidor de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant presenta una incompatibilitat entre l’esmentat
càrrec i el lloc que actualment ocupa com personal laboral adscrit al Patronat
Municipal de l’Escola de Música d’acord amb allò previst a l’article 178-2 i 178-4
de la Llei orgànica 5/1985 del règim electoral general.
Atès que el senyor Diego Mauricio Garcia Vega ha presentat escrit amb RE
4020/2019 en data 27 de juny mostrant el seu interès en mantenir el càrrec de
regidor, i passar a situació d’excedència forçosa en el lloc de treball de professor
de música del Patronat.
Normativa:
D’acord amb el contingut de l’article 45 de la secció 3ª del Reial Decret Legislatiu
1/1995, de 24 de marzo, per el que s’aprova el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, s’estableix les seguents causes i efectes de la
suspensió del contracte de treball:
Artículo 45. Causas y efectos de la suspensión. 1. El contrato de trabajo podrá
suspenderse por las siguientes causas: (...) Ejercicio de cargo público
representativo. (...) Excedencia forzosa. (...) 2. La suspensión exonera de las
obligaciones recíprocas de trabajar y remunerar el trabajo.
Artículo 46. Excedencias. 1. La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La
forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la
antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un
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D’acord amb la comunicació emesa per la Secretària de la Corporació municipal
en data 14 de juny de 2019, en referència al supòsit d’incompatibilitat del regidor
d’aquest ajuntament Diego Mauricio Garcia Vega respecte el lloc de treball que
ocupa com a professor del Patronat Municipal de l’Escola de Música.

ACTA DEL PLE

Fets:

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

"Situació de serveis especials de Diego Mauricio Garcia Vega respecte el lloc de
professor del Patronat de l’Escola de Música.

cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.
El reingreso deberá ser solicitado dentro del mes siguiente al cese en el cargo
público. Per altra banda l’article 211 del Decret 214/1990, de 30 de juliol del
Reglament de personal al servei de les entitats locals, regula les situacions de
serveis especials.

Així mateix, de donar-se aquestes circumstàncies respecte a l'abonament de la
quota de la Seguretat Social, si és el cas, s'ha de fer dit abonament pel referit
Departament.
Article 11. Als funcionaris en situació de serveis especials se'ls computa el temps
que romanguin en aquesta situació als efectes d'ascensos, triennis i drets passius.
Els que perdin la condició en virtut de la qual foren declarats en la referida
situació, hauran de sol·licitar el reingrés al servei actiu en el termini de trenta
dies, declarant-se en el cas de no fer-ho en la situació d'excedència voluntària per
interès particular amb efectes des del dia que van perdre aquella condició.
Conclusió: La situació de serveis especials, o d’excedència forçosa, està
contemplada en la normativa vigent i comporta la suspensió del contracte de
treball entre l’interessat i el Patronat Municipal de l’Escola de Música. Aquesta
situació implica una reserva del seu lloc de treball de professor de música i el
còmput de l’antiguitat corresponent al temps que es mantingui la situació
d’excedència.
I a continuació figura la proposta de Resolució”
El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable de nou membres (6 del PSC, 1 del
JxCAT, 1 d' ERC i 1 de la CUP), i amb l'abstenció de tres membres (FIC, C´s i PP)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, ACORDA:
Primer.- Declarar la situació de serveis especials del Senyor Diego Mauricio
García Vega respecte el lloc de treball de professor del Patronat de l'Escola de
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Article 10. Els funcionaris en la situació de servei especial rebran la retribució del
lloc o càrrec efectiu que ocupin i no el que els correspongui com a funcionaris.
Excepcionalment i quan les retribucions pels triennis que tinguessin reconeguts no
poguessin ser percebudes amb càrrec als corresponents pressupostos, han de ser
retribuïts en tal concepte pel Departament a què figuraven adscrits a la situació
de servei actiu.

ACTA DEL PLE

L’article 9.2 del Reial Decret 730/1986, d’11 d’abril estableix que els llocs que han
de quedar reservats per a la provisió en el seu moment pels funcionaris en
situació de servei especial podran ser exercits, mentrestant bé en comissió de
serveis o bé per un funcionari interí.

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

En el mateix sentit, el Reial Decret 730/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el
Reglament de Situacions Administratives de funcionaris de la Administració de
l’Estat, en desenvolupament i execució de la Llei 30/1984, de 2 d’agost, de
Mesures per a la Reforma de la Funció Pública, regula en l’article 6 que els
empleats públics passaran a situación de serveis especials quant siguin nomenats
per a qualsevol càrrec de caràcter polític del que es derivi incompatibilitat per a
exercir la función pública.

Música, amb efectes a l'endemà d'aquest plenari.
Segon.- Notificar-ho a l'interessat, al Gerent del Patronat de l'Escola de Música, i
al Departament de Serveis Econòmics i al Departament de Recursos humans.

3.Expedient 2645/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, del règim de
periodicitat de les sessions plenàries
Per ordre de la Presidència es dóna lectura de la Moció de l'Alcaldia de 27 de juny
de 2019 amb el següent contingut literal:
"Atès que dins dels 30 dies següents a la sessió constitutiva de l’Ajuntament,
l’Alcalde ha de convocar sessió extraordinària del Ple de la Corporació, a l’objecte
de regular i resoldre sobre assumptes organitzatius i de funcionament,
determinats ex lege.
Atès el que disposa l´article 46 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les
bases del règim local, conforme a la redacció donada per la Llei 11/99, de 21
d’abril, article 97 i següents del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril, per la qual
s´aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com
els articles 77,78,79,80 i següents del Reglament d´organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de
novembre, articles que estableixen el règim de les sessions plenàries, proposo a la
consideració dels Regidors del Consistori el següent règim:
a) sessió ordinària, que tindrà lloc cada 2 mesos, l´últim dijous de cada dos mesos
senars a les 18,00 hores de la tarda durant tot l´any (gener, març,maig, juliol,
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S' aprova l' acta de la sessió anterior per onze membres assistents (6 del PSC, 1 de
JxCAT, 1 de la FIC, i 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 l´abstenció d'un membre
(CUP) que manifesta la seva justificació de vot explicant: "Tot i que formalment
l’acta recull fidelment el ple de constitució, farem una abstenció perquè no estem
d’acord amb algunes qüestions de l’arqueig econòmic. No des del punt de vista
tècnic, que entenem i confiem que està ben plantejat per part de l’Interventor (a
qui vam dirigir una sèrie de preguntes i dubtes que ens va resoldre
satisfactòriament), sinó perquè hi ha aspectes que no compartim: comptes en
bancs usurers rescatats amb diner públic que desnonen persones (La Caixa, Banco
Santander, BBVA). En propers plens portarem una moció per demanar el canvi dels
comptes municipals a la banca ètica i cooperativa. Tampoc compartim que
l’alcalde tingui targeta"

ACTA DEL PLE

2.Aprovació de l'acta de la sessió anterior

setembre i novembre).
b) sessió extraordinària, totes les demés que siguin convocades per l´Alcaldia, ja
siguin per iniciativa pròpia o a sol.licitud de la quarta part, al menys, del nombre
legal de membres de la Corporació, sense que cap Regidor pugui sol.licitar més de
tres anualment.
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al marge."

Codi Validació: APZ63CT6G5SA9DKEELQQQRQCW | Verificació: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 5 de 19

4. Expedient 2645/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, del règim de
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern local.
Es dóna lectura de la Moció de l'alcaldia de 27 de juny de 2019 del següent
contingut:
Atès el que disposa l´article 20-b) i c) de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de
les bases del règim local, conforme a la redacció donada per l´article 23 de la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local,
112 i següents del Reglament d´Organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats Locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, i article 99
del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refòs de la Llei
municipal i de règim local a Catalunya, que regula el règim de sessions de la Junta
de Govern Local PROPOSO a la consideració dels Regidors el següent règim:
a) sessió ordinària que es realitzarà semanalment tots els dimarts a les 9,30 hores
durant tot l´any.
b) Quan estigui convocada la comissió informativa de serveis interns serà els
dimarts a les 17 hores.
c) sessió extraordinària quan el President ho decideixi.
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al marge."
Intervé la Regidora Assumpció Castellví per JxCAT donat la següent explicació de
vot: " JxCAT entenem que la periodicitat de les sessions de la Junta de Govern,
correspon a l'equip de govern determinar quan han d' establir-se, per tant, res a
dir, de com us vulgueu organitzar, i si les voleu canviar o no, es cosa vostra".
Vista aquesta exposició, l'Ajuntament Ple amb el vot favorable de nou membres (6
del PSC, 1 d'ERC, 1 de la CUP i 1 de C's) que representen la majora absoluta del
nombre de tretze que legalment el componen i amb l'abstenció de tres membres
(1 de JxCAT, 1 de la FIC i 1 del PP),
Primer.- Aprovar el règim de sessions ordinàries i extraordinàries de la Junta de
Govern local, d'acord amb la Moció de l'Alcaldia ja transcrita.

ACTA DEL PLE

Primer.- Aprovar el règim de sessions ordinàries i extraordinàries del Ple d'acord
amb la Moció de l'Alcaldia ja transcrita.

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

Intervé el Regidor Sergi Saladié per la CUP fent la següent explicació de vot:
"Però proposarem al proper ple que els plens, igual que les comissions
informatives, siguin rotatoris en els 4 nuclis nuclis de població que tenen
dependències municipals adequades per realitzar un ple: Vandellòs, Masboquera,
Masriudoms i l’Hospitalet. Almadrava i Vanessa Park no, que no tenen local
municipal, qüestió que també reivindiquem."
Vist l´exposat, l'Ajuntament Ple, per unanimitat dels dotze membres assistents (6
del PSC, 1 de JxCAT, 1 de la FIC, 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, ACORDA:

5.Expedient 2647/2019. Donar compte de les delegacions efectuades per
l'Alcaldia envers la Junta de Govern local en matèria competencial
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Segon.- Delegar expressament envers la Junta de Govern Local les següents
facultats:
- disposar les despeses de conformitat amb les bases d´execució del pressupost.
- el desenvolupament de la gestió econòmica d´acord amb el pressupost municipal
aprovat, autoritzar i disposar despeses dins els límits de la seva competència,
concertar operacions de crèdit, amb exclusió de les que preveu l´article 177 del
Reial Decret-Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s´aprova el Text refòs de la
Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- aprovació de l´oferta d´ocupació pública d´acord amb el pressupost i la plantilla
aprovats pel Ple.
- aprovació de les bases i proves selectives i per concursos la provisió de llocs de
treball.
- aprovació inicial d´un pla parcial.
- aprovació inicial d´un pla especial.
- aprovació inicial d´un estudi de detall.
- aprovació d´un projecte d´urbanització.
- aprovació de les bases i Estatuts de la Junta de Compensació.
- aprovació inicial de la constitució de la Junta de Compensació i Associació de
Cooperació.
- aprovació inicial i definitiva del projecte de compensació i del de reparcel.lació,
així com el d´expropiació, en definitiva les aprovacions dels instruments de
planejament de desenvolupament del planejament general no expressament
atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urganística i dels projectes
d´urbanització.
- atorgament de llicències municipals d´obres, així com les subjectes a la
intervenció integral (activitats classificades), llevat que les lleis sectorials ho
atribueixin expressament al Ple i sense perjudici del que estableix el paràgraf 5 d
´aquesta Resolució.
- contractacions i concessions que no superin el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d´euros, inclòs les de caràcter
plurianual quan la seva duració no sigui superior a 4 anys, sempre que l´import
acumulat de totes les seves anualitats no superi ni el porcentatge indicat referit
als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici ni la quantia esmentada.
- aprovació de projectes d´obres i serveis quan sigui l´Alcalde l´òrgan de
contractació i estiguin previstes al pressupost.
- l´adquisició de béns i drets per quantia inferior al 10% dels recursos ordinaris del

ACTA DEL PLE

Es dóna lectura del Decret de l'Alcaldia de 27 de juny de 2019 del següent
contingut literal:
Atès el que disposen els articles 21, 23 i 24 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora
de les bases del règim local i l´article 35 de la LLei 57/2003, de 16 de desembre,
de mesures per la modernització del govern local i 54-2 i 53 del Decret-legislatiu
2/03 de 28 d´abril, pel qual s´aprova el text refòs de la Llei municipal i del règim
local de Catalunya.
He resolt:
Primer.- Delegar amb caràcter general a la Junta de Govern Local les facultats
que em confereix la legislació vigent, en general les contemplades a l´article 21 de
la Llei 7/85, de 2 d´abril, d´acord amb la nova redacció donada per la LLei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per la modernització del govern local, i l
´article 53 del Decret-legislatiu 2/03, del 28 d´abril, llevat els que figuren a l
´apartat 3 de l´esmentat article.

Intervé la Regidora Elidia López per la FIC manifestant: “No es correspon
l’enunciat de l’ordre del dia amb el redactat íntegre de l’expedient que consta en
aquesta secretaria general. El decret d’alcaldia diu que es delega al ple una sèrie
de qüestions per part de l’alcalde i la meva pregunta és: per ser efectiva aquesta
delegació el ple ho ha d’acceptar i per tant s´ha de votar?
A la qual l´informen tant l´Alcalde com la Secretària que aquesta delegació de l
´Alcaldia és per part de l´òrgan unipersonal de l´Alcalde.
El Ple de l'Ajuntament resta assabentat i s'acorda publicar aquest Decret al Butlletí
oficial de la Província de Tarragona, d'acord amb el que disposa l'article 9.3 de la

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

Cinquè.- Delegar al Plenari de la Corporació l´atorgament de les llicències
municipals d´obres i/o que afecten a les Centrals Nuclears, les llicències
municipals d´obres i/o que afectin a la intervenció integral per a la instal.lació del
cicle combinat “Plana del Vent”, les llicències municipals d´obres i/o que afecten a
la intervenció integral per a la instal.lació de parcs eòlics, d´acord amb el que
disposa l’article 53.1.r) del Decret Legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel que s´aprova
el text refòs de la Llei municipal i del Règim local de Catalunya.
Ho mana i signa l´Alcalde, davant meu la secretària que dono fe."
Per part de la Regidora Assumpció Castellví, de JxCAT es vol fer una demanda
en les resolucions o decrets de l'Alcalde. Demanem agilitat en les respostes,
sobretot en les de cessió de materials i demanda per utilitzar les sales municipals.
Molts cops es rep la contesta el dia abans o el mateix dia i això desconcerta a la
gent que fa la demanda i crea mal entesos.
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Tercer.- Seran competències d´aquesta Alcaldia (i no delegables en junta)
l’adopció de resolucions o decrets d´aquest òrgan unipersonal en les matèries
següents:
 Altes, baixes i canvi de titularitat de tributs i/o arbitris municipals.
 Utilizació de sales municipals i cessió de material.
 En matèria de recursos humans: bestretes, gratificacions, formació de
personal, decrets d´impuls d´expedients, información personal, horaris,
contractació personal, etc.
 Expedients sancionadors per infracció de la normativa municipal
 Personacions de l´Ajuntament en recursos jurisdiccionals d´acord amb el
que disposa l´article 21 1.k) de la Llei 7/85, en la seva redacció donada per
la Llei 57/2003, de 16 de desembre.
 Requeriments als interessats per subsanar i aportar documentació que
manqui en un expedient.
 Incoació d´expedients de protecció de la legalitat urbanística.
 Tramitació de vehicles abandonats
 Altes/baixes, canvis de noms de guals
 Ajuts socials
Quart.- Respecte a les delegacions del Ple envers la Junta de Govern local, no s
´efectua cap, reservant-se el Ple les competències contemplades a l´article 22 de
la Llei 7/85, de 2 d´abril i 52 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d´abril i les que
expressament li atribueix la legislació vigent.

ACTA DEL PLE

Pressupost ni els tres milions d´euros, així com l´alienació de béns patrimonials
que no superi el porcentatge ni la quantia esmentades.
- les demés que expressament els hi atribueixin les Lleis de l´Alcaldia i no tinguin
el caràcter d´indelegables, d´acord amb el que disposa l´article 43 del Reglament
d´organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals, de 28 de
novembre de 1986, l´article 53-1 u) del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d´abril i 211.s de la Llei 7/85, de 2 d´abril.
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Seguidament es dóna lectura del Decret de l'Alcaldia de 27 de juny de 2019
relatiu a la composició de la Junta de Govern del següent contingut:
"Ateses les facultats i atribucions conferides per l´article 23 de la Llei 7/85, de 2 d
´abril, reguladora de les bases del règim local, 52 del Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986 i 54
del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei
municipal i del règim local a Catalunya, HE RESOLT:
Primer. Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà
integrada per quatre Regidors, nombre de Regidors no superiors al terç del nombre
legal de membres de la Corporació, que tindran la condició de tinents d´alcalde i
que seran:
1era Tinenta d´alcalde: Núria Ortiz Sánchez
2na Tinenta d´alcalde: M. José Gómez Fernández
3r. Tinent d´Alcalde: Frederic Escoda Gil
4r. Tinent d´alcalde: Diego García Vera
Segon.- La Junta de Govern local, celebrarà sessió constitutiva el proper dia 9
juliol de 2019 a les 9,30 hores, d´acord amb el que disposa l´article 112.1del Reial
Decret 2568/1986, pel que s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i
règim jurídic de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.
Tercer.- D´acord amb el que disposa l´article 113-3 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel que s´aprova el Reglament d´organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals aquesta Alcaldia, estableix, perquè puguin
informar dintre de l´àmbit de les seves activitats i competències, que assisteixin a
les Juntes de Govern local la Regidora Lupe Capella Castellví que no tindrà dret a
vot.
Quart.- D´aquesta resolució se´n donarà coneixement al ple, notificant-li a més,
personalment als designats i es publicarà al Butlletí oficial de la Província, sense
perjudici de la seva efectivitat el dia següent d´aquest Decret, d´acord amb el que
estableix l´article 23-1 de la Llei 7/85, de 2 d´abril, reguladora de les bases del
règim local i 52.4 i 46 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic
de les Entitats Locals, de 28 de novembre de 1986.
Ho mana i signa l´Alcalde, davant meu la secretària que dono fe."

ACTA DEL PLE

6.Expedient 2647/2019. Donar compte dels nomenaments de Tinents
d'alcalde, membres de la Junta de Govern, de les comissions informatives
i delegacions en matèria de cartipàs municipal
Es dóna lectura del Decret de l'alcaldia de 27 de juny de 2019, relatiu als
nomenaments de tinents d' alcalde sel següent contingut:
"Ateses les facultats i atribucions conferides per l´article 23-3 de la Llei 7/85, de 2
d´abril, reguladora de les bases del règim local, 46 del Reglament d’Organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986 i 55
del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d´abril, pel qual s’aprova el text refòs de la Llei
municipal i del règim local a Catalunya, HE RESOLT:
Primer.- Nomenar tinents d´alcalde als Regidors següents:
1era Tinenta d´alcalde: Núria Ortiz Sánchez
2a Tinenta d´alcalde: María José Gómez Fernández
3er Tinent d´alcalde: Frederic Escoda Gil
4t Tinent d´alcalde: Diego Mauricio García Vera.
Els tinents d´alcalde els correspondrà substituir en la totalitat de les seves
funcions i per ordre del seu nomenament a l´Alcalde, en els casos d´absència,
malaltia o impediment, que l´impossibiliti per a l'exercici de les seves atribucions,
així com portar a terme les funcions de l´Alcalde en els supòsits de vacant de l
´Alcaldia, fins que prengui possessió el nou Alcalde.
Ho mana i signa l´Alcalde, davant meu la secretària que dono fe."

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

El Ple resta assabentat del contingut d'aquests Decrets.

7.Expedient 2659/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la
determinació del nombre de comissions informatives permanents
municipals, composició, règim de sessions i comissió de comptes
Es dóna lectura de la Moció de l'Alcaldia d' 1 de juliol de 2019 del següent
contingut:

Intervé el Regidor Sergi Saladié de la CUP manifestant: "Estem d’acord en
l’estructura de les comissions. Però veuríem bé que les presidències no recaiguin
totes en membres de l’equip de Govern, es puguin delegar en membres no electes
(grups petits), i hi hagi participació d’entitats a partir de compareixences. El sentit
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1ª.- Comissió informativa municipal de Serveis a les Persones que inclou les àrees
de serveis socials, esports, mitjans de comunicació, ensenyament, cultura i
patrimoni, salut pública i medi ambient i joventut.
2ª.- Comissió informativa municipal de Promoció Econòmica que comprèn les
àrees d’ empresa, comerç i energia, turisme i festes i ocupació i emprenedoria.
3ª.- Comissió informativa municipal de Serveis Interns que comprèn les àrees d’
hisenda i recursos humans, administració i seguretat i protecció civil.
4ª.- Comissió informativa municipal de Serveis Territorials que comprèn les àrees
d’ urbanisme i habitatge i obres i serveis.
El règim de sessions d´aquestes comissions serà el previ a la celebració d´un Ple,
per a l´estudi i examen dels assumptes inclosos a l´ordre del dia del Ple, si bé la
Comissió informativa municipal de Serveis Interns es reunirá quinzenalment amb
la finalitat d´estudiar i aprovar la relació de pagaments en curs de cada quinzena.
Així mateix es proposa que els membres integrants de les esmentades comissions
siguin els següents:
1a. Comissió informativa municipal de Serveis a les Persones:
Membres:Tots els Regidors que integren el Plenari de la Corporació.
2ª. Comissió informativa municipal de Promoció Econòmica:
Membres: Tots els Regidors que integren el Plenari de la Corporació.
3ª. Comissió informativa municipal de Serveis Interns
Membres: Tots els Regidors que integren el Plenari de la Corporació.
4a. Comissió informativa municipal de Serveis Territorials
Membres: Tots els Regidors que integren el Plenari de la Corporació
Per últim, d´acord amb el que disposa l´article 116 de la Llei 7/85, de 2 d´abril,
reguladora de les bases de règim local, i 58 el Decret-legislatiu 2/03, de 28
d’´abril, pel qual s´aprova el text refòs de la Llei municipal i règim local a
Catalunya, 127 del Reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les
Entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/86, es constitueix la Comissió
Especial de Comptes, integrada per tots els membres que legalment componen
la Corporació per a l´estudi i informe de tots els comptes pressupostaris i
extrapressupostaris.
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al marge."

ACTA DEL PLE

“Atès el que disposen els articles 123 a 126 i 134 a 138 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les Entitats locals aprovat per Reial
Decret 2568/86, de 28 de novembre, article 60 del Decret-legislatiu 2/03, de 28 d
´abril, pel qual s´aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local a
Catalunya, PROPOSO als membres del Consistori la constitució de les següents
comissions informatives municipals:

del vot l’orientarem en funció de la sensibilitat i de la resposta de l’alcalde vers
aquests punts. Finalment, ens abstenim vist que sembla que hi ha compromís
d’alcaldia d’elaborar el ROM, i que la Secretària elaborarà un informe jurídic sobre
el recorregut d’aquestes propostes en l’àmbit municipal.
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8.Expedient 2659/2019. Donar compte del Decret de l’Alcaldia sobre del
nomenament i assignació de diferents regidories i Patronats als Regidors
Vist el Decret de l'Alcaldia de 27 de juny de 2019 que literalment estableix:
"En ús de les atribucions que em confereix la legislació vigent, HE RESOLT:
Primer.- Efectuar el nomenament i assignació de les diferents regidories i
Patronats, segons el següent desglòs:
Núria Ortiz Sánchez: 1era Tinenta d’Alcalde.
Presidenta de la Comissió informativa de serveis a les persones.
Titular de la Regidoria de Cultura i Patrimoni, Regidoria d’Ensenyament i Regidoria
de Comunicació i Participació.
Sots-presidenta del Patronat de la Llar d’Infants, sots-Presidenta del Patronat de
l’Escola de Música i sots-Presidenta del Patronat de Mitjans de Comunicació.
María José Gómez Fernández: 2na. Tinenta d´Alcalde.
Presidenta de la Comissió Informativa de Promoció Econòmica.
Titular de les Regidories d’Ocupació, Emprenedoria i Planificació Estratègica;
Regidora de Comerç i Turisme i Regidoria d’Indústria i noves energies.
Sots-Presidenta d’Idetsa.
Frederic Escoda Gil: 3r. Tinent d’Alcalde.
President de la Comissió Informativa de Serveis Territorials.
Titular de la Regidoria d´Hisenda, Regidoria de Medi Ambient i Medi Natural i
Regidoria de Via Pública i Mobilitat.
Diego Garcia Vera: 4t. Tinent d’Alcalde.
Titular de la Regidoria d’Esports, Regidoria de Joventut i Regidoria de Festes.
Sots-President de Llastres SL
Lupe Capella Castellví
Presidenta de la Comissió Informativa de Serveis Interns.
Titular de les Regidories de Benestar Social, Salut i Igualtat; Regidoria de
Serguretat i Protecció Civil.
Alfons Garcia Rodríguez
Titular de la Regidoria d´Urbanisme i Regidoria d’Administració Oberta i Recursos
Humans.
President del Patronat de mitjans de comunicació, President del Patronat de

ACTA DEL PLE

Vist l´exposat, l'Ajuntament Ple, amb el vot favorable d'onze membres (6 del PSC,
1 de la 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 una abstenció
(de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar la creació de les quatre comissions informatives municipals
d'acord amb la moció de l'Alcaldia ja transcrita, així com la seva composició de
tots els membres de la Corporació en cadascúna d'elles i el règim de sessions
establert.
Segon.- Aprovar la constitució de la Comissió especial de comptes que estarà
integrada per tots els membres que legalment componen la Corporació

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

Al que contesta l'Alcalde manifestant que en en relació als dos primers punts que
planteja ho veu de difícil viabilitat i en quan a la tercera és factible convidar
persones o representants d'entitats en situacions específiques. Òbviament per a
fer-ho cal desenvolupar el Reglament de participació".
Intervé també la Secretària general manifestant que es mirarà jurídicament la
viabilitat de les qüestions plantejades.

l’Escola de Música i President del Patronat de la Llar d´Infants.
President d’Idetsa i President de Llastres SL.
Segon.- Notificar aquest acord als patronats i departaments als efectes adients.
Ho mana i signa l´Alcalde, davant meu la secretària que dono fe."
Intervé la Regidora Silvia Pujol del PP manifestant que: "Vull deixar constància
de que renuncio a la meva cadira del Patronat de Música, i deixo la plaça per una
altra persona. El meu vot serà abstenció.

9. Expedient 2659/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la designació
de membres que han d'integrar la Mancomunitat, Juntes de compensació,
junta local de seguretat, cecopal, patronats i altres òrgans col.legiats.
Atès la Moció de l’Alcaldia d'1 de juliol de 2019 que literalment estableix:
"La Presidència proposa als membres del Consistori les següents designacions:
1.-Com a representant de l´Ajuntament de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant a
la Mancomunitat
d'iniciatives
pel
desenvolupament
integral
del
territori a:
Alfons Garcia Rodríguez,
M. José Gómez Fernández i
Assumpció Castellví Auví,
d´acord amb el que disposa l´article 13 dels estatuts de la Mancomunitat d
´iniciatives pel desevolupament integral pels municipis de Vandellòs i l´Hospitalet
de l´Infant, Tivissa i Pratdip.
2.- Com a representant de l´Ajuntament a les Juntes de Compensació a Alfons
García Rodríguez.
3.- Com a membres de la Junta local de seguretat a Alfons García Rodríguez i a
Lupe Capella Castellví.
4.- Com a membres del Consell Escolar municipal:
President: Alcalde: Alfons García Rodríguez,
Sots-Presidenta: Núria Ortiz Sánchez.
Assumpció Castellví Auví
M. Elidia López Redondo
Esmeralda Saladié Barroso
5.- Com a representant de l´Ajuntament a les Comissions del Departament
d’Educació, de Batxillerat Artístic i de cicles formatius de Grau Superior a
Núria Ortiz Sánchez.
6.- Com a membres del CECOPAL als següents:
- Director del Pla: Alcalde, Alfons Garcia Rodríguez
- Substituta de l’Alcalde: 1a Tinenta d’Alcalde,Núria Ortiz Sánchez
- Substituta: Lupe Capella Castellví
- Secretària General: M. Àngel Benedicto Esclarín
- Substitut Secretària General: Vivente Vayá Morte, Interventor

ACTA DEL PLE

El Ple en resta assabentat.
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Al que contesta l'Alcalde manifestant sobre que no veu cap impediment que
aquestes Regidories puguin anar juntes i pel que fa al tema de platges la Regidoria
que ho portarà serà la de Via pública i mobilitat.

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

Intervé la Regidora M. Elidia López de la FIC donant una explicació de vot
negatiu: “Com canvia el seu criteri l’equip de govern. Fa 4 anys que la regidoria de
turisme anés juntament amb la de comerç era poc més que una barbaritat, que
inclós era un tema sotmets al pacte de govern, I es van separar les seus regidores.
Ara, no sabem que ha canviat, si poden anar juntes. Coherència en dic jo. Vien que
ha desparegur la regidora de platges, pregunto en quin departament ha quedat
integrada? Qui en serà la o el responsible?
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Punt 5 d’aquest punt, demano a la Núria Ortiz que l´expliqui, ja que ara l’IES
Berenguer d´Entença no fa el Batxiller Artístic i sobta que vagi a una reunió per
aquest motiu.

ACTA DEL PLE

-Coordinadora municipal emergència: Regidora delegada de Protecció Civil: Lupe
Capella Castellví
- Substitut del Coordinador municipal d’emergència: Sergent, Sergi Navaro Lleixà.
- Substituta: Regidora, Assumpció Castellví Auví
- Cap del servei d´ordre: Sots-Inspector, Jordi Jiménez Gallego
- Substitut del Cap del servei d´ordre: Caporal, Josep Sanabra Ramos
- Substitut: Caporal, Miguel Sánchez Margalef.
-Cap del grup local logístic i d’acollida: Regidor, Frederic Escoda Gil
-Substitut del Cap del servei logístic i d´alberg: J. Ramon Arrufat Escoda
-Substituta: Regidora, Elidia López Redondo
- Cap del Gabinet d’informació, Regidora Núria Ortiz Sánchez
-Substitut del Cap del Gabinet d’informació: Beatriz Higueras López
- Substituta: Regidora, Esmeralda Saladié Barroso
- Substituta: Regidora, Tomàs Diaz Crucera.
-Representant municipal al Consell Assessor: Regidor, Diego García Vera
- Substitut Representant municipal al Consell Assessor: Belen Lavilla Vidal
- Substitut: Regidor, Sergi Saladié Gil.
-Cap del servei d’avisos a la Població: Regidora, M. José Sánchez Fernández
- Substitut del Cap de servei d´avisos a la Població: Jaume Castellví Margalef.
- Substituta: Regidora, Silvia Pujol García.
7.- Assignar als Patronats les següents Regidores i Regidors:
Patronat de la Llar d´Infants.-President: Alcalde: Alfons Garcia Rodríguez,
-Sots-Presidenta:Núria Ortiz Sánchez,
-Regidors PSC: Frederic Escoda Gil i Diego García Vera.
-Altres Regidors:(4):
JxCat: 1 membre a designar pel Ple.
FIC
ERC
CUP
Patronat municipal de Mitjans de comunicació.-President: Alcalde: Alfons Garcia Rodríguez
-Sots-presidenta: Núria Ortiz Sánchez
-Regidors PSC: Ma José Gómez Fernández i Frederic Escoda Gil
-Altres Regidors (4):
JxCAT: Assumpció Castellví Auví i Belen Lavilla Vidal.
FIC
ERC
Patronat municipal de l´Escola de Música.-President:Alcalde: Alfons García Rodríguez.
-Sots-Presidenta: Núria Ortiz Sánchez
-Regidors PSC: Ma José Gómez Fernández i Lupe Capella Castellví.
-Altres Regidors (4)
JxCat: 1 membre a designar pel Ple
CUP
C´s
PP"
Intervé la Regidora Assumpció Castellví del JxCAT manifesta:
"JxC voldríem que ens aclaríssiu uns dubtes.

Entenem que en el proper Ple s’aprovarà ( ja que en aquest Ple no consta)
tots els temes relacionats amb la S.L. Llastres Serveis Municipals i la S.A. IDETSA"
Al que contesta la Regidora Núria Ortiz que ella participa en alguna reunió que la
convoca el Departament d'Ensenyament en algunes comissions.
Per l' Alcalde es manfiesta que les societats seran estudiades en un proper Ple.
Intervé la Regidora M. Elidia López justificant el seu vot manifesta:La FIC vol
emetre el seu vot de manera separada:
MIDIT:

Hi

votem

desfavorablement

perquè

no

creiem

en

aquesta

Mancomunitat. Mai no hem vist resultats favorables pel conjunt del nostre veïnat.
JUNTES DE COMPENSACIÓ: Vot desfavorable

CECOPAL: Vot desfavorable perquè no entenem el tema substitutori.

matèria no formi part del Patronat de l’Escola de Música.»
Al que contesta l'Alcalde manifestant que la Midit ve treballant des de 1995 i que
al llarg d'aquests anys s´ha fet bona feina i se'n continuarà fent. Que com a
potencial representant en les Juntes de compensació, al llarg d´aquests vuit anys
no s´ha acudit a cap junta. En relació al nomenament de substituts de regidors
com a membres del CECOPAL, aquesta proposta incorpora una petició realitzada
pels grups de l'opsició durant el mandat anterior i és una forma d'aconseguir una

ACTA DEL PLE

PATRONATS: Vot desfavorable perquè no entenem que el professional de la

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT: Abstenció

L ' Ajuntament Ple, amb el vot favorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de JxCAT,
1 de la CUP) que representen la majoria absoluta de tretze membres que
legalment el componen, amb l´abstenció de dos membres (d' ERC i del PP) i amb
el vot en contra de dos membres (de la FIC i de C's), ACORDA:
Primer.- Aprovar la moció referent a la designació de membres que han d'
integrar la Mancomunitat, Juntes de compensació, Junta local de Seguretat,
Cecopal, Patronats i altres òrgans col.legiats.
Segon.- Donar trasllat d'aquest acord a tots els departament afectats.
S

10.Expedient 2569/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la creació

Codi Validació: APZ63CT6G5SA9DKEELQQQRQCW | Verificació: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 19

major implicació en la potencial gestió d'una emergència.

dels grups polítics municipals.
Vista la moció de l´Alcaldia de 27 de juny de 2019 del següent contingut:
D’ acord amb el que disposa l´article 50 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 i els articles 23 a 29 del Real Decret 2568/1986, de 20 de novembre, pel
que s´aprova el reglament d´organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i l´article 73.3 de la Llei 7/85, de 2 d'abril,reguladora de les bases
del règim local i la modificació de la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures
per la modernització del govern local, es proposa la creació dels següents grups
polítics municipals:

GRUP MUNICIPAL DE JUNTS PER CATALUNYA – Portaveu: Assumpció Castellví Auví,
portaveu suplent: Belen Lavilla Vidal.

GRUP
MUNICIPAL
D´ESQUERRA
REPUBLICANA
MUNICIPAL.Portaveu: Esmeralda Saladié Barroso
GRUP MUNICIPAL DE LA CANDIDATURA
MUNICIPALISTA.Portaveu: Sergi Saladié Gil

D’UNITAT

DE

CATALUNYA-ACORD

POPULAR-ALTERNATIVA

GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA. Portaveu: Tomás
DÍaz Crucera.

ACTA DEL PLE

GRUP MUNICIPAL DE LA FEDERACIÓ D´INDEPENDENTS DE CATALUNYA- Portaveu:
M. Elidia López Redondo

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-CANDIDATURA DE
PROGRÉS – Portaveu:Núria Ortiz Sánchez i el portaveu suplent: M. José Gómez
Fernández

Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al marge."
Intervé el Regidor Sergi Saladié de la CUP manifestant: "Ens sembla bé la
possibilitat que tots els partits amb representació puguin tenir Grup Municipal.
Però, ens semblaria millor que els components retributius fossin invertits, amb
l’objectiu de fer més equitatius els repartiments entre els grups polítics. Això és,
un fix per grup més elevat, i un variable per regidores més petit. En una proporció
fins i tot de 10 fix per 1 variable. Tal com està ara penalitza els grups petits.
Volíem votar en contra per aquest motiu, però escoltada la intervenció de la
Secretària que indica que en aquest punt només es vota la creació dels Grups
Municipals, i que els aspectes retributius van al punt 12, votem a favor"
Intervé la Regidora Esmeralda Saladié per ERC demanant una acalració dels
imports sobre grups i sobre Regidors. Al que li contesta l'Alcalde.

Intervé la Regidora M. Elidia López per la FIC manifestant : “Si sempre que es
doti als grups politics dels mitjans materials necessaris per poder efectuar la seva
tasca de manera digna. Perquè el Sr. Alcalde no pot oblidar que el seu govern esta
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GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR. Portaveu: Silvia Pujol García.

recolzat per 1132 vots i el conjunt de la oposició ha rebut la confiança de 1901
veïns i veïnes. Votem no a les subvencions de dels grups polítics, perquè entenem
que l’assignació no és justa i s’aparta dels criteris que adopten altres institucions
com el Congrés del Diputats, el Senat, el Parlament de Catalunya, etc. La part fixa
dedicada als grups hauria de ser, el doble, com a mínim, de la part dedicada a
cada regidor i no a la inversa»
Vist l´exposat, l' Ajuntament Ple per unanimitat dels dotze membres assistents (6
del PSC, 1 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d' ERC, 1 de la CUP, 1 de C's i 1 de PP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el
componen, ACORDA:
Primer.- Aprovar la creació dels grups polítics municipals mitjançant l'adscripció
dels Regidors/es segons la Moció de l´Alcaldia transcrita.

Primer.- Crear la Junta de Portaveus dels grups polítics municipals, de la qual
seran membres: l’Alcalde, Alfons Garcia Rodríguez, en qualitat de President de l
´esmentada Junta i els portavaveus: Núria Ortiz Sánchez (pel grup municipal del
PSC-CP), Assumpció Castellví Auví (pel grup municipal de JxCAT-JUNTS) M. Elidia
López Redondo (pel grup municipal de FIC), Esmeralda Saladié Barroso (pel grup
municipal d´ERC-AM), Sergi Saladié Gil (pel grup municipal de la CUP-AMUNT),
Tomás Díaz Crucera (pel grup municipal Cs) i Silvia Pujol García (pel grup municipal
del PP).
Segon.- Significar que aquesta Junta de portaveus es reunirà prèvia convocatòria
de l´Alcaldia
Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant, document signat electrònicament al marge.
Intervé el Regidor Sergi Saladié per la CUP manifestant: "Cap espai de
participació política pot tenir el nostre vot negatiu. Tanmateix, veiem la Junta de
Portaveus que no té règim de funcionament, no està explicitada la utilitat, ni
periodicitat, ni funcions,..."
Intervé la Regidora M. Elidia López per la FIC manifestant : "Al que contesta l
´Alcalde que aquests temes es poden tenir Votem SI, però amb les matisacions
següents a la junta portaveus, que pugui ser convocada per un terç dels
portaveus, que hagí un ordre del dia i de cada sessió s’aixequi la corresponent
acta per lo tant una secretaria o un secretari.»
En resum demanem que és redacti i s’aprovi un reglament de funcionament de la
Junta de Portaveus.
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Atès el que disposa l´article 48 i 49 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 relatiu
a l´organització municipal, pel que s´estableix la possibilitat de crear òrgans
municipals complementaris, al plenari de la Corporació PROPOSO

ACTA DEL PLE

Atès la moció de l'alcaldia de 27 de juny de 2019 que literalment estableix:

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

11.Expedient 2659/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la creació de
la Junta de Portaveus.

en compte en la confecció del Reglament orgànic municipal.
Vist l´exposat, l'Ajuntament Ple amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC,
1 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d' ERC, 1 de C´s i 1 de PP) que representen la majoria
absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb dues abstencios
(d’ ERC i de la CUP), ACORDA:
Primer.- Aprovar la Moció en els termes transcrits i donar trasllat a l´adjunta a l
´Alcaldia.

12.Expedient 2663/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de les
indemnitzacions i del règim retributiu a percebre pels membres de la
Corporació

Intervé la Regidora Silvia Pujol del PP manifestant:
"Abans de votar m'agradaria formular dues preguntes:
1.M'agradaria que m´expliqués que ha passat amb aquests mesos per aquest
canvi al govern d'incrementació de sous?
2. I si els treballadors públics de l'Ajuntament només se lis pot pujar un màxim del
3% com és que els sous d´uns polítics s´incrementa tant?
. Es desorbitado la subida de sueldo del equipo de gobierno, no puede ser que un
4.- teniente de aldalde se incremente el sueldo en casi el doble con una subida de
16.000€ para desenvolupar su trabajo, en la oposición nos hemos mantenido
durante 8 años con el mismo sueldo,
. Un concejal está para servir al pueblo y no para servirse del pueblo.
Mi voto es NO"
Al que constesta l' Alcalde que la proposta realitzada es troba dins dels topalls
fixats per la llei. Aquesta marca el sou màxim de l'alcalde en funció del número
d'habitants del municipi i vinculat al sou del Secretari d'Estat.
Quan els treballadors públics, es cert que els increments salarials són els que fixa
el govern, però també és cert que a la majoria d'ells se'ls ha realitzat un
reconeixement dels seus complements.
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Vistos els informes emeseos per l´Interventor 287 i 295 de dtata 1 i 3 de juliol,
respectivament.

ACTA DEL PLE

Vistos els informes emesos pel Cap de Recursos humans 65 i 66 de data 1 i 3 de
juliol, respectivament.

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

Atès l'informe jurídic emès per la Secretària General de data 1 de juliol de 2019.

Intervé el Regidor Sergi Saladié per la CUP manifestant:
Els càrrecs institucionals no són un objectiu en sí mateix, sinó una eina al servei
del poble i per a la transformació social. Ocupar temporalment un càrrec públic no
és per guanyar-se la vida, sinó per estar al servei del poble en igualtat de
condicions. Les institucions han de donar exemple.
En un municipi que tenim una renda mitjana de 14.300€/any que està per sota de
la mitjana catalana, no ens sembla ètic que els membres de l’equip de Govern
tinguin un salari mitjà de 28.500€ (amb sous que van dels 45.000 als
20.000€/any).

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié per ERC considera que s´ha produit un
augment significatiu en les dediacacions exclusives i no li sembla coherent.I
demana eficàcia i transparència
Intervé la Regidora M. Elidia López per la FIC manifestant:”No trobem
justificada aquesta pujada de sous de l’equip de govern que oscil·len entre 2000 e
i 10000 en alguns cassos, vostè ens va dir a la junta de portaveus que aquí no es
podia venir a perdre diners, en aquets casos pel que vostre proposa la part
vocacional per al servei públic no la veig a cap lloc.
Si vostès consideren que als seus regidors han de estar compensat per presentarse amb una llista del PSC, segur que el PSC t’he formules per compensar aquest
sacrifici, com han fet altres vagades, no s’ha de compensar amb diners del
pressupost municipal, Tots, quant venim aquí, sabem que sacrifiquem o bé una
part de vida laboral o be una part de vida privada i familiar però, ningú ens obliga
a presentar-se en una llista electoral, i suposadament venim a treballar per la bé
comú i per al poble . Esta vostè pujant una jornada parcial de la primera tinent
d’alcalde amb 6000 €, ara serà de 24000 € en comptes dels 18000 € fins ara, i la
jornada exclusiva de la segona tinent d’alcalde amb 4000 €, passa de 24000 a
28000 €. Però

el més cridaner i que surt de la lògica son els 34000 € de la

jornada exclusiva del quart tinent d’alcalde, que pujat, en comparació amb la
jornada exclusiva que tenia la tinent d’alcalde l’anterior mandat en 10000 € ,
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Igualment, renunciarem a percebre cap tipus de remuneració personal. El que
tindrem assignat per assistència a plens i comissions ho donarem a l’assemblea
local de la CUP i a projectes socials i populars, per enfortir l’acció política al
carrer."

ACTA DEL PLE

A més, com ja vam anunciar i signar públicament en campanya electoral, les
nostres regidores renunciar a qualsevol tipus de privilegi, com el mòbil corporatiu
o l’assegurança de vida.

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

Nosaltres en cas de governar ens limitaríem el salari a 2 vegades el SMI, això
serien uns salaris mitjans de 18.900€ per als membres del Govern (amb uns
màxims de 25.200 i uns mínims de 12.600€/any.

Entenem que , si aquest 4 tinent d’alcalde, esta en comissió de serveis hauria de
percebre

el mateix que rebia en el seu anterior lloc de treball pagat per

l’ajuntament, (Segon informe de recursos humans)
El total de l’increment és de 30.000 €, sense comptar la seguretat social i les
despeses colaterals.
No hem trobat a cap expedient qui en el grau de parcialitat de cada regidor/a
perquè hi pot haver una diferencia entre un 10 i un 90 per cent de dedicació.»
Intervé la Regidora Assumpció Castellví per JxCAT manifestant:

Amb el plantejament exposat, amb les 2 dedicacions exclusives dels Regidors no
sembla que sigui així.
La 2ª. Tinent Alcalde porta les regidories: d’ocupació, emprenedoria, planificació
estratègica, comerç, turismo, industria i noves energies. I cobra 6000€ menys que
el 4t Tinent Alcalde que porta les regidories d´esports, joventut i festes.
MATITZO: no estem desmereixent ni donant més importància a cap persona ni a
cap regidoria, al contrari, tot és molt important, i mereix el nostre respecte, però
és evident que la càrrega de responsabilitat i de feina entre aquestes dues
dedicacions exclusives NO és la mateixa.
I tal com diem, nosaltres creiem que : • MÉS sou ------- ha d’implicar MÉS
responsabilitat i com que no veiem que s’aplica aquesta fòrmula, ens abstenim"
Al que constesta l'Alcalde fa una sèrie d’aclariments sobre els sous de l’alcalde,
els regidors amb dedicació exclusiva que són tres, i les dedicacions parcials i les
assistències també dels regidors que estan a l’oposició.
Les seves paraules són per a posar en valor la dedicació a la vida política i d’acord
amb les dades de la Fundació Pi i Sunyer les indemnitzacions dels regidors amb
dedicació exclusiva és inferior a la rebuda de mitjana pels regidors dels municipis
de Catalunya, tant pel nombre d’habitants com del pressupost municipal.
D’igual manera, posa èmfasi en les retribucions que tenen diferents llocs de
treball municipal que, amb independència de la responsabilitat exercida, estan per
damunt de les plantejades per als regidors de l’Equip de Govern. I que, qualsevol
persona, vingui de la professió que vingui, ha de tenir capacitat per exercir un
càrrec públic sense que aquesta representi una pèrdua en les seves condicions
salarials.
Quan a l’ús de presumptes privilegis com el telèfon mòbil entén que el mòbil és

Codi Validació: APZ63CT6G5SA9DKEELQQQRQCW | Verificació: http://vandellos-hospitalet.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 18 de 19

implica MÉS responsabilitat

ACTA DEL PLE

MÉS sou -------

Número: 2019-0013 Data: 26/09/2019

"Tot i que podem compartir alguns punts del plantejament exposat, creiem que
una major retribució en una dedicació exclusiva o parcial, hauria de
correspondre’s amb una responsabilitat més gran.

una eina de treball per a polítics i tot tipus de personal. Amb eines com el mòbil el
que es tracta és de donar una resposta més àgil i immediata als problemes dels
ciutadans i proveïdors.
Acaba assenyalant que aquesta presentació dels sous és un exercici de
transparència que busca ser més reconeguts i eficients."
Vist l´exposat, l'Ajuntament Ple, amb el vot favorable de sis membres (del PSC),
una abstenció (de JxCAT) i amb els vots en contra de cinc membres (de la FIC,
ERC, la CUP, C's i PP) dels tretze membres que legalment el componen, ACORDA:
Primer.- Establir amb efectes del dia 15 de juny de 2019 el règim d
´indemnitzacions i retribucions per raó de servei dels membres de la Corporació
municipal recollits als informes obrants a l’expedient.
Segon.- Aprovar l'assignació als grups polítics municipals, d'acord amb els
informes obrants a l’expedient.
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ls
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DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

General,

ACTA DEL PLE

Tercer.- Donar-ne compte als càrrecs electes, a Secretaria
departaments de Serveis econòmics i Recursos humans.

