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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. Donar compte de l'informe jurídic emès per la Secretària General envers el 
punt 01 de l'acta corresponent a la sessió plenària del dia 4 de juliol de 2019

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

Es dóna compte de l'informe jurídic emès per la Secretària General del següent contingut literal:

"D’acord amb el que disposa l’article 92 i 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local en la nova redacció donada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, 179 del Decret-Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, així com el que disposa la Llei l’article 2 i
3 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març pel qual es regula el Règim Jurídic dels funcionaris de
l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, s’emet aquest informe de conformitat amb
els següent :

ANTECEDENTS

Primer.-  Amb data de 24 de juliol de 2019, pels grups municipals de Junts per Catalunya, Esquerra
Republicana  de  Catalunya,  Partit  Popular,  Ciutadans,  Federació  d’Independents  de  Catalunya  i
Candidatura d’Unitat Popular, van votar en contra de l’acta del 4 de juliol de 2019 invocant, entre altres,
l’article 76 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local, pel que el Regidor
Diego Garcia Vera s’havia d’abstenir en el punt 01 del Ple del 4 de juliol, en el que l’enunciat era “Estudi i
resolució de la incompatibilitat  del  regidor  Diego Garcia Vera”.  Interessa determinar la repercussió
jurídica  d’aquesta  situació  envers  el  contingut  de  l’acord  adoptat  i  en  compliment  d’aquest  deure
s’emet aquest de conformitat amb els següents,

FONAMENTS DE DRET

Primer .- L’article 76 de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local estableix
literalment: “Sin perjuicio de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de
las Corporaciones locales deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación,  decisión y



 

ejecución de todo asunto cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de
procedimiento  administrativo  y  contratos  de  las  Administraciones  Públicas.  La  actuación  de  los
miembros en que concurran tales motivos implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de
los actos en que hayan intervenido.”

I  en aquest  sentit,  tot  i  que el  Regidor  Diego Garcia  Vera s’havia  d’  haver  abstingut  en la  votació
d’aquest punt de l’ordre del dia, la que subscriu aquest informe, considera que el seu vot no va suposar
en cap moment un vot decisiu, ni molt menys diriment com diu el precepte transcrit, ja que la votació
d’aquest punt segons l’acta del 4 de juliol de 2019 va ser la següent : “... 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 :....”

Com es pot constatar si s’hagués abstingut serien a favor vuit vots i tres abstencions, és a dir, el seu
vot, en cap moment va decantar l’assumpte objecte del punt de l’ordre de dia, al seu favor i en benefici
propi ,  si  no tot el  contrari  no va afectar al contingut de l’acord adoptat ,  no s’ha d’oblidar que de
conformitat amb el que disposa l’article 47-2 i 3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases
del règim local, aquest assumpte no precisa de cap majoria qualificada, i en el mateix sentit es decanta
l’article 114-2 i 3 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, és a dir, és suficient amb una majoria simple ( més vots a favor que en contra
) , quòrum que es va superar amb escreix .

Segon.- Així mateix, l’article 28 de derogada Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les
Administracions públiques i del procediment administratiu comú estableix literalment: “Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán de intervenir en el
procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes: a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en
otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada,
o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con
cualquiera  de  los  interesados,  con  los  administradores  de  entidades  o  sociedades  interesadas  y
también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento,
así  como  compartir  despacho  profesional  o  estar  asociado  con  éstos  para  el  asesoramiento,  la
representación o el mandato. 

c)  Tener  amistad  íntima o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas  mencionadas  en  el
apartado anterior.

 d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate. e) Tener
relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle
prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia
o lugar.

3.  La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los actos en que hayan
intervenido.

4.  Los  órganos  superiores  podrán  ordenar  a  las  personas  en  quienes  se  dé  alguna  de  las



 

circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente.

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad.”

I l’article 23 de la Llei 40/2015 de 1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, actualment vigent
estableix literalment: ( el seu contingut és semblant a la de la Llei 30/ 1992 )

“Abstención.

1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las
circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

2. Son motivos de abstención los siguientes:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de
aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con
algún interesado.

b) Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad
dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los
administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes
legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional
o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

c)  Tener  amistad  íntima o  enemistad  manifiesta  con  alguna  de  las  personas  mencionadas  en  el
apartado anterior. d) Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o
haberle  prestado en los  dos últimos años servicios profesionales de cualquier  tipo y  en cualquier
circunstancia o lugar.

3.  Los  órganos jerárquicamente  superiores  a  quien  se  encuentre  en  alguna  de las  circunstancias
señaladas  en  el  punto  anterior  podrán  ordenarle  que  se  abstengan  de  toda  intervención  en  el
expediente.

4. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que
concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente,  y en todo caso, la invalidez de los
actos en que hayan intervenido.

5. La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la 
responsabilidad que proceda.”

Tercer.- Aquesta interpretació ve avalada per la Sentència del Tribunal Suprem 4227/2016 , de 28 de
setembre de 2016, en el recurs de cassació 2599/2015 “... FUNDAMENTOS DE DERECHO ......SEXTO.- El
deber  de  abstención  que  recae  en los  miembros  corporativos  hay que  enmarcarlo  en el  principio
constitucional  por  el  que  la  Administración  debe  servir  con  objetividad  los  intereses  generales,
(artículo 103.1 y 3 C), siendo consecuencia de este mandato las normas generales sobre abstención y
recusación de las Autoridades y personal de las Administraciones Públicas, como garantizadoras del
principio de neutralidad, que exige mantener los servicios públicos a cubierto de toda colisión entre
intereses particulares e intereses generales, según se señala en la Exposición de Motivos de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento



 

Administrativo Común (LRJPA).

El concreto deber de abstención de los miembros de las Corporaciones Locales se regula en el artículo
76 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRRL): "Sin perjuicio
de las causas de incompatibilidad establecidas por la Ley, los miembros de las Corporaciones Locales
deberán abstenerse de participar en la deliberación, votación, decisión y ejecución de todo asunto,
cuando concurra alguna de las causas a que se refiere la legislación de procedimiento administrativo y
contratos de las Administraciones Públicas. La actuación de los miembros en que concurran tales
motivos, implicará, cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido".
En el mismo sentido se expresa el artículo 21 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre (ROF).
Añade el artículo 96 del ROF que: "En los supuestos en que, de conformidad con lo establecido en el
art.  76  de  la  Ley  7/1985,  algún  miembro  de  la  Corporación  deba  abstenerse  de  participar  en  la
deliberación y votación, deberá abandonar el Salón mientras se discuta y vote el asunto, salvo cuando
se trate de debatir su actuación como corporativo, en que tendrá derecho a permanecer y defenderse".

En esta línea la sentencia de este Tribunal de 15 de julio de 2003 RJ 2003/5964, declaró: ".

..La Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común establece la obligación de abstenerse de las autoridades y el
personal  al  servicio  de  las  Administraciones  en  quienes  se  den  algunas  de  las  circunstancias
señaladas. Estas pueden ser determinantes de la falta de imparcialidad subjetiva u objetiva necesaria
para garantizar que los acuerdos que adopten o en cuya formación participen se adecuen a los fines
de intereses público fijados por el ordenamiento jurídico y sean ajenos a cualquier circunstancia que
pueda  ser  indicativa  de  sujeción  a  intereses  ajenos  al  fin  de  la  actividad  administrativa  o  de  la
supresión o disminución de las garantías de imparcialidad y neutralidad establecidas por la Ley para
garantizar el acierto de las decisiones por parte de los órganos que integran las Administraciones
Públicas...".  SÉPTIMO.- En concreto,  el  artículo 28.2 de la Ley 30/1992 recoge en su apartado a) el
motivo de abstención relativo a tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya
resolución pudiera influir la de aquél. Motivo que para la jurisprudencia de este Tribunal Supremo (STS
de 6 de noviembre de 2007, entre otras) concurre cuando la actuación administrativa para la que se
predica la abstención puede producir consecuencias en la esfera jurídica de la autoridad o funcionario
actuante, o le puede reportar cualquier clase de beneficio o ventaja personal. En definitiva, mediante la
exigencia  de  abstención en  estos  casos  de  "interés personal"  la  LRJPAC  trata  de  evitar  el  riesgo
objetivo de que la esperanza de cualquier utilidad, ventaja o beneficio personales pueda pervertir el
sentido de la decisión.

Ahora bien, el citado precepto establece que «...La actuación de autoridades y Personal al servicio de
las  Administraciones  Públicas  en  los  que  concurran  motivos  de  abstención  no  implicará
necesariamente la invalidez de los actos en que hayan intervenido...».

En parecidos términos se pronuncia el  art.  185 del  Reglamento de organización,  funcionamiento y
Régimen Jurídico de las Entidades Locales al establecer: «... La actuación de los miembros en que
concurran los Motivos de abstención a que se refiere el artículo 21 del presente Reglamento, implicará,
cuando haya sido determinante, la invalidez de los actos en que hayan intervenido...».

En definitiva, si la indebida intervención no ha tenido una influencia decisiva, se aplicará el principio de
conservación de los actos administrativos, y la presunción de validez que a los mismos confiere el art.
57.1 de la Ley 30/1992 .En efecto, la Jurisprudencia, de forma pacífica y reiterada se ha pronunciado
en el sentido de que la violación del deber de abstención no conduce inexorablemente a la declaración
de nulidad o anulabilidad del procedimiento, salvo que haya tenido una trascendencia substancial (STS
de 6 de diciembre de 1985 , 4 de mayo de 1990 , 31 de enero de 1992 y 18 de mayo de 1994 entre otras
muchas.)



 

En este contexto y cuando el funcionario o autoridad afectado forma parte de un órgano colegiado que
es quien debe adoptar las Resoluciones correspondientes, la jurisprudencia suele aplicar el criterio del
peso o influencia que ha tenido el voto o intervención de aquél en la formación de la voluntad conjunta.
Y así, en los supuestos en que los acuerdos se adoptan por unanimidad o amplia mayoría, se aplica el
principio general de conservación de los actos administrativos al estimar que, en estos casos, el voto
viciado de un único integrante del órgano colegiado no ha sido determinante del contenido del acuerdo
final adoptado….”

Quart.- Per últim farem referència a la Sentència del Tribunal Suprem de 6 de desembre de 1985 (Sala
del Contenciós-administratiu ) RJ/1985/6381: “ Fundamento de Derecho… Segundo.- Tanto con arreglo
a  la  especial  norma del  artículo  227  del  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  régimen
jurídico de las Corporaciones Locales , conforme a la cual el Alcalde y los Concejales no podrán tomar
parte en las deliberaciones y acuerdos sobre asuntos en que tengan interés directo, por lo que incluso
deben abandonar el salón mientras se discute y vota el asunto, como al tenor de lo estatuido con
carácter general en el artículo 20 , en relación con el 47, de la Ley de Procedimiento Administrativo que
regula  el  deber  de  abstención  de  las  autoridades  y  funcionarios  en  casos  análogos  ,  la  nulidad
consiguiente a la actuación de quienes  por tal motivo debieron no intervenir en el acto únicamente se
origina ,… cuando con tal participación se conculquen las reglas esenciales para la formación de la
voluntad de los órganos colegiados ; por lo que la Jurisprudencia ha declarado la invalidez del acuerdo
si  la  infracción del  artículo 227 tiene transcendencia “ sustancial  “  … e inversamente mantiene su
eficacia si, al tomarse el acuerdo por unanimidad, la eliminación de quién debió abstenerse no hubiera
alterado el resultado de la votación – Sentencia de 18 de mayo de 1976 ( RJ 1976/2886 ) …”

D’acord amb l’exposat, s’efectua les següents

CONCLUSIONS

Que el vot emès pel Regidor Diego Garcia Vera no va ser, ni diriment, ni determinant en el contingut de
l’acord adoptat en aquest punt de l’ordre del dia pel Plenari de la Corporació relatiu a Estudi i resolució
de la incompatibilitat del regidor Diego Garcia Vera (Exp.2667/2019) , sense que es pugui apel.lar a que
ha concorregut una causa d’invalidesa que genera una causa de nul.litat de ple dret, o en el seu cas
d’anul.labitat  de  l’acord  adoptat,  pels  fonaments  de  dret  esgrimits  i  de  conformitat  amb  la  linia
jurisprudencial transcrita.

Es el que s’informa als efectes adients i sense perjudici d’un altre millor fonamentat en Dret."

 Vist que també es va donar compte a la comissió de serveis interns del 4 de setembre de 2019.

 El Ple resta assabentat de l'informe jurídic emès per la Secretària General transcrit.

2. Estudi i aprovació de la revocació percial i deixar sense efecte els nomenaments dels Presidents/es
de les Comissions informatives municipals, punt 07 de l’acta del Ple de 4 de juliol de 2019)

Vist l´informe emès per la Secretària general del següent contingut:
“Pel grup municipal de la CUP en sessió plenària del 24 de juliol de 2019, no van aprovar l’acta plenària
de la sessió anterior (4 de juliol de 2019), entre altres, invocant el que disposa l’article 125 del Real
Decret 2568 /1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic  de  les  Entitats  locals,  afegint  que  de  conformitat  amb el  precepte  esmentat,  l’acord
adoptat en el punt 07 de l’acta de la sessió plenària del  4 de juliol  de 2019,  relatiu a la moció de
l’Alcaldia envers els nomenaments dels Presidents de les diferents comissions informatives, vulnera la
legalitat vigent . L’article 125 estableix literalment : “ En el acuerdo de creación de las Comisiones
informativas se determinarà la composición concreta de las mismas, teniendo en cuenta las siguientes
reglas : A ) El Alcalde o Presidente de la Corporación, es el Presidente nato de todas ellas; sin embargo,



 

la presidencia efectiva podrá delegarla en cualquier miembro de la Corporación,  a propuesta de la
Comisión, tras la correspondiente elección efectuada en su seno...” Atès que efectivament el redactat
que figura a l’esborrany de l’acta del 4 de juliol de 2019 no s’ajusta a la normativa esmentada, proposo
a la consideració del plenari el següent acord : Revocar parcialment i deixar sense efecte, respecte al
punt 07, expedient 2659/ 2019 de l’acta de la sessió plenària del 4 de juliol de 2019 l’apartat en que es
proposa  i  es  designa  per  part  de  l’Alcaldia  els  Presidents  /as  efectius  de  les  quatre  comissions
informatives municipals, ( Núria Ortiz Sánchez- Comissió informativa de serveis a les persones. Maria
José Gómez Fernández- Comissió informativa de promoció económica, Frederic Escoda Gil-Comissió
informativa de serveis territorials i  Lupe Capella Castelví-Comissió informativa de serveis interns) i
mantenir la resta del contingut de d’acord que no es veu afectat per aquesta designació. Vandellòs i
l’Hospitalet de l’Infant, document signat electrònicament al marge.”

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

«Tal com diu l’informe de Secretaria, el grup municipal de la CUP-AMUNT vam votar negativament a
l’aprovació de l’acta del ple de 4 de juliol de 2019, ja que en el punt 7 referent a la determinació del
nombre de comissions informatives permanents municipals, composició, règim de sessions i comissió
de  comptes,  la  Moció  de  l'Alcaldia  d'1  de  juliol  de  2019  feia  la  proposta  de  nomenament  de  les
presidències de les comissions informatives.

Segons el punt a) de l’Article 125 del RD 2568/1986:

“L'alcalde o president de la corporació, és el president nat de totes elles; però, la Presidència efectiva
podrà delegar-la en qualsevol membre de la Corporació, a proposta de la pròpia Comissió, després de
la corresponent elecció efectuada en el seu si.”

Per tant, l’informe jurídic de Secretaria dona la raó al grup municipal de la CUP-AMUNT, confirmant que
la potestat per nomenar les presidències de les comissions informatives no recau en l’Alcalde, tal i
com recull la Moció d’Alcaldia d’1 de juliol, sinó en les pròpies comissions. I les comissions de moment
no hem fet la proposta de nomenament de ningú que jo sàpiga.

Amb aquesta revocació parcial que ara aprovarem, doncs, posem les bases per a un consistori més
equitatiu i amb presidències de comissions que puguin ser repartides entre diversos grups municipals.
Com a CUP creiem que les 5 presidències de comissions s’haurien de repartir  entre 3 per als tres
primers grups municipals de l’oposició i 2 per a l’equip de govern. Aquest repartiment l’entendríem més
equitatiu amb el repartiment actual del consistori,  on l’oposició sumem 7 regidores,  1.904 vots, i el
62,31% dels vots, mentre que l’equip de govern suma 6 regidores, 1.132 vots, i el 37,04% dels vots.»

Al que respon l’Alcalde que això últim ja es una altre qüestió i ja es veura quan pertoqui. 

Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 4 de setembre de 2019.

El Ple de l’Ajuntament per unanimitat dels dotze membres assistents (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d’ERC, 1 de la CUP 1 de C’s), dels tretze que legalment el componen, ACORDA:

Primer.-  Revocar  parcialment  i  deixar  sense  efecte  els  nomenaments  dels  Presidents/es  de  les
comissions informatives municipals punt 07 del Ple del 4 de juliol de 2019.

 

3.Expedient 3737/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'acta de 4 de juliol de 2019



 

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 11, En contra: 1, Abstencions: 0, 
Absents: 0

Per la Presidència es convida als Regidors a formular les observacions a l'acta del dia 4 de juliol.

Intervé la Secretària manifestant que al punt anterior s´ha aprovat revocar parcialment i deixar sense
efecte els nomenaments dels Presidents/es de les Comissions informatives municipals, punt 07 de
l'acta del Ple de 4 de juliol de 2019 pel que s'efectua aquesta esmena a la dita acta

Es sotmet a votació, així doncs, l'aprovació de l'acta del 4 de juliol de 2019 amb la incorporació de
l'esmena descrita i enviar de nou l'acta degudament corregida i amb l'eliminació de les presidències
efectives

Per la Regidora Elidia López es fa la seva explicació de vot:"No podem aprovar aquest acta es cert que
un dels motius esta resolt però no sabem res del punt on es reflexa el defecte de forma, on el regidor es
votava a si mateix, he llegit l’informe de secretaria i estem d’acord que el vot del regidor no va ser
decisiu amb el tema a tractar tal com diu l’article esmentat però no resol la resta de l’article de fet l’acta
continuen surtin 6 vots favorables del PSC.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot favorable d´onze membres (6 del PSC, 2 de JxCat, 1 d' ERC, 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 en contra d´un membre (de la FIC), ACORDA:

Primer.- Aprovar l'acta del 4 de juliol de 2019 amb l'esmena explicitada i donar trasllat d'aquesta acta a
tots els Regidors, així com als organismes pertinents.

 

4.Expedient 3738/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de l'acta del 24 de juliol de 2019

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 11, En contra: 1, Abstencions: 0, 
Absents: 0

Per la Presidència es convida als Regidors a formular les observacions adients a l'acta del 24 de juliol.

Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:"Segons l’Art. 91. Real Decreto
2568/1986:

“1.  Las sesiones comenzarán preguntando el  Presidente  si  algún miembro de la Corporación tiene que
formular alguna observación al acta de la sesión anterior que se hubiere distribuido con la convocatoria. Si
no  hubiera  observaciones  se  considerará  aprobada.  Si  las  hubiera  se  debatirán  y  decidirán  las
rectificaciones que procedan.”

 El nostre grup municipal ho hi tenim cap observació a fer. Per tant, endavant.

Seguidament pren la paraula la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant que el



 

seu posicionament és el mateix que al punt anterior.

Es sotmet a votació i amb el vot favorable d´onze membres (6 del PSC, 2 de JxCAT, 1 d´ERC, 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 en contra d´un membre (de la FIC) s´aprova l´acta de la sessió del 24 de juliol de 2019.

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS

5.Expedient 1895/2019. Estudi i aprovació del compte general del pressupost consolidat de la 
Corporació de l'exercici de 2018.

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 10, En contra: 2, Abstencions:
0, Absents: 0

Atès que per la Intervenció de fons de l´Ajuntament, d´acord amb la normativa legal vigent va notificar
a tots els membres de la Corporació que estaven a la seva disposició els comptes corresponents a l
´exercici de 2018, del 17 de maig al 6 de juny de 2019  (ambdós inclosos) als efectes de consulta i
examen dels mateixos durant el termini de 15 dies hàbils.

 Atès que van ser dictaminats per la Comissió de comptes de data 12 de juny de 2019 i es van publicar
al BOPT CVE 2019-05546 de 21 de juny de 2019 i van ser exposats durant el termini de 15 dies i 8 més i
no es va presentar cap al.legació.

 Atès que durant el termini d´exposició pública no s´ha presentat cap tipus de reclamació ni al.legació
segons  es  desprén  de  llibre-registre  general  d´entrada  de  documents  de  la  Corporació  i  certificat
expedit per la Secretaria general de l’ Ajuntament.

 Vist  l’informe emès per la  intervenció municipal  núm 248-2019 de 13 de juny de 2019 obrant  a l
´expedient.

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

"Ve a ser una mena de tancament definitiu del pressupost de l’any anterior, amb totes les dades del
propi ajuntament, així com dels patronats i de les dues empreses municipals (IDETSA i Llastres). Hi ha
tots els informes d’intervenció amb l’estat comptable de l’Ajuntament.

Aquest tràmit s’ha de fer per imperatiu legal, segons l’article 223 del Real Decreto Legislativo 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
que  diu  que  cal  retre  el  Compte  General  del  pressupost  consolidat  de  l’any  anterior  degudament
aprovat pel Ple al Tribunal de Comptes, abans del 15 d’octubre de cada any.

Tot  i  que formalment  està ben presentat,  i  que el  nostre grup municipal  no estava representat  la
passada  legislatura,  farem  un  vot  contrari  en  el  sentit  de  no  avalar  el  conjunt  de  les  polítiques
públiques de l’anterior, i actual, equip de govern, que està lluny del model de municipi que nosaltres
imaginem i desitgem."

Atès el que disposen els articles 116 de la Llei 7/85, de 2 d’ abril, reguladora de les bases de règim



 

local, modificada per la Llei 11/99 i per la Llei 57/2003, de 16 de desembre; article 101 del Decret-
Legislatiu 2/03, de 28 d´abril,  pel qual s’aprova el text refòs de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya;  127  del  Reglament  d´organització,  funcionament  i  règim  jurídic  de  les  Entitats  Locals
aprovat per Decret de 28 de novembre de 1986 i 193 del Reial Decret Legislatiu 2/04, de 5 de març, pel
que s´aprova el text refòs de la LLei reguladora de les Hisendes Locals.

Vist el dictamen emès per la Comissio informativa de Serveis interns del 19 de setembre de 2019.

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

 Primer.- Aprovar el Compte general del pressupost municipal consolidat corresponent a l´exercici de
2018.

 Segon.- Aprovar  els  Comptes  generals  dels  següents  patronats:  Patronat  Municipal  de  la  Llar  d
´Infants, Patronat municipal de l’Escola de Música i Patronat municipal de mitjans de comunicació,
corresponents a l´exercici de 2018

 Tercer.- Aprovar  els  Comptes de la  Societat  anònima municipal  IDETSA corresponents a l´exercici
econòmic de 2018, segons el següent desglòs:

-          Aprovar el Balanç, el Compte de Pèrdues i  Guanys, l´Estat de canvis en el Patrimoni net,
Memòria i altre documentació comptable de l´exercici social comprès entre l’1/01/2018 i el
31/12/2018

-          Aprovar el Resultat de l´exercici 2018 i la seva distribució, tal i com figura a l´apartat núm 3
de la memòria

-          Aprovar la gestió de l´Òrgan d´administració de la Societat durant l´exercici de 2018

-          Depositar al Registre mercantil de Tarragona en el termini màxim d´un mes següent a la
data  d´aquesta  Junta,  Certificació  d´acords  adoptats  d´aprovació  dels  comptes  anuals  i
aplicació de resultats,  i  un exemplar de les mateixes mitjançant Dipòsit  digital  incloent el
Balanç de situació, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´estat de canvis en el patrimoni net, la
Memòria,  el  model  d´autocartera  i  la  Declaració  medioambiental,  generant-se  el  codi
alfanumèric  que  es  consigna  al  certificat  d´empremta  digital  signat,  que  com  annexe  s
´acompanyarà al present, formant part d´aquest.

Quart.- Aprovar els Comptes de la Societat anònima municipal Serveis Llastres SL, corresponents a l
´exercici econòmic de 2018, segons el següent desglòs: 

-Aprovar el Balanç, el Compte de Pèrdues i Guanys, l´Estat de canvis en el Patrimoni net, Memòria i
altre documentació comptable de l´exercici social comprès entre l’1/01/2018 i el 31/12/2018.
-Aprovar el Resultat de l´exercici 2018 i la seva distribució, tal i com figura a l´apartat núm 2 de la
memòria
-Aprovar la gestió de l´Òrgan d´administració de la Societat durant l´exercici de 2018
-Depositar  al  Registre  mercantil  de  Tarragona en  el  termini  màxim d´un mes següent  a  la  data  d
´aquesta  Junta,  Certificació  d´acords  adoptats  d´aprovació  dels  comptes  anuals  i  aplicació  de
resultats, i un exemplar de les mateixes mitjançant Dipòsit digital incloent el Balanç de situació, el
Compte de Pèrdues i Guanys, l´estat de canvis en el patrimoni net, la Memòria, el model d´autocartera i
la  Declaració  medioambiental,  generant-se  el  codi  alfanumèric  que  es  consigna  al  certificat  d



 

´empremta digital signat, que com annexes s’acompanyarà al present, formant part d´aquest.

 Cinquè- Remetre  la  documentació  que  calgui  a  la  Sindicatura  de  Comptes  i  a  la  resta  d
´Administracions competents per raó de la matèria.

 Sisè.-  Notificar  aquest  acord  als  efectes  adients  a  la  Intervenció  de  fons  de  l´Ajuntament,  a  les
Secretàries dels Patronats i als Gerents d´Idetsa i Llastres SL.

 

 

6.Expedient 2142/2019. Estudi i ratificació de l'expedient de modificació de crèdit 6/2019.

Favorable Tipus de 
votació: Ordinària

A favor: 7, En 
contra: 2, 
Abstencions: 3, 
Absents: 0

Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l'Alcaldia i altres).

Vist l´informe de l´Interventor municipal del següent contingut:

"4.1. INFORME DE LA INTERVENCIÓ

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: 6/2018

 2. ANTECEDENTS

 2.1. Davant la necessitat d’atendre les despeses derivades d’inversions pendents d’executar a l’exercici 2019, i d’altres
que  provenen  d’aplicacions  pressupostàries  inexistents  o  pràcticament  esgotades,  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.



 

 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:

1/ Crèdits Extraordinaris: 

Org. Prog Econom. DESCRIPCIÓ IMPORT

         
1541 1531 61903 MILLORA CARRETERA CALADOQUES 95.000,00 €

1516 171 60000 INVERSIÓ PARC INFANTIL 50.000,00 €

 

2/ Suplements de crèdit:

 

Org. Prog Econom. DESCRIPCIÓ IMPORT

         
1114 333 62900 INVERSIÓ INSTRUMENTS 40.000,00 €

1215 323 62900 INVERSIONS 25.000,00 €

1513 342 62200 INVERSIÓ REMODELACIÓ PAVELLÓ HOSPIT 140.000,00 €

1513 342 62200(02) INVERSIÓ REMODELACIÓ PAVELLÓ HOSPIT 110.000,00 €

1213 342 62200 INVERSIÓ ZONA ESPORTIVA VANDELLÒS 100.000,00 €

1515 326 62000 REFORMA MENJADOR LLAR D'INFANTS 205.000,00 €

1140 165 60901 MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 63.300,00 €

1140 459 62500 INVERSIÓ MOBILIARI URBÀ 35.000,00 €

1120 432 22698 ALTRES DESPESES ANY ANTERIOR 31.370,02 €

1520 432 22799 TREBALLS D'EMPRESES I PROFESSIONALS 15.000,00 €

1521 422 62300 AQUISICIÓ ELECTROBENZINERA 7.000,00 €

1131 932 22708 SERVEI DE RECAPTACIÓ 22.401,13 €



 

1520 432 46100 CONVENI CORNER DIPUTACIÓ 100,00 €

1341 1531 61902(02) REURBANITZACIÓ CARRER SANT AGUSTÍ 2.500,00 €

1220 338 4801 SUBVENCIÓ C.C.E.R.V. 6.530,00 €

 

TOTAL MODIFICACIÓ 6/2019  
   

948.201,15     €  

 

B  ) Finançament que es proposa:  

 

1/ Romanent líquid de tresoreria:

Econom. CRÈDIT INICIAL DESCRIPCIÓ IMPORT
SUPLEMENT

CRÈDIT DEFINITIU

 
 

   
 

870.00 1.084.753,72 € 
(Modif 5/2019)

ROMANENT DE TRESORERIA PER 
DESPESES GENERALS

941.671,15 € 2.026.424,87 €

 

2/ Baixes i/o Anul·lacions d’altres aplicacions:

Org. Prog Econom. CRÈDIT INICIAL DESCRIPCIÓ IMPORT
SUPLEMENT CRÈDIT DEFINITIU

     
 

   
 

1220 338 22609 35.000,00 € FESTES 6.530,00 € 28.470,00 €

 

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, tret d'aquells
que tinguin caràcter finalista.

 3.6. D’acord amb l’article 104 del RD 500/1990, el romanent de tresoreria positiu constitueix un recurs per finançar les
modificacions de crèdit del pressupost. El romanent líquid de tresoreria  ha de ser, en cada moment, el que resulti de
deduir del romanent inicial les quanties ja destinades  a finançar les modificacions de crèdit. De la liquidació del
pressupost de l’exercici anterior, en va resultar un romanent de tresoreria de 7.559.297,72 euros, del qual 22.401,13
euros estaven assignats a despeses pendents d’aplicar al pressupost a 31/12/2018, i per tant, 7.536.896,59 € formen
el romanent de tresoreria  per a despeses generals ajustat.

 3.7. 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.

 3.8.  .  El  pressupost  general,  incorporant-hi  la  modificació de crèdit  en tràmit,  es presenta anivellat  i  formalment
desequilibrat.

 

Capítols INGRESSOS 2019     Capítols DESPESA 2019

1 12.790.735,40     1 5.352.307,75

2 150.000,00 QQUU CCEE 2 5.034.070,92

3 1.422.367,00 38.236,00 0,00 3 1.000,00

4 2.982.021,92     4 3.840.719,77

5 312.296,27     Despesa corrent 14.228.098,44

        5 0,00

Ingressos corrents 17.657.420,59     Fons contingència 0,00

6 0,00     6 5.993.878,96

7 395.000,00     7 44.246,94



 

Ingressos de capital 395.000,00     Despesa de capital 6.038.125,90

8 2.239.110,49     8 25.306,74

9 0,00     9 0,00

Ingressos financers 2.239.110,49     Despesa financera 25.306,74

TOTAL 20.291.531,08     TOTAL 20.291.531,08

           

Ingressos no financers
(Capitols 1 a 7) 18.052.420,59    

Despesa no 
financera 20.266.224,34

       
   

1. Compliment de no 
dèficit pressupostari 
(equilibri) 0,00 Total ingressos - Total despeses  

2. Estalvi corrent 
després amortitzacions 3.391.086,15

Ingressos cap. 1 a 5 - CCEE - QQUU - 
Despeses cap. 1 a 5 - cap. 9  

Import de capítol 9 que 
es finança amb 
subvenció (préstec 
pont)          

3. Compliment estalvi 
corrent després 
d'amortitzacions 
ajustat 3.391.086,15        

 

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 al suplement de crèdit del pressupost de la corporació, atès
que prové en la seva major part del Romanent de Tresoreria per Despeses Generals de lliure disposició provinent de la



 

Liquidació Pressupostària de l’any 2018, amb un import total utilitzat a la modificació de 941.671,15 €, i un import
total disposat amb les anterior modificacions de crèdit tramitades al 2019 per import de 2.026.424,87 €.

 En aquest sentit cal recordar que l’entitat local va presentar un saldo de creditors pendents d’aplicar a pressupost a
31/12/2018 de 22.401,13 €, i de creditors per devolucions d’ingressos de 0,00 euros, per la qual cosa el romanent de
tresoreria per a despeses generals ajustat va ser de 7.536.896,59 €.

 Així,  i  donat que ja s’ha disposat de 2.026.424,87 €,  el  Romanent de Tresoreria per a Despeses Generals Ajustat
disponible per futures modificacions, a expenses del resultat que s’obtingui a l’expedient de distribució del superàvit
2018, es de 5.510.471,72 €."

 Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis interns del 19 de setembre de 2019.

  Intervé el Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifestant:"En aquest expedient es proposa ratificar
una modificació de crèdit (948.201,15€) de l’actual pressupost per a destinar a unes despeses diverses.Tot i  que
l’informe d’intervenció afirma que comptablement és possible realitzar aquesta modificació, en la proposta que fa el
regidor d’Hisenda la justificació no s’adequa a la despesa que es vol finançar. Així, la justificació del regidor d’Hisenda
diu,  literalment:  “Com a conseqüència de la necessitat d’atendre les despeses derivades de la creació d’una nova
plaça  de  Peó  de  Neteja  dels  Edificis  Municipals,  en  règim  de  personal  laboral,  per  la  qual  la  consignació
pressupostària és insuficient o no ampliable,  cal tramitar l’expedient de suplement de crèdit que s’ha de finançar
mitjançant  romanent  de  tresoreria  afectat,  amb  subjecció  a  les  disposicions  vigents  i  d’acord  amb  el  següent
detall.D’acord a l’article 93 del RD 2568/1986 demano a la Secretària la lectura dels dos primers, i únics, paràgrafs de la
proposta al Ple que fa el regidor d’Hisenda del document “Proposta de suplement crèdit...” (pàgina 2) contingut en el
present expedient.I, en canvi, el detall de les despeses a cobrir son un llistat d’inversions, fins a 15, que res tenen a
veure amb la creació d’una nova plaça de peó de neteja d’edificis municipals. Hi ha despeses per a grans inversions
com la millora de la carretera de Caladoques (95.000€), remodelacions de zones esportives (350.000€), etc.A més, el
fet que aquesta modificació de crèdit fos aprovada per providència d’alcaldia el dia 21 de maig, en plena campanya
electoral de les municipals del 26 de maig, sense cap raonament o justificació de la seva urgència, ens fa pensar que
ens trobem davant d’un exercici  de trilerisme polític i  propaganda partidista del  PSC.D’acord a l’article 93 del RD
2568/1986 demano a la Secretària la lectura de la part declarativa del document “Providència d’Alcaldia” contingut en
el present expedient.No està justificada documentalment la urgència.Per tant, davant d’aquesta manca de rigurositat
en la forma, i la manca d’ètica política en el fons, votarem en contra d’aquesta modificació de crèdit."

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC que parla en relació a una partida de turisme i altres 
despeses. Manifesta que ella ja va alertar que no hi havia prous diners per acabar l´any amb turisme"

Per la Secretària es fa lectura de la providència demanada

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.

 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 d' ERC) i amb el vot en 
contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:

Primer- Ratificar l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit 6/2019, així com la tramitació de l'expedient 
esmentat. 

Segon - Notificar aquest acord als efectes adients al Departament de Serveis Econòmics

 



 

7.Expedient 2659/2019. Estudi i aprovació de l'assignació de les Regidores del grup municipal de 
JxCaT als Patronats municipals de la Llar d'Infants i Escola de Música

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

 

 Vista la Moció de l'Alcaldia de 22 de juliol del 2019 que literalment estableix:

"Completant  la  moció  de  l’Alcaldia  d’1  de  juliol  de  2019  sobre  nomenaments  de  membres  de  la
Corporació, en aquests cas, als Patronats Muncipals de Música i de la Llar d´Infants. Rebuda per part
de  JxCat  la  proposta  de  nomenament  de  les  seves  regidores  als  diferents  patronats.  Proposo  el
nomenament de Belen Lavilla Vidal com a membre del grup municipal de JxCat al Patronat municipal
de Música i  Assumpció Castellví  Auví al Patronat de la Llar d´Infants. Vandellòs i  l´Hospitalet de l
´Infant, document signat electrònicament al marge."

 Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre 

 El Ple de l'Ajuntament per unanimitat dels dotze membres assistents (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la 
FIC, 1 d´ERC, 1 de la CUP i 1 de C's) dels tretze que legalment el componen, ACORDA:

Primer.-  Nomenar a Belen Lavilla Vidal com a membre del grup municipal de JxCaT al Patronat 
Municipal de Música i a  Assumpció Castellví Auví al Patronat Municipal de la Llar d´Infants.

Segon.- Comunicar-ho als respectius patronats per completar la documentació enviada referent al Ple 
de 4 de juliol de 2019.

 

8.Expedient 3476/2019. Estudi i aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per 
l'exercici 2020

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 9, En contra: 0, Abstencions: 3,
Absents: 0

Atès que pel Regidor d' Hisenda es presenta la proposta de la modificació de les ordenances per a l
´exercici de 2019 d'acord amb els documents obrants a l' expedient amb el següent resum:

Intervé el Regidor Sergi Saladié per grup municipal de la CUP manifestant:"Vistos els documents de
expedient,  podem  dir  que  principalment  es  tracta  de  modificacions  de  forma  o  d’actualització
d’ordenances fiscals que contenien lleis ja derogades que son substituïdes per les noves, i  que no
impliquen uns canvis substantius.

Segons es va informar a la Comissió des d’Intervenció s’ha fet un exercici per actualitzar i adequar el
conjunt d’ordenances municipals, que nosaltres pensem que hauria de ser la base per obrir el debat
sobre les ordenances fiscals municipals en un context postnuclear.Felicitem la feina d’Intervenció en



 

aquest sentit, i donarem el nostre vot afirmatiu a aquest punt."

 Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la següent explicació de vot: "No crec

que a l’ordenança de la via publica se li tindria que donar un volat més i si pot ser consensuada."

Vist el dictamen de la Comissió informativa municipal de serveis interns del 19 de setembre 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 racionalització i sostenibilitat de l'Administració local i l'article 52.2 f) i l'article 114.2 j) del Decret-
legislatiu 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 de nou membres (6 del PSC, 2 d'ERC, 1 de la CUP i 1 de C's) 
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen i amb l´abstenció
de tres membres (2 de JxCaT i 1 de la FIC), ACORDA:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança fiscal n.º 1 de gestió, liquidació, 
inspecció, comprovació i recaptació dels ingressos de dret públic 

Atès que en el article 2 referent a la normativa aplicable es detecta l´existència de normativa derogada;

- Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment
administratiu  comú derogada per  la  llei  39/2015,  1  d´octubre del  procediment  administratiu  comú.
(punt 4)

-  El  Reglament  General  de  Recaptació  aprovat  per  Reial  Decret  1684/01,  de  10  de  desembre  i
disposicions  complementaries derogat  per  el  RD  939/2005,  29  de  juliol  Reglament  General  de
Recaptació. (punt 5)

Es modificarà pertinentment l'ordenança fiscal.

Segon.- Aprovar provisionalment la modificació de l' Ordenança fiscal nº 3 específica reguladora de l
´impost sobre vehicles de tracció mecànica 

Atès que segons article  95 del  RD 2/2004 del  TRLRHL,  per  calcular  la  quota resultant  del  IVTM l
´ajuntament  podrà  incloure  un  coeficient  multiplicador  fins  com  a  màxim  un  2,  sobre  les  tarifes
marcades per llei.

Atès que la reglamentària és una de les potestats que corresponen a l’Ajuntament, en els termes del
que regulen tant l’art. 4 de la Llei 7/1985, del 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local com el 8
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei Fiscal i de règim local
de Catalunya, i que la matèria que regula l’Ordenança que ara es demana modificar regula una matèria
que és competència d’aquest Ajuntament.

Atès igualment que l’art. 15 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 disposa que les entitats locals poden exercir la seva



 

potestat normativa a través de l’aprovació de les respectives ordenances fiscals.

Es procedirà  a incrementar  el coeficient  multiplicador  en un 1% sobre el  coeficient  vigent,  restant
finalment per un total d´un 1,01.sent les quotes  resultants les següent:

  
Tercer.-  Aprovar provisionalment la modificació de l' Ordenança fiscal  nº 5 reguladora de l´activitat
publicitària 

Atès que, es detecta en el article 7.1 es cita la Llei 30/1992 de 26 de novembre , de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú i que aquest llei ha quedat derogada
per la entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre , del procediment administratiu comú de les
administracions públiques i la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

Es procedirà a actualitzar  la normativa de la corresponent ordenança.

Quart.- Aprovar provisionalment la modificació de l' Ordenança nº 16 genèrica reguladora dels preus
públics.

4.1. Atès que aquesta ordenança resta publicada com a ordenança fiscal i ja que es tracta d´un preu
públic  i  aquest  és  de  caràcter  no  tributari,  s´ha  de  modificar  el  concepte  d´ordenança  fiscal
per Ordenança  genèrica  municipal  núm  16  reguladora  dels  preus  públics,  seguint  en  tot  cas  la
tramitació legalment establerta per aquest tipus d’ordenances a la legislació en matèria de règim local.

4.2. Atès que l´ordenança nº 21 correspon a un preu públic que regula les tarifes de la venda del llibre «
Diari  de  guerra  de  Magí  Domenèch  Martí» i l´ordenança  nº  16 regula els  preus  públics  de  manera
general.

S' aprova incloure  tarifa de l´ordenança 21 com annex en l´ordenança nº16 i derogació de l’ordenançan
núm 21.

Cinquè.-  Aprovar la creació de l´ordenança fiscal REGULADORA DE LES TAXES PER PRESTACIÓ DE
SERVEIS  I  PER  UTILITZACIÓ  PRIVATIVA  O  APROFITAMENT  ESPECIAL  DEL  DOMINI  PÚBLIC.  Amb
assignació numèrica nº 11 on s´inclouran com annex les tarifes de les ordenances 11,13,14,15 i 22  que
s' adjunta com ANNEX 1

5.1-  S´acorda  derogar  les  ordenances  vigents  nº  11,13,14,15  i  22  on  les  corresponents  tarifes  s
´inclouran com a ANNEX en aquesta nova ordenança nº 11 reguladora de les taxes per prestació de
serveis i per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic. Aquestes ordenances que
es deroguen per la seva incorporació a la nova ordenança ( numerada com la 11 ) son la 13,14,15 i la 22

• Nº 11 - Específica reguladora de la taxa pels documents que expedeixi l´administració.

• Nº 13 - Específica reguladora de la taxa d´entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves



 

de la via pública per aparcaments exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies.

• Nº 14 – Específica reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d´ús públic de ports, barraques
guinguetes amb finalitats lucratives.

• Nº 15 – Reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d´ús públic de mercaderies, materials de
construcció, escombraries puntuals, cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

• Nº 22 – Reguladora de la taxa per a lloguer d´elements de titularitat municipal.

5.2- En relació a les tarifes vigents d´aquestes taxes que s´inclouran com annex a la nova ordenança nº
11 es proposen les següents modificacions;

5.2.1- Derogar ordenança fiscal vigent nº 11 Reguladora de la taxa pels documents que expedeixi l
´administració i incloure tarifa a annex nova ordenança fiscal nº 11.

5.2.2- Modificar la tarifa de l´ordenança actual nº 13 per la taxa d´entrades de vehicles a traves de les
voravies i les reserves de la via pública per aparcament exclusiu, càrrega i descàrrega de mercaderies
la  qual  anirà  inclosa  dins  l´annex  de  la  nova  ordenança 11.  Aquesta  tarifa  seria  única  per  gual  i
passaria de 9€ que es cobra actualment a 10€ el metro lineal/any amb una tarifa mínima de 2 metros
lineals, com a contrapartida es proposa suprimir la taxa que fa referencia al rebaix de la vorera.

Incloure tarifes corresponents com annex en nova ordenança fiscal nº 11.

5.2.3- Derogar ordenança fiscal nº 14 reguladora de la taxa per ocupació de terrenys d´ús públic de
ports, barraques guinguetes amb finalitats lucratives i incloure tarifes com annex de la nova ordenança
nº 11.

5.2.4- Modificar la metodologia de calcul per la tarifa de l´ordenança actual nº 15 taxa reguladora per
ocupació  de  terrenys  d´ús  públic  de  mercaderies,materials  de  construcció  escombraries  puntuals,
cavallets, bastides i altres instal·lacions anàlogues.

Aquesta modificació es refereix a un calcul basat per trams de setmanes per tal de facilitar així als
sol·licitants la possibilitat de calcular aproximadament els dies d’ocupació i reduir el risc d’infraccions
per sobrepassar l’autorització inicialment atorgada per dies com es regulava fins a la data . Aquest
correspon a m2/setmanes enlloc de m2/dies tal i com està actualment i amb una quota mínima d´una
setmana, considerant una setmana 7 dies naturals consecutius.

Aquesta taxa només gravaria l´ocupació en cas de contenidors de runa.

Cal tenir en compte que aquesta modificació no suposa un increment d´ingressos sinó una modificació
en la metodologia del càlcul, la qual no incideix en l´estabilitat pressupostaria de l´entitat.

5.2.5- Derogar ordenança fiscal nº 22 i incloure tarifes en l´annex de la nova  l´ordenança nº 11.

Sisè.-  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.



 

 Setè.- 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 comù 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.

 

9.Expedient 2916/2019. Estudi i aprovació, si procedeix de la modificació de crèdit num 9                        
/2019

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 7, En contra: 2, Abstencions: 3, 
Absents: 0

Vista la documentació obrant a l'expedient (proposta del Regidor, memòria de l' Alcaldia i altres)

Vist l´informe emès per l´Interventor municipal 

"4.1. INFORME DE LA INTERVENCIÓ

 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 extraordi-
nari i suplement de crèdit.

 1.4. Número: 9/2019

 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 crè-
dit 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 amplia-
ble, així  com d’aplicar la distribució del superàvit  provinent de la liquidació pressupostària de l’any
2018, caldrà tramitar l’expedient de crèdit extraordinari i suplement de crèdit, amb subjecció a les dis-
posicions 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 regulado-
ra de les hisendes locals.

 2.2. La Regidoria d’Hisenda, en la mateixa data, ha proposat les aplicacions i els imports de les despe-
ses específiques i determinades que no poden demorar-se fins l’exercici següent, per les quals no exis-
teix 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: 1.170.066,35 euros

Total Crèdits Extraordinaris: 350.245,01 euros

Total Suplements de Crèdit: 819.821,34 euros

 Finançament:

 Baixes d’Aplicacions Pressupostàries Preexistents: 900.784,33 euros

Superàvit Obtingut de la Liquidació del Pressupost 2018: 258.026,76 euros

Romanent de Tresoreria per Despeses Generals que Financia IFS: 11.255,26 euros

 3. FONAMENTS DE DRET

 3.1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment als articles 172 a 182 del Reial decret legisla-
tiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals (TR-
LRHL), 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 po-
den 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 mi-
tjà 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 ser-
vei. Excepcionalment, amb operacions de crèdit amb les limitacions que estableix l’article 177.5 del TR-
LRHL.

 3.5. A l'expedient s'ha d'acreditar que els ingressos previstos en el pressupost s'han fet amb normali-
tat, tret d'aquells que tinguin caràcter finalista.

 3.6. D’acord amb l’article 104 del RD 500/1990, el romanent de tresoreria positiu constitueix un recurs
per finançar les modificacions de crèdit del pressupost. El romanent líquid de tresoreria ha de ser, en
cada moment, el que resulti de deduir del romanent inicial les quanties ja destinades a finançar les mo-
dificacions de crèdit. De la liquidació del pressupost de l’exercici anterior, en va resultar un romanent



 

de tresoreria de 7.559.297,72 euros, del qual 22.401,13 euros estaven assignats a despeses pendents
d’aplicar al pressupost a 31/12/2018, i per tant, 7.536.896,59 € formen el romanent de tresoreria per a
despeses generals ajustat.

 3.7. L’aprovació d’aquest expedient es competència del Ple de la corporació i hi són d’aplicació les ma-
teixes normes sobre informació, reclamacions i publicitat previstes en l’article 169 del TRLRHL.

 3.8 . El pressupost general, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta anivellat i for-
malment equilibrat,  segons els càlculs que s’adjunten a l’expedient de modificació 9/2019,  amb un
Equilibri Pressupostari de 0,00 Euros, i un Estalvi Net de 2.788.634,09 Euros

 4. CONCLUSIÓ

 S’ha comprovat el compliment de la normativa que regula aquesta modificació de crèdit i s’informa fa-
vorablement sobre l’expedient de modificació de crèdit, tot i fent referència a que, el Pressupost Muni-
cipal, corresponent a l’anualitat 2019, incorporant-hi la modificació de crèdit en tràmit, es presenta ani-
vellat 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 extrordina-
ris del pressupost de la corporació, atès que provenen en la seva major part de baixes d’aplicacions
pressupostàries pre-existents i de la distribució del superàvit obtingut a la liquidació del pressupost
2018, el qual computa com ajust a efectes del càlcul de la regla de la despesa.

 En aquest sentit cal recordar que l’entitat local va presentar un saldo de creditors pendents d’aplicar a
pressupost a 31/12/2018 de 22.401,13 €, i de creditors per devolucions d’ingressos de 0,00 euros, per
la qual cosa el romanent de tresoreria per a despeses generals ajustat va ser de 7.536.896,59 €.

 Així, i donat que ja s’ha disposat de 2.295.706,89 €, el Romanent de Tresoreria per a Despeses Gene-
rals Ajustat disponible per futures modificacions, inclòs l’import corresponent a la distribució del supe-
ràvit 2018 de 258.026,76 euros, es de 5.241.189,70 €."·

 Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es manifesta:

"Es tracta d’una proposta per modificar 1.170.066,35€ del pressupost per destinar-ho a diverses parti-
des de diferents departaments de l’Ajuntament (fins a 11!!!). D’entrada dir que és un expedient molt ben
detallat en quan a informes de justificació de moltes de les despeses.Si que és cert que moltes 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 algunes modificacions de les que impliquen més despeses, ens sembla que es degut a una
manca de previsió de l’equip de govern, com per exemple destinar més 440.000€ a jubilacions de plan-
tilla, quan això és una qüestió perfectament previsible i que hauria d’estar planificada anualment via
pressupostos.D’altra banda, en aquest expedient es concreta la distribució del superàvit de 2018, per
valor de 258.026,76€ que representa gairebé el 25% de la modificació proposada. En el passat ple ens
vam posar d’acord a que els grups faríem propostes concretes. El nostre grup va fer tres propostes, i el
passat 3 de setembre en la Junta de Portaveus convocada per l’Alcalde es van debatre totes les apor-
tacions dels grups. D’aquella Junta de Portaveus vam quedar tots entesos que PSC i JxC acordaven la
instal·lació de LED’s a uns carrers d’Hospitalet (111.577,85€), i que restaven 146.448,91€ per acabar de
consensuar d’entre les propostes dels altres grups, i que caldria mirar de fer una distribució entre els
diversos nuclis de població.Per mirar de trobar un consens el nostre grup va fer arribar novament als
grups una de les tres propostes que havíem presentat inicialment, i que contemplava una inversió en
cada nucli de població. I oh, sorpresa, ens trobem que la proposta de distribució que l’equip de govern



 

porta al ple incorpora una altra proposta del PSC, per canviar els LED’s dels pavellons de Vandellòs i
d’Hospitalet, per valor de 142.704,17€ amb el qual esgoten tota la despesa del superàvit, sense comp-
tar amb cap proposta dels grups de l’oposició.O sigui, ens feu fer propostes, les debatem en Junta de
Portaveus, quedem amb una cosa, i finalment feu el que us dona la gana, passant dels acords i de les
propostes de l’oposició i dels criteris de distribució territorial acordats.

A més, hem detectat un error en la suma de les inversions de superàvit. A l’excel 20190916_APLICACI-
ONS A CREAR O SUPLEMENTAR, hi ha quatre partides que sumen més (269.282,02€) que el límit que te-
nim de superàvit (258.026,76€).Per tots aquests motius no donarem suport a aquesta modificació de
crèdit"

Per l´Alcalde es manfiesta: “A banda de les qüestions tècniques cal llegir amb atenció el números. La
modificació del pressupost del personal és de 85.000€ i no de 440.000 euros com s’ha esmentat. En
quant a la reunió que es va realitzar de la Junta de Portaveus, es van presentar una sèrie de propostes,
algunes es van poder consensuar i unes altres com les busties de Vanessa Park, que va presentar
Esquerra Republicana, ja han estat encarregades. També es va comentar que hi havien 15.000 € per
regularitzar comptadors que no teníem. També hi havia una inversió de  30.000€ per subjectar el talús
de  Masriudoms.  També s’ha  demana  permís  al  Ministeri  per  adequar  estèticament  la  rotonda  de
l’Almadrava i indicar el nom d’aquest nucli urbà, per tant, sí que s’han realitzat actuacions en temes de
territori.  Entenem  que  les  inversions  han  de  ser  financerament  sostenibles  i  que  els  pavellons
municipals són molt utilitzats i la il·luminació és molt deficient.
Efectivament es va rebre la proposta de la CUP, no obstant això, no es va rebre cap assentiment a
aquesta proposta per part de les altres formacions polítiques, i per aquest motiu s’han presentat les de
l'Equip de Govern

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup muicipal d’ERC manifestant:
“El tema de les bústies que vam presentar en la proposta de la liquidació del superàvit del 2018
està en marxa?
Vam estar mirant els expedients de les disposicions de crèdit i hem comprovat que:

- Partida de Medi Ambient va a càrrec de la Construcció de  la Caserna de la Policia local.

- Partida d´Ensenyament i Cultura va a càrrec: de l´Amplicació de l´Aulari de l´Escola Mes-
tral

- Obres de Masriudoms, que no hi estem en contra, perquè ho veiem necessari, però també
van a càrrec de les obres de la Residència d´avis de l´Hospitalet. Es pot llegir en l´expe-
dient: No està previst que s´executin inversions per l´estat de tramitació de l´expedient
de licitació.

Us voldríem preguntar: Com està el projecte de la Caserna?
En la junta de govern del dia 20 d´agost es pot comprovar que els dos projectes tant l´Aulari com
la Residència estan desestimats a causa d´un recurs que va interposar el Col.legi d´Arquitectes
de Catalunya. Llegeixo el punt 3.D.4 Estudi i aprovació del desestiment de l´expedient de licitació
del contracte de serveis per a la redacció de la documentació i direcció tècnica necessària per l
´ampliació de l´Escola Mestral creant un nou Aulari d´Educació Infantil de l´Acta de la Junta de
Govern en data 20/08/2019 i faig referència també al mateix recurs per la Residència d´Avis de l
´Hospitalet. Faig referència també a la manca de jurat en la licitació del projecte tal hi com diu el
recurs del Col.legi.



 

L’ Alcalde intervé manifestant: S'ha realitzat el projecte tècnic dels dos plecs, tant el del parvulari com
el de la residència, però el col·legi d’arquitectes els ha impugnat i per tant es tornaran ha realitzar els
esmentats plecs per mitjà de concurs d’idees. Amb referència a la caserna de la policia local s’està es-
perant al canvi de planejament del POUM, per tal de tenir un accés directe per la carretera de Móra.

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FiC manifestant: “El dia de les comissions vaig
fer una sèrie de preguntes als diferents regidors sobre aquesta modificacions de pressupost i ningú de
ells hem va saber contestar en que s’invertiria aquets diners ara no cal que hem contestin, que ja tinc
la resposta, i imagino que vostès també, però si que me hem  sorprès la diferencia del redactat entre
uns informes i altres hem sabrien dir la regidora de turisme quines son les partides inexistents en el
pressupost, tal com reflexa el redactar de l’informe, o han tingut de ser creades, per que jo amb els
imports i la seva destinació he vis que son despeses que s’han fet cada any, justament el import que al
ple dels pressupost  van retallar de aquesta regidoria i per al que tant vaig defensar que no es fes i que
tant malament li va caure al grup del PSC.

Per  l’ Alcalde es detalla les partides que no tenien previsió.

Intervé també  l´Interventor fent una explicació des de la vesant tècnica al que li pregunta el Regidor
Sergi Saladié del grup municipal de la CUP. Amb aquesta intervenció finalitza el debat 

 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.

L' Ajuntament Ple amb el vot favorable de set membres (6 del PSC i 1 de C's) que representen la majo-
ria 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 en contra de dos membres (1 de la FIC i 1 de la CUP), ACORDA:

Primer.- Aprovar l'expedient de modificació de crèdit 9/2019 del pressupost municipal segons desglòs
referenciat.

Segon.- Sotmetre a informació pública l'esmentada aprovació inicial pel termini de 15 dies hàbils a par-
tir 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.
 

 

10.Expedient 3604/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presenta el grup municipal 
d'ERC per la millora en el procés de gestió dels pressupostos participatius.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 3, En contra: 8, 
Abstencions: 1, Absents: 0



 

Per la portaveu Esmeralda Saladié pel grup municipal d' ERC es presenta la següent moció: "Durant la
passada legislatura es va aprovar una moció presentada pels diferents grups municipals amb la 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 la qual es fa participar a la ciu-
tadania en la 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 de-
mocràcia més directa i una major implicació dels ciutadans amb la governabilitat del municipi.El pro-
cés, les 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 la voluntat de la ciutadania per decidir quines eren les actua-
cions 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 la pos-
sibilitat que els seus veïns i veïnes puguin realitzar alguna actuació pel fet de ser pocs habitants tan-
mateix 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 divi-
sió 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 ja que tothom ha de poder dispo-
sar 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 Masriu-
doms i Masboquera veiessin aprovada cap de les propostes dels seus veïns, al competir pels mateixos
recursos que Vandellòs.El darrer any, la manera d’adjudicar els recursos econòmics va variar, empitjo-
rant la situació, encara més. Posava tots 200000 € en una mateixa bossa i l’únic que es tenia en comp-
te per evitar que totes les propostes que la gent volia no fossin de l’Hospitalet va ser que no totes les
podrien ser triades d’un sol nucli de població, això equivalia a dir que totes serien de l’Hospitalet, per la
gran diferencia en habitants i una seria de Vandellòs que és el següent nucli més poblat, deixant als al-
tres pobles sense cap possibilitat real a veure aprovada cap proposta.A més s’haurien de fer algunes
actuacions prèvies abans de començar el procés, el més important de tots seria fer arribar als partici-
pants del procés de decisió, millor a tota la ciutadania, d’un dossier amb totes les inversions i obres
que estiguin en procés de realització per evitar que els participants, triïn una opció que ja està a punt
de fer-se".Per tots aquests motius, el Grup Municipal d´Esquerra Republicana de Catalunya proposa al
Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents:PRIMER: Consensuar 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, amb un fix per cada població i un variable que tingués en
compte el numero d’habitants. Exemple:

Població num hab import fixe imp var / hab imp var TOTAL TOTAL Pobl

Hospitalet Inf 5466 8000 25 123.000,00 € 131.000,00 €

Vandellòs 795 8000 25 19.875,00 € 27.875,00 €

Masriudoms 112 8000 25 2.800,00 € 10.800,00 €

Masboquera 76 8000 25 1.900,00 € 9.900,00 €

Almadrava 45 8000 25 1.125,00 € 9.125,00 €

Vanessa Parc 128 8000 25 3.200,00 € 11.200,00 €



 

TOTAL Municipi 199.900,00 €

SEGON: Abans de començar el procés fer públic totes les inversions i obres que estiguin en procés de
realització per evitar que els participants puguin triar una opció que ja està a punt de fer-se.

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es formula la següent esmena a la moció:"Esme-
na a la moció inclosa a l’Expedient 2698/2019 Estudi i aprovació, si procedeix, de la moció que presen-
ta el grup municipal d'ERC per la millora en el procés de gestió dels pressupostos participatius, per tal
que sigui incorporada a l’esmentat expedient:

Exposició de motius

Des del nostre grup municipal  entenem que els Pressupostos participatius son una eina molt inte-
ressant per corresponabilitzar-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, absoluta-
ment 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%
del total de la despesa dels pressupostos municipals, ni el 5% de la despesa en inversions reals. El 201,
per exemple, del total de 6.018.722,11€ pressupostats en inversions reals (Capítol 6 dels pressupostos
(http://www.vandelloshospitalet.org/sites/default/files/tots/hisenda/Pressupost19/
Despeses_capitol .pdf), 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 Conse-
lls de Poble, on siguin els veïns i les veïnes qui decideixin les inversions que s'han de dur a terme. Ente-
nem que mentre els Consells de Poble no estiguin creats i en funcionament, els Pressupostos partici-
patius s’han de millorar.

I com que ja no ens alimenten molles, sinó que volem el pa sencer, hem fet una esmena a aquesta mo-
ció per incorporar un punt en el que s’aprovi que la partida destinada als pressupostos participatius si-
gui d’un 50% del total de la despesa destinada a inversions reals, i no del 3,47%.

ERC no ha acceptat l’esmena al·legant que en el proper ple volen presentar una proposta per demanar
un increment d’aquesta partida. Entenem aquest argument com una maniobra disuassòria, ja que si re-
alment tenen intenció de demanar aquest increment, no entenem com és que no han presentat aques-
ta proposta en aquest mateix ple.

Com que no volem ser partíceps dels pressupostos  participatius de la misèria,  votarem en contra
d’aquesta moció.

 

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d´ERC explicant perquè no han acceptat l´es-
mena: "El regidor de la CUP en Sergi Saladié ens presenta una esmena per correu electrònic el dia 24
de setembre a les 12.00 del migdia, explico que jo treballo i no hi ha temps material per poder-la valorar
amb el meu grup. També deixo clar que l´esmena no l´acceptem no per la forma sinó pel contingut. L



 

´objectiu finalista de la moció era eliminar la desigualtat dels diferents nuclis de població del nostre
municipi. Nosaltres havíem valorat poder incloure un augment de pressupost però vam creure oportú
presentar-ho separadament en un proper Ple."

 Per l'Alcalde es fa la següent explicació:  “El nostre grup polític portava al programa electoral del 2015
els pressupostos participatius, dels quals estem satisfets perquè som dels pocs municipis que han re-
alitzat tres edicions. És una eina per apropar l’Administració a la ciutadania. Pel que fa a les quantitats
s’havia partit del 5% de les inversions i actualment s’ha arribat als 300.000€.
Nosaltres votarem en contra d’aquesta moció perquè la informació de les inversions previstes ja es fan
arribar a tothom i també caldria debatre les quantitats exposades a la moció. Aquesta edició s’ha fet
diferent, però s’ha aconseguit la implicació dels veïns en els projectes. Tanmateix es pot treballar con-
juntament per millorar que aquest recursos arribin especialment al pobles més petits”

Intervé la Regidora Elidia López fent una explicació de vot:"No estem d’acord amb import destinat amb
aquest procés, que apanes se li dedica un1% del pressuposts a la decisió dels veïns, i  tampoc que
l’ejecció sigui dubtosa"

 Intervé la Regdiora Assumpció per JxCaT manifestant que els processos participatius sempres són i
seran una eina d'èxit.

 Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre de 2019.

L' Ajuntament Ple, amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 de la FIC, i 1 de la CUP) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb el vot favorable
de tres membres (JxCAT i 1 d' ERC) i amb l'abstenció d' un membre (de C's) ACORDA:

Primer.- No aprovar la moció que presenta el grup municipal d' ERC per la millora en el procés de ges-
tió dels pressupostos participatius.  

 

11.Expedient 3614/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la votació separada de propostes d'acord, mocions i expedients

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, En contra: 7, 
Abstencions: 0, Absents: 0

Vista la proposta d'acord presentada  pel grup municipal de la CUP del següent contingut:

El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  un  instrument  que  regula  el  règim  organitzatiu  i  de
funcionament de l'Ajuntament.

Aquest  pretén  facilitar  la  convivència  i  l’organització  de  l’Ajuntament  de  manera  democràtica,  tot
proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu coneixement i aplicació és
d’interès per a polítics i polítiques, funcionaris i funcionàries, entitats cíviques i, definitivament, per a
tota la ciutadania.



 

El fet que a data d’avui el nostre Ajuntament no disposi del ROM implica que a nivell d’organització i
ordenació de la corporació ens regim, sobretot, pel Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Això representa una sèrie d’inconvenients, principalment per dos motius. Per una banda, és un
text normatiu genèric que no està suficientment desenvolupat en alguns aspectes. Per altra banda, es
un text normatiu antic que no està adaptat als temps actuals.

En absència de ROM, pensem que és convenient desenvolupar una sèrie de propostes mínimes per
aprofundir en els drets dels Grups Municipals d’aquesta corporació. Un d’aquests drets considerem
que  és  que  els  Grups  Municipals,  que  així  ho  desitgin  i  demanin  abans  d’iniciar  la  votació  d’un
expedient  al  Ple  municipal,  puguin  votar  separadament  els  diversos punts d’una proposta d’acord,
moció o expedient.

Actualment, aquest aspecte no està suficientment desenvolupat pel RD 2568/1986, que en el punt 2 de
l’article 98 diu, literalment: “2. Antes de comenzar la votación el Alcalde o Presidente planteará clara y
concisamente los términos de la misma y la forma de emitir el voto”

Per tant, la normativa no prohibeix expressament la votació separada de propostes d’acord, mocions o
expedients, i indica clarament que es responsabilitat de l’alcalde-president decidir els termes i la forma
de la votació. Fins a dia d’avui, l’alcalde-president no permet la votació separada de propostes d’acord,
mocions o expedients, malgrat les diverses peticions que en aquest sentit que se li han fet des de
diversos grups municipals.

Des del nostre grup municipal entenem que quan la norma no està suficientment desenvolupada cal
interpretar-la en el sentit expansiu de garantía de drets polítics. Permetre la votació separada, pràctica
habitual  en moltes institucions,  ho entenem com un dret dels grups municipals que hauria d’estar
garantit en el funcionament dels plens.

Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant insta a l’Alcalde-President de la Corporació
a, d’acord a les atribucions que li atorga el punt 2 de l’article 98 del RD 2568/1986, permetre la votació
separada dels diversos punts de les propostes d’acord, mocions i expedients, si així ho demanen els
grups municipals abans d’iniciar la votació corresponent. "

Intervé el Regidor Sergi Saladié fent la següent explicació:

"Volem explicar primer que la bateria  de 12 mocions que es debatran i  votaran a continuació son
conseqüència que l’Alcalde-President no deixa votar separadament. Al primer portàvem una proposta
amb  diversos  punts  que  ara  portem  per  separat  per  garantir  el  dret  dels  grups  polítics  a  poder
expressar el seu sentit del vot amb total llibertat.

I justament, aquesta primera proposta demana que els Grups Municipals que així ho desitgin i demanin
abans d’iniciar la votació d’un expedient al Ple municipal, puguem votar separadament els diversos
punts d’una proposta d’acord, moció o expedient.

Actualment, aquest aspecte no està suficientment desenvolupat pel RD 2568/1986, que en el punt 2 de
l’article 98 diu, literalment:

“2. Antes de comenzar la votación el Alcalde o Presidente planteará clara y concisamente los términos



 

de la misma y la forma de emitir el voto”

Per tant, la normativa no prohibeix expressament la votació separada de propostes d’acord, mocions o
expedients, i indica clarament que es responsabilitat de l’alcalde-president decidir els termes i la forma
de la votació.

Des del nostre grup municipal entenem que quan la norma no està suficientment desenvolupada cal
interpretar-la en el sentit expansiu de garantía de drets polítics. Permetre la votació separada, pràctica
habitual  en moltes institucions,  ho entenem com un dret dels grups municipals que hauria d’estar
garantit en el funcionament dels plens."

Intervé  l'Alcalde  manifestant:"D’acord  amb  l’informe  emès  per  la  Secretaria  General  d’aquest
Ajuntament,  i  així  es  va  ratificar  per  àmplia  majoria  dels  representants  municipals  en  la  darrera
Comissió de Serveis Interns. Entenem que aquesta és una proposta que ja ha estat substanciada i, per
aquest motiu, no entenem la reiteració de la petició."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre 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 cinc
membres (2 de JxCaT;1 de la FIC, 1 d'ERC i 1 de la CUP), ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d' acord  transcrita que presenta el grup municipal de la CUP 

 

12.Expedient 3615/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP per a l'elaboració del Reglament orgànic municipal (ROM)

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, En contra: 7, 
Abstencions: 0, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  l’eina  que  estableix  com  s’organitza  l’Ajuntament,  els
debats,  la  presa  de  decisions,  el  control  al  Govern,  entre  molts  altres  aspectes.  El  ROM  és  un
instrument previst de la legislació dels anys 80 del segle passat, i el nostre ajuntament encara no el té
aprovat. Per tant, el funcionament de l’Ajuntament es regeix bàsicament pel Real Decreto 2568/1986,
de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen
Jurídico de las Entidades Locales, que data de 1986.

El ROM és un instrument que pretén facilitar la convivència i l’organització de l’Ajuntament de manera
democràtica,  tot  proporcionant  canals  de  relació  entre  administradors  i  administrats.  El  seu
coneixement  i  aplicació  és  d’interès  per  a  polítics  i  polítiques,  funcionaris  i  funcionàries,  entitats
cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania.

A més, el ROM també regula aspectes com la participació ciutadana. Aquesta es considera un requisit
essencial per aprofundir en la democràcia i per apropar la ciutadania a l'exercici de l'activitat política i
administrativa, i també per facilitar un control social més alt sobre l'exercici del poder i obrir el ple a la



 

ciutadania i a les entitats.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular de Vandellòs i  l’Hospitalet de l’Infant (CUP) creiem que cal
superar  la  democràcia  representativa  i  augmentar  els  espais  de  participació  ciutadana  més enllà
d’unes eleccions periòdiques cada quatre anys. Des de la CUP creiem que és clau establir una relació i
diàleg  permanent  i  bidireccional  entre  l’Administració  pública  i  la  ciutadania,  a  més  d’introduir  i
desenvolupar instruments de participació i col·laboració ciutadana en els assumptes públics.

En  la  moció  que  presentem demanem que es  constitueixi  una  comissió  entre  els  diferents  grups
polítics, les entitats i les associacions per començar a redactar el ROM, dins d’una estructura i terminis
fixats.Un reglament senzill, clar, entenedor, eficient i sense dobles interpretacions. Adreçat també a la
ciutadania  i  les  entitats  per  explicar  de  manera  clara  i  entenedora  com  es  pot  participar  en  les
institucions.

El ROM és un instrument necessari, i la participació ciutadana ha de ser un pilar fonamental al municipi
de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Amb la voluntat d’enriquir la democràcia, no podem permetre que
l’Ajuntament  continuï  sense  tenir  aquest  mecanisme d’autoregulació  bàsic,  i  sol·licitem l’inici  d’un
procés participatiu el més ampli possible, per a la redacció d’un ROM, amb l’objectiu d’avançar cap a un
model de fer política més transparent i participatiu.

Des de la CUP volem anar fins i tot un pas més lluny i fer que aquest també serveixi per impulsar hàbits
i valors a favor de la participació ciutadana en tots els òrgans i institucions municipals. Per aquest
motiu creiem que la població hauria de ser un element actiu durant el procés de redacció del ROM. En
aquest sentit, considerem que caldria crear una comissió amb l’objectiu que sigui el màxim de plural i
enriquidora possible, i que la ciutadania i les entitats puguin disposar de la màxima informació sobre la
seva elaboració i contingut, així com debatre obertament el document.

Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acorda:

1. D’acord amb el que disposa l´article 124 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico de  las  Entidades
Locales,  es  constitueix  la  Comissió  Informativa  Especial  per  a  l’elaboració  del  Reglament  Orgànic
Municipal,  integrada per  tots  els  membres que legalment  componen la  Corporació,  que es reunirà
mensualment, i que tindrà per objectiu la redacció del Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de
Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. Incorporació de l’esmena transaccional dels Grups Municipals de
JxC, FIC, ERC, CUP-AMUNT i PP (Nº Reg. 2019-E-RE-774):

2. Quan la Comissió informativa especial hagi elaborat un esborrany del ROM s'obrirà un procés públic
de participació per tal que els veïns i veïnes puguin fer les aportacions i consideracions oportunes i que
aquestes siguin valorades i, si s'escau, integrades en el document definitiu abans de la seva aprovació
inicial.

3.  Que  en  el  termini  màxim  de  6  mesos,  la  Comissió  Informativa  Especial  per  a  l’elaboració  del
Reglament Orgànic Municipal porti a consideració d’aquest Ple el corresponent reglament per al seu
debat i votació."

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municial de la CUP es fa la següent explicació:



 

"El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  l’eina  que  estableix  com  s’organitza  l’Ajuntament,  els
debats, la presa de decisions, el control al Govern, entre molts altres aspectes com és la participació
ciutadana i la seva incidència en les polítiques públiques municipals.

El ROM està previst en el RD 2568/1986. 33 anys més tard, el nostre Ajuntament encara no en disposa
i creiem que ja és hora d’elaborar-lo.La proposta que portem aquí al Ple és la constitució formal de la
Comissió informativa que ha d’elaborar el ROM, la participació ciutadana durant el procés d’elaboració
del mateix, així com el compromís d’elaborar-lo en el menor temps possible.Hem rebut dues esmenes a
aquesta proposta, una dels GM de JxC, FIC, ERC, i PP, que concretava els termes de la participació
ciutadana. Aquesta proposta, que l’agraïm ja que el nostre redactat inicial era molt generalista i molt
poc  conret,  l’hem  acabat  transaccionant  entre  aquests  quatre  GM  i  la  CUP.Una  altra  esmena
presentada ha estat del GM del PSC, que no hem acceptat ja que proposava eliminar el punt que fa
referència a la participació ciutadana. Aquesta proposta ens sembla inacceptable ja que entenem que
eliminar qualsevol referència a la participació ciutadana en l'elaboració del ROM, no només significaria
anar contra l'actual normativa que ja preveu la participació de la ciutadania abans de l'aprovació inicial
del mateix (tal com va especificar la Secretària a la Comissió informativa), sinó que a més entenem
que representaria una clara involució en els drets civils a la participació política de la ciutadania en els
assumptes públics.Instem al GM del PSC a reconsiderar la seva postura, i que doni suport aquesta
proposta"

 Intervé l'Alcalde manifestant:  "Estem totalment d’acord en elaborar  aquest document per facil·litar
l’ordre i el seguiment dels plens municipals.L’únic retret que podríem fer és que si després de 40 anys
de funcionament dels ajuntaments democràtics, ara cal treballar en aquest document és a causa de la
laxitud mostrada pels diferents equips de governs en aquestes dècades.Altra cosa és la sobreactuació
i la gesticulació que algún grup municipal vol disposar atenent a que l’emissió dels plens s’emet en
directe  pels  mitjans  de  comunicación  local  (TVV  i  Ràdio  l’Hospitalet).  Mesura  que  va  posar  en
funcionament l’equip de govern durant el mandat anterior format pel PSC-FIC. L’esmena del punt 2 ha
estat transaccionada amb altres grups, però sense voluntat d’arribar a acords amb el PSC.No es vol
acordar, sinó imposar."

Intervé el Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C's: "Ciutadans es partidario de la elaboración y
creación de un ROM para el Ayuntamiento de Vandellòs i l'Hospitalet de l’Infant, como herramienta que
permita una mejor organización y funcionamiento de sus órganos y cargos públicos. Esta postura ya
es conocida, ya que así figura en nuestro programa electoral.El ROM, si embargo, debe ajustarse a lo
que  establecen  tanto  la  legislación  general  como la  autonómica,  esto  es,  al  imperio  de  la  ley.No
podemos, por tanto, apoyar la propuesta de acuerdo de la CUP, por cuanto propugna en su exposición
de motivos cuestiones que suponen, cuanto menos, injerencia en el espíritu legal l de un ROM. A saber:
cuando  se  quiere  atribuir  al  ROM  una  función  de control  social  sobre  el  ejercicio  del  poder legal  y
legítimamente establecido,  se  excede de la función para la  cual  está  destinado;  cuando se quiere
utilizar el ROM con el fin de superar la democracia representativa, se está desafiando así la esencia de
nuestro  Estado  de  Derecho  otorgado  en  la  Constitución  de  1978;  cuando  se  quieren  orillar  unas
eleccions periódicas cada 4 años sustituyéndolas por métodos generalizados de corte asambleario,se
cuestiona igualmente  nuestra  democracia  indirecta  representativa  contemplada  en  nuestra
Constitución y nuestras leyes. No compartimos la creación de una comisión de elaboración tripartita
(grupos políticos, entidades y asociaciones), toda vez que son los partidos políticos los que expresan
el  pluralismo  político,  concurren  a  la  formación  y  manifestación  de  la  voluntad  popular  y  son
instrumento fundamental para la participación política. En este sentido, compartimos los valores de
participación ciudadana que contempla la propuesta que se nos presenta, pero no de esa forma tan
invasiva. Ya existe en nuestro consistorio un REGLAMENT MUNICIPAL DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA
en vigor desde junio de 2018, para garantizar y regular los medios facilitadores de información a los
ciudadanos  y  ciudadanas  de  nuestro  pueblo  respecto  a  las  actividades  y  a  la  gestión  municipal,
garantizando  la  participación  individual  o  de  carácter  asociativo  en  las  actividades  y  la  gestión
municipal.  Todo ello,  y  como no puede ser de otra manera,  dentro del  marco legal  vigente.Por las
razones  aludidas,  entre  otras,  es  por  lo  que  el  grupo  municipal  Ciutadanos  NO  dará  apoyo  a  la



 

propuesta de acuerdo de elaboración de un Rom en los términos en ella contenidos"

Intervé  la  Regidora  Assumpció  Castellví  pel  grup  municipal  de  JxCAT:  "Estem  molt  d'acord  en
l'elaboració del ROM, entre tots no hem sabut transaccionar bé aquesta moció que ha estat la clau, ja
que en l'essència tothom des d´un principi  hi  estem a favor.  Remarcar  que hem quedat  que quan
parlem de Comissió informativa especial o de Corporació estem parlant única i exclusivament de tots
els membres que formem part d'aquest Consistori (d'aquest Ple).

 Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la seva explicació de vot: " Si, no
entenc  quina  por  li  fan  els  veïns  si  fa  4  dies  el  cap  del  seu  partit  es  va  reunir  en  multitud  de
associacions, veïns i entitats per consultar si teníem que anar a eleccions o no"

 Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC: "Nosaltres estem d' acord que els
veïns participin."

 Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre 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 cinc
membres (2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d´ERC i 1 de la CUP),  ACORDA:

Primer.- Desestimar la  proposta  d'acord  que  presenta  el  grup  municipal  de  la  CUP  amb  les
especificacions transcrites.

 

13.Expedient 3616/2019. Estudi i aprovació, si procedeix de la proposta d'acord que presenta del grup 
municipal de la CUP sobre la presentació als Plens municipals de propostes d'acord i/o mocions per 
part de veïns i veïnes, entitats i persones jurídiques

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 8, 
Abstencions: 2, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El nostre municipi a dia d’avui encara no té aprovat el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que hauria 
de ser l’eina que organitza el funcionament de l’Ajuntament, els debats, la presa de decisions, el control
al Govern municipal, la participació ciutadana, entre altres qüestions.

Tanmateix, considerem que no hem d’esperar a tenir el ROM elaborat i aprovat per aprofundir en la
democràcia,  transparència  i  participació  i,  per  això,  mentre  el  ROM  no  sigui  aprovat,  es  poden
començar a implementar ja tot un seguit de mesures d’aplicació immediata per obrir les institucions a
la ciutadania.

De fet, per suplir la manca de ROM, el mateix ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
el  2018 va  aprovar  el  Reglament  municipal  de  participació ciutadana.  Aquest  Reglament,  tal  com
s’indica en el preàmbul, “no està concebut com un marc normatiu fix i estable al llarg dels anys, no
pretén ser un reglament restrictiu, ni un codi tancat; al contrari, pretén ser un document obert, flexible i



 

capaç d’adaptar-se constantment a les realitats i als canvis socials del municipi”

. Per tal d’aprofundir en la participació ciutadana en els assumptes polítics del municipi creiem que cal
modificar el Reglament municipal de participació ciutadana, per tal d’afavorir que qualsevol ciutadà i
entitat pugui presentar propostes d’acord i/o mocions per ser debatudes i  votades al ple,  sempre i
quan, és clar, aquestes propostes facin referència a assumptes d’interès col·lectiu.

Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acorda:

1. Modificar el Reglament municipal de participació ciutadana en els següents termes:

Addició de 4 nous punts:

9.5. Els veïns i veïnes majors de divuit anys empadronats/des al municipi, les entitats inscrites en el
Registre  Municipal  d’Entitats  i  Associacions  Ciutadanes,  i  les  persones  jurídiques  inscrites  en  el
Registre de Grups d’Interès de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el seu sector públic,
podran presentar propostes d’acord i/o mocions per ser debatudes i votades al ple, sempre i quan
aquestes  facin  referència  a  assumptes  d’interès  col·lectiu  sobre  matèries  d’àmbit  municipal,  i  no
continguin demandes de caràcter xenòfob, racista, masclista, o vagi en contra dels drets humans i del
respecte al medi ambient.

9.6. Les sol·licituds de propostes d’acord i/o mocions aniran dirigides a l’Alcaldia mitjançant el registre
de la proposta d’acord i/o moció al registre municipal, de forma presencial o telemàtica, com a mínim
amb una antelació de quinze dies abans que tingui lloc una sessió ordinària del Ple municipal, i caldrà
que s’identifiqui la persona que efectuarà la intervenció al Ple en defensa de la proposta d’acord i/o
moció presentada. La proposta d’acord i/o moció presentada serà introduïda a l’ordre del dia de la
següent convocatòria de la comissió informativa que li correspongui per temàtica.

9.7. Les sol·licituds de propostes d’acord i/o mocions presentades es trametran com a expedient a tots
els grups municipals juntament amb la convocatòria de la comissió informativa corresponent, i aniran
acompanyades d’un informe tècnic o servei corresponent, que valorarà el compliment dels requisits
formals marcats en aquest Reglament.

9.8.  Les sol·licituds de propostes d’acord i/o mocions es dictaminaran en la comissió  informativa
corresponent,  qui  dictaminarà si  la  sol·licitud s’adequa als continguts referits en l’article  9.5.  Si  la
sol·licitud de proposta d’acord i/o moció es dictamina favorablement, aquesta es debatrà i votarà en el
proper Ple ordinari que es convoqui, i s’informarà a la persona interessada per a que pugui preparar la
seva intervenció al Ple. Si la sol·licitud de proposta d’acord i/o moció es dictamina negativament, la
sol·licitud de proposta d’acord i/o moció decaurà i no es debatrà ni votarà al proper Ple ordinari que es
convoqui, i se n’informaran raonadament els motius a la persona sol·licitant.

9.9. Durant la celebració del Ple on es debatrà i votarà sol·licitud de proposta d’acord i/o moció, un cop
el President hagi anunciat el número i nom de l’expedient de la proposta d’acord i/o moció, la persona
interessada tindrà un temps màxim de 5 minuts per exposar els continguts de la proposta d’acord i/o
moció.  Els  diversos  grups  municipals,  de  menor  a  major  representació,  podran  exposar  els  seus
raonaments, i si s’escau el seu sentit del vot, durant un temps màxim de 2 minuts. Un cop finalitzi la
intervenció dels grups municipals, la persona interessada tindrà un temps màxim de 2 minuts finals
per fer els aclariments o raonaments que consideri adients. Un cop finalitzada la intervenció de la



 

persona interessada, el President ordenarà la votació, i un cop finalitzada anunciarà els vots a favor, els
vots en contra i les abstencions, així com el sentit del vot de cada grup.

2. En el termini màxim de 30 dies hàbils, i d'acord amb el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei
ɴ7/85, de 2 d abril, reguladora de les Bases del règim local; 63.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel

ɴqual s'aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels Ens Locals i 178.1b) del Decret legislatiu
ɴ2/03, de 28 d abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

sotmetre les modificacions del punt 1 de la present proposta d’acord a informació pública al Butlletí
oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya l’edicte corresponent a efectes de
presentació de reclamacions i/o al·legacions, i donar així inici al procediment per a la seva aprovació
definitiva."

 Intervé la Regidora Elidia López de la FIC manifestant que s´ha de regular tot amb el ROM.

Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació:

"Aquesta proposta la fem per perquè creiem que cal d’aprofundir en la participació ciutadana en els
assumptes politics del municipi creiem, i permetre que qualsevol ciutadà i entitat pugui presentar i
defensar propostes d’acord i/o mocions als plens.Per això,  demanem la incorporació de cinc nous
articles al Reglament municipal de participació ciutadana. Tal com recull aquest reglament en el seu
preàmbul és un document que “no està concebut com un marc normatiu fix i estable al llarg dels anys,
no pretén ser un reglament restrictiu,  ni  un codi tancat;  al  contrari,  pretén ser un document obert,
flexible i capaç d’adaptar-se constantment a les realitats i als canvis socials del municipi”.És en aquest
sentit de millora que plantegem aquesta proposta."

 Per la Regidora Esmeralda Saladié pel  grup municipal  d'ERC es manifesta;  "Aquesta moció  es va
debatre  intensament  en  l´anterior  Ple  i  els  meus  arguments  els  vau  utilitzar  a  Facebook  per
desacreditar-me i ridiculitzar-me a nivell personal i per aquest motiu ja et vaig fer arribar personalment
el  meu  disgust.  Mirant  bé  la  moció  que  presenteu  podem  observar  que  és  un  còpia  pega  del
Reglament de Participació Ciutadana que ja es va aprovar per tots els grups municipals en l´anterior
legislatura. Has fet petits canvis com per exemple canviar 10 dies per 15 dies. No aporta res de nou. A
més els punts 9.8 i 9.9 que afegeixes pensem que s´haurien de consensuar entre tots els grups."

 Intervé la Regidora Assumpció Castellví de JxCaT manifestant:"Totalment d’acord amb la participació
ciutadana, però... volem matitzar punts i explicar el perquè del nostre vot.Els veïns i veïnes del nostre
municipi mitjançant els grups polítics ja ens fan arribar propostes, un exemple són les mocions que
hem presentat JxC en aquest Ple, la de les places de Vandellòs, la de les Caravanes i la del carrer Major
d’Hospitalet  de  l’Infant  són  propostes  que  surten  de  les  nostres  localitats  dels  interessos  de  les
persones que hi viuen. Nosaltres (els grups polítics) estem de regidors per facilitar aquest tràmit, per
escoltar totes les demandes que ens arriben, per  executar la paperassa i defensar les seves propostes.
Ens han escollit per treballar pels seus interessos i pel bé del municipi. Fet que no vol dir qe no puguin
fer ells, però una de les nostres funcions és vetllar per les seves propostes.Un altre fet que no ens
acaba  de  convèncer  són  els  tempus  marcats,  els  temps  d’exposició,  d’aclariments,  de
raonament .....proposats per la CUP són massa elevats,  aprofito per matitzar,  tant en una moció o
proposta presentada per un veï o grup de veïns com una presentada per un grup municipal (fet que
aclarirem amb el  ROM). Per nosaltres aquests tempus són molt elevats i  poc àgils.Últim matís,  el
contingut de les demandes, tal i com poseu no han de tenir caràcter  xenòfob, racista, masclista, anar
en contra dels drets humans o que no es respecti al medi ambient, però nosaltres també creiem que us
deixeu un aspecte important, trobem a faltar que tampoc han de tenir un caràcter bèl·lic o violent, i no
ho poseu en cap lloc. Per JxC és un caràcter imprescindible dins la moció o mocions d’aquest caire
que heu presentat. Incloure que NO tinguin caràcter bèl·lic a part de tots els que poseu. Amb tot el dit:
Nosaltres ens abstenim. "

Per l' Alcalde es manifesta:"Aquest tema figura en el reglament de Participació Ciutadana elaborat per



 

unanimitat  de  tots  els  grups  polítics  municipals  en l’anterior  mandat  i  aprovat  en Ple  el  maig  de
2018.Entenem  que  fer  aquesta  proposta  de  modificació  quan  encara  no  s’han  desenvolupat  les
disposicions transitòries per fer aquest document més ágil i més entenedor és precipitat.Políticament
aquesta proposta No valora el treball desenvolupat per les 5 formacions polítiques durant el darrer
mandat i,  és especialmente greu l’escassa capacitat crítica de dues de les formacions presents en
l’anterior i en l’actual mandat, així com resulta una mica obscè per part d’alguns representants actuals
infravolra  i  menys  tenir  el  treball  portat  a  terme  pels  seus  antecessors  en  els  grups
sobiranistes.Exemples del mandat anterior: Caçadors, sr. López, Lanceta"

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre de 2019.

El  Ple  de  l´Ajuntament  amb  el  vot  desfavorable  de  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 3
membres (2 de JxCaT i  1 d'  ERC) i  amb el  vot  favorable de dos membres (1 de la CUP i  1 de la
FIC), ACORDA:

 Primer.- Desestimar la proposta d' acord transcrita que  presenta la CUP . 

 

14.Expedient 3617/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la realització de preguntes i precs als Plens municipals per part de veïns i 
veïnes, entitats i persones jurídiques

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 7, 
Abstencions: 3, Absents: 0

 Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

El nostre municipi a dia d’avui encara no té aprovat el Reglament Orgànic Municipal (ROM) que hauria
de ser l’eina que organitza el funcionament de l’Ajuntament, els debats, la presa de decisions, el control
al Govern municipal, la participació ciutadana, entre altres qüestions.

Tanmateix, considerem que no hem d’esperar a tenir el ROM elaborat i aprovat per aprofundir en la
democràcia,  transparència  i  participació  i,  per  això,  mentre  el  ROM  no  sigui  aprovat,  es  poden
començar a implementar ja tot un seguit de mesures d’aplicació immediata per obrir les institucions a
la ciutadania.

De fet, per suplir la manca de ROM, el mateix ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
el  2018 va  aprovar  el  Reglament  municipal  de  participació ciutadana.  Aquest  Reglament,  tal  com
s’indica en el preàmbul, “no està concebut com un marc normatiu fix i estable al llarg dels anys, no
pretén ser un reglament restrictiu, ni un codi tancat; al contrari, pretén ser un document obert, flexible i
capaç d’adaptar-se constantment a les realitats i als canvis socials del municipi”.

Per tal de millorar la tramitació de les preguntes o precs que la ciutadania pot fer als Plens municipals
segons estableix el  Reglament municipal de participació ciutadana,  creiem que cal  introduir-hi  una
sèrie de modificacions, per tal de permetre que siguin les Comissions Informatives qui dictaminin si
s’inclou  o  no  dins  l’ordre  del  dia  de  la  sessió  plenària  les  intervencions  ciutadanes  en  forma  de



 

pregunta o prec al Ple.

Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acorda:

1. Modificar el Reglament municipal de participació ciutadana en els següents termes:

Modificació de 4 punts:

9.1. Els veïns i veïnes majors de divuit anys empadronats/des al municipi, les entitats inscrites en el
Registre  Municipal  d’Entitats  i  Associacions  Ciutadanes,  i  les  persones  jurídiques  inscrites  en  el
Registre de Grups d’Interès de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i el seu sector públic,
podran presentar  preguntes i/o precs per  escrit  al  Ple  municipal.  Les organitzacions polítiques no
gaudiran d’aquest dret, ja que la seva participació s’articula mitjançant la concurrència pública en els
processos electorals.

9.2. Les sol·licituds de preguntes o precs per escrit aniran dirigides a l’Alcaldia mitjançant un escrit
presentat al registre municipal, de forma presencial o telemàtica, com a mínim amb una antelació de
quinze dies abans que tingui lloc una sessió ordinària del Ple municipal, i caldrà que s’identifiqui la
persona  que  efectuarà  la  intervenció,  que  es  faci  referència  al  contingut  i  que  s’aporti  un  breu
esborrany del contingut del prec o la pregunta a formular. La sol·licitud de pregunta i/o prec per escrit
serà  introduïda  a  l’ordre  del  dia  de  la  següent  convocatòria  de  la  comissió  informativa  que  li
correspongui per temàtica.

9.3.  El  contingut  de  la  pregunta  i/o  prec  per  escrit  haurà  de  ser  d’especial  rellevància  i  d’interès
col·lectiu sobre matèries d’àmbit municipal o podran fer referència a alguns dels assumptes que el Ple
de l’Ajuntament tingui previst tractar. Les preguntes o precs per escrit no podran contenir referències
de caràcter xenòfob, racista, masclista, o que vagin en contra dels drets humans i del respecte al medi
ambient.

9.4. Les sol·licituds de preguntes i/o precs per escrit es trametran com a expedient a tots els grups
municipals  juntament  amb  la  convocatòria  de  la  comissió  informativa  corresponent,  i  aniran
acompanyades d’un informe tècnic o servei corresponent, que valorarà el compliment dels requisits
formals  marcats  en  aquest  Reglament.  Les  sol·licituds  de  preguntes  i/o  precs  per  escrit  es
dictaminaran en la comissió informativa corresponent,  qui dictaminarà si la sol·licitud s’adequa als
continguts  referits  en  l’article  9.3.  Si  la  sol·licitud  de  pregunta  i/o  prec  per  escrit  es  dictamina
favorablement, aquesta es podrà efectuar en el proper Ple ordinari que es convoqui, i s’informarà a la
persona interessada per a que pugui preparar la seva intervenció al Ple. Si les sol·licituds de preguntes
i/o precs han estat dictaminades favorablement, el govern municipal les ha de respondre al Ple un cop
efectuades. Si la sol·licitud de pregunta i/o prec per escrit es dictamina negativament, la sol·licitud
decaurà, i se n’informarà de forma raonada a l’interessat i,  sense menysteniment que l’interessat la
pugui formular oralment durant el Ple segons el punt 2 de l’article 228 del RD 2568/1986, el govern
municipal no estarà obligat a respondre-la.

2. En el termini màxim de 30 dies hàbils, i d'acord amb el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei
ɴ7/85, de 2 d abril, reguladora de les Bases del règim local; 63.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel

ɴqual s'aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels Ens Locals i 178.1b) del Decret legislatiu
ɴ2/03, de 28 d abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

sotmetre les modificacions del punt 1 de la present proposta d’acord a informació pública al Butlletí
oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya l’edicte corresponent a efectes de



 

presentació de reclamacions i/o al·legacions, i donar així inici al procediment per a la seva aprovació
definitiva."

 Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació:"Amb el mateix
esperit de millora que hem expressat en el punt anterior,  proposem la modificació de 4 articles del
Reglament municipal  de participació ciutadana, per tal de millorar la tramitació de les preguntes o
precs que la ciutadania pot fer als Plens municipals."Ara, la darrera paraula sobre si les preguntes que
la ciutadania pot fer van al ple o no és de l’Alcalde. Nosaltres proposem que siguin les Comissions
Informatives qui dictaminin si s’inclouen o no dins l’ordre del dia de la sessió plenària"

Intervé la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT manifestant: "No ens tornarem a
repetir, però a part del tempus que en aquesta moció no s'exposen la resta de punts reiterem tot el dit a
la moció anterior per tant no repetirem tot el dit anteriorment"

Intervé l'  Alcalde manifestant:" La resposta és molt semblant a la que acabem d’exposar.Tanmateix,
voldríem aclarar al grup municipal proposant que aquest tipus de situacions ja s’han produit durant el
mandat anterior, sense necessitat de disposar d’un ROM, comptant simplement amb la voluntat de tots
els grups polítics municipals.De la  moció es despren que es valora molt  poc el  treball  dels grups
polítics municipals efectuat durant el mandat anterior."

La  Regidora  Elicia  López  pel  grup  municipal  de  la  FIC  es  fa  la  seva  explicació  de  vot
manifestant:"A  l’any 80 ja havia veïns que venien a fer-les"

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns de 19 de setembre 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 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  transcrita que presenta la CUP 

 

15.Expedient 3618/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la compareixença d´entitats a petició pròpia en les comissions informatives

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 8, 
Abstencions: 2, Absents: 0

 Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  un  instrument  que  regula  el  règim  organitzatiu  i  de
funcionament de l'Ajuntament. Aquest pretén facilitar la convivència i l’organització de l’Ajuntament de
manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu
coneixement  i  aplicació  és  d’interès  per  a  polítics  i  polítiques,  funcionaris  i  funcionàries,  entitats
cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania. Actualment l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet
de l’Infant no disposa d’un ROM.



 

El fet que a data d’avui el nostre Ajuntament no disposi del ROM implica que a nivell d’organització i
ordenació de la corporació ens regim, sobretot, pel Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Això representa una sèrie d’inconvenients, principalment per dos motius. Per una banda, és un
text normatiu genèric que no està suficientment desenvolupat en alguns aspectes. Per altra banda, es
un text normatiu antic que no està adaptat als temps actuals.

En absència de ROM, pensem que és convenient desenvolupar una sèrie de propostes mínimes per
aprofundir en els drets a la participació política de les entitats d’aquest municipi. Considerem que un
d’aquests  drets  és  que  les  entitats  del  municipi  que  així  ho desitgin  i  demanin  haurien de  poder
participar activament en les comissions informatives per tal d’exposar, a mode de compareixença, les
seves queixes i propostes davant el conjunt de regidores. Respecte la participació de les entitats a les
comissions informatives, el punt 2 de l’article 227 del RD 2568/1986 diu, literalment: “

2. No son públicas las sesiones de la Comisión de Gobierno ni de las Comisiones Informativas. Sin
embargo,  a  las  sesiones  de  estas  últimas podrá  convocarse,  a  los  solos  efectos  de  escuchar  su
parecer o recibir  su informe respecto a un tema concreto,  a representantes de las asociaciones o
Entidades a que se refiere el artículo 72 de la Ley citada en el número anterior.”

Actualment,  doncs,  la  possibilitat  que  les  entitats  participin  en  les  comissions  informatives  està
supeditada a que siguin convocades per les pròpies comissions informatives.

La proposta del nostre grup municipal és que les entitats puguin sol·licitar directament la participació
en les comissions informatives, i que aquesta participació es produeixi de manera irrevocable en la
primera comissió informativa corresponent que es convoqui després de fer efectiva la sol·licitud.

Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORDEl Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acorda:

1. Modificar el Reglament municipal de participació ciutadana en els següents termes: Addició d’un
nou article amb 4 nous punts Article 9bis. Participació de les entitats en les comissions informatives

9.1.bis  Les entitats inscrites  en el  Registre Municipal  d’Entitats i  Associacions Ciutadanes podran
presentar sol·licituds de compareixença a les comissions informatives de l’Ajuntament.

9.2.bis  Les  sol·licituds  de  compareixença  aniran  dirigides  a  la  Secretaria  General  de  l’Ajuntament
mitjançant el registre de la sol·licitud al registre municipal, de forma presencial o telemàtica, com a
mínim amb una antelació de quinze dies abans que tingui lloc una sessió ordinària d’alguna de les
comissions informatives,  i  caldrà que s’identifiqui  la persona que efectuarà la compareixença a la
Comissió així com el número de persones, amb un màxim de tres, que l’acompanyaran.

9.3.bis  La  sol·licitud  de compareixença presentada serà  introduïda  a  l’ordre  del  dia  de  la  següent
convocatòria de la comissió informativa que li  correspongui per  temàtica,  i  s’informarà la persona
sol·licitant del dia i hora que farà la compareixença.

9.4.bis Durant les compareixences la persona representant de l’entitat tindrà un temps màxim inicial de
15  minuts  per  fer  la  seva  exposició.  A  continuació  els  grups  municipals,  de  menor  a  major
representació, podran formular a l’entitat les preguntes i/o aclariments que considerin adients. Un cop
finalitzades les intervencions dels grups municipals, l’entitat disposarà d’un temps d’intervenció final
durant un màxim de 5 minuts.



 

2. En el termini màxim de 30 dies hàbils, i d'acord amb el que disposen els articles 49 i 70.2 de la Llei
ɴ7/85, de 2 d abril, reguladora de les Bases del règim local; 63.1 del Decret 179/95, de 13 de juny, pel

ɴqual s'aprova el Reglament d obres, activitats i serveis dels Ens Locals i 178.1b) del Decret legislatiu
ɴ2/03, de 28 d abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,

sotmetre les modificacions del punt 1 de la present proposta d’acord a informació pública al Butlletí
oficial de la província i al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya l’edicte corresponent a efectes de
presentació de reclamacions i/o al·legacions, i donar així inici al procediment per a la seva aprovació
definitiva."

 El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fa la següent explicació:"

 "Igual que en els dos anteriors punts, demanem la introducció de quatre nous articles al Reglament
municipal de participació ciutadana, per tal que les entitats del municipi que així ho desitgin i demanin
puguin  comparèixer  a  les  comissions  informatives  per  d’exposar  les  seves  queixes,  peticions  i
propostes davant el conjunt de regidores.Actualment, l’article 227 del RD 2568/1986 ja permet que les
entitats participin a les comissions informatives, tot i que ho restringeix a que siguin citades per la
pròpia comissió.

“2. No son publicas las sesiones de la Comision de Gobierno ni de las Comisiones Informativas. Sin
embargo,  a  las  sesiones  de  estas  ultimas podra  convocarse,  a  los  solos  efectos  de  escuchar  su
parecer o recibir  su informe respecto a un tema concreto,  a representantes de las asociaciones o
Entidades a que se refiere el articulo 72 de la Ley citada en el numero anterior.”La proposta del nostre
grup municipal es que les entitats puguin sol・ licitar directament la participació en les comissions
informatives, i  que aquesta participació es produeixi de manera irrevocable en la primera comissió
informativa corresponent que es convoqui després de fer efectiva la sol・licitud.

 Intervé la Regidora Assumpció Castellví de JxCaT manifestant:"Legalment avui per avui això que es
proposa a la moció no es pot fer.Hem de confeccionar el ROM, és urgent, i tots/es hi estem d’acord, per
tant primer fem una cosa ben feta, i després fem l’altra. Tot al mateix temps, ens pot sortir un nyap."

 Per l' Alcalde es manifesta:"Aquesta petició ja està contemplada en la legislació existent en el sentit
Ajuntament-entitats.La forma més efectiva per realizar la comunicació en el sentit entitats-Ajuntament,
és l’expressada en la moció anterior o simplement que cada grup polític municipal s’entreviste sempre
que vulgui i de la forma que consideri amb les entitats del municipi.

Vist el dictamen de la comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre de 2019.

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

Primer.- Desestimar la proposta d' acord transcrita que presenta la CUP 

 

16.Expedient 3619/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, sobre la creació dels Consells de Poble.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4, En contra: 7, Abstencions: 1, 
Absents: 0



 

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  un  instrument  que  regula  el  règim  organitzatiu  i  de
funcionament de l'Ajuntament. Aquest pretén facilitar la convivència i l’organització de l’Ajuntament de
manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu
coneixement  i  aplicació  és  d’interès  per  a  polítics  i  polítiques,  funcionaris  i  funcionàries,  entitats
cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania.

El fet que a data d’avui el nostre Ajuntament no disposi del ROM implica que a nivell d’organització i
ordenació de la corporació ens regim, sobretot, pel Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Això representa una sèrie d’inconvenients, principalment per dos motius. Per una banda, és un
text normatiu genèric que no està suficientment desenvolupat en alguns aspectes. Per altra banda, es
un text normatiu antic que no està adaptat als temps actuals.

En absència de ROM, pensem que és convenient desenvolupar una sèrie de propostes mínimes per
acostar la ciutadania a la presa de decisions en tot allò que l’afecti. En aquest sentit, una bona eina
seria la creació dels Consells de poble en cada nucli de població, per tal de facilitar un espai de trobada
amb els veïns i veïnes on puguin plantejar les seves necessitats,  queixes i  suggeriments,  així  com
decidir  les  inversions  que  s’han  de  dur  a  terme en  cada  nucli  de  població.  D’aquesta  manera  es
fomentaria la implicació de la ciutadania de cada nucli de població en els assumptes públics que més
directament els afecten.

Aquesta proposta de creació dels Consells de Poble no és cap invent ni cap eina revolucionària de la
CUP, sinó que, amb un altre nom, és un instrument previst en la legislació vigent, i que en el nostre
municipi no està implementat. De fet, el Real Decreto 2568/1986, en la Secció cinquena (De la Juntas
Municipales de Distrito), reconeix la possibilitat de constituir aquests ens d’autogovern, tot i que amb
un nom diferent al de Consell de Poble. L’article 128 diu, literalment:

“El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la creación de Juntas Municipales de Distrito, que tendrán el
carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada y cuya finalidad será la mejor gestión de
los asuntos de la competencia municipal y facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito
territorial.”

Per  altra  banda,  l’article  129  preveu  el  desplegament  d’aquests  ens  mitjançant  l’elaboració  d’un
reglament regulador que ha d’establir la composició, organització, àmbit territorial i funcions de cada
Junta Municipal de Districte (Consell de Poble):

“1.  La  composición,  organización  y  ámbito  territorial  de  las  Juntas  serán  establecidas  en  el
correspondiente Reglamento regulador aprobado por el Pleno.

2. El Reglamento de las Juntas determinará asimismo las funciones administrativas que, en relación a
las competencias municipales, se deleguen o puedan ser delegadas en las mismas, dejando a salvo la
unidad de gestión del Municipio.

3.  El  Reglamento de las Juntas Municipales de Distrito  se considerará,  a  todos los  efectos,  parte
integrante del Reglamento Orgánico.”

Aquest reglament regulador de les Juntes Municipals de Districte (Consells de Poble) ha de ser aprovat
pel ple, i s’haurà d’integrar posteriorment al ROM quan aquest s’aprovi.



 

Per tots aquests motius, presentem la següen

t PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acorda:

1. D’acord amb el que disposa l’article 128 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico de  las  Entidades
Locales, es creen les Juntes Municipals de Districte (Consells de Poble).

2. D’acord amb el que disposa l´article 124 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que
se  aprueba  el  Reglamento  de Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico de  las  Entidades
Locales, es constitueix la Comissió Informativa Especial per a l’elaboració del Reglament de les Juntes
Municipals de Districte (Consells de Poble), integrada per tots els membres que legalment componen
la Corporació, que es reunirà mensualment, i que tindrà per objectiu la concreció dels punts 1 i 2 de
l’article 129 del RD 2568/1986.

3. Que per a l’elaboració del Reglament de les Juntes Municipals de Districte (Consells de Poble), la
Comissió Informativa Especial facilitarà, pels mitjans que consideri més adients, la participació dels
veïns i veïnes dels nuclis urbans de Vandellòs, Masboquera, Masriudoms, l’Hospitalet de l’Infant, i de
l’Almadrava, i de la urbanització Vanessa Park.

4.  Que  en  el  termini  màxim  de  6  mesos,  la  Comissió  Informativa  Especial  per  a  l’elaboració  del
Reglament de les Juntes Municipals de Districte (Consells de Poble) porti a consideració d’aquest Ple
el corresponent reglament per al seu debat i votació."

 

Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació: "Per acostar la
ciutadania a la presa de decisions en tot allò que l’afecti plantegem la creació dels Consells de poble
en cada nucli de població. Aquesta és una qüestió que portem al nostre programa electoral, i pensem
que és una eina que hauria de facilitar un espai de trobada entre Ajuntament i veïns i veïnes de cada
poble,  on  es  puguin  plantejar  les seves  necessitats,  queixes  i  suggeriments,  així  com decidir  les
inversions  que  s’han  de  dur  a  terme  en  cada  nucli de  població.  D’aquesta  manera  es  fomentaria
la implicació de la ciutadania de cada nucli de població en els assumptes públics que més directament
els afecten.

Aquesta proposta de creació dels Consells de Poble no és cap invent ni cap eina revolucionària de la
CUP, sinó que, amb un altre nom, és un instrument previst en la legislació vigent, i que en el nostre
municipi no està implementat.

De  fet,  el  Real  Decreto  2568/1986,  en  la  Secció  cinquena  (De  la Juntas  Municipales  de  Distrito),
reconeix la possibilitat de constituir aquests ens d’autogovern, tot i que amb un nom diferent al de
Consell de Poble. L’article 128 diu, literalment:

“El Pleno del Ayuntamiento podrá acordar la creación de Juntas Municipales de Distrito, que tendrán el
carácter de órganos territoriales de gestión desconcentrada y cuya finalidad será la mejor gestión de
los asuntos de la competencia municipal y facilitar la participación ciudadana en el respectivo ámbito
territorial.”

Per  altra  banda,  l’article  129  preveu  el  desplegament  d’aquests  ens  mitjançant  l’elaboració  d’un
reglament regulador que ha d’establir la composició, organització, àmbit territorial i funcions de cada



 

Junta Municipal de Districte (Consell de Poble).

Per tant, amb aquesta proposta demanem que el ple aprovi la creació d’aquests consell de poble i que
es creï una Comissió Informativa per elaborar el seu reglament.

Intervé la Regidora Assumpció Castellví per JxCaT manifestant: "Fa uns anys teniem representants de
cada poble,  i  va funcionar molt bé. Aquesta proposta s´hi  acosta una mica en l'essència,  JxCat hi
estem a favor".

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la seva explicació de vot manifestant:
"El consell de pobles i junta de districte és totalment diferent"

Per l´Alcalde es manifesta:"Aquesta petició ens sembla innecessària atesa la grandària del municipi i la
necessària proximitat que hem de tenir tots els representants polítics a tots i cadascun dels nuclis del
nostre  municipi.La  petició  pot  representar  un  greu  perjudici  per  als  habitants  d’alguns  nuclis  de
població que tenen unes característiques comunes i que caldria perfilar amb molta cura.Per què no
incloure a la Urbanització Infant, la Urbanització Corralets o la urbanització Hifrensa que tenen una
delimitació i una problemática ben definida.Però ja posats, les necessitats dins del nucli de l’Hospitalet
són  molt  diferents  entre  els  veïns  del  centre  històric,  els  del  riu  LLastres,  carrer  Llapassà,  Plaça
església,  Plaça  Almadrava,  Via  Augusta  o  edifici  Sant  Roc,  París,  Versalles..  o  què  fem  amb
l’Acampador  o  les  cases  existents  al  voltant  del  cementiri  a  l’Hospitalet,  per  posar  uns
exemples.Entenem que els grups polítics municipals han d’estar a prop de tots els veïns i nuclis de
població, tinguin més o menys habitants, o la tinguin de forma esporàdica, com sí reclamen Remullà,
Gavadà, Fatxes o Castelló a més d’altres massades.

Vist le dictamen emès per la Comssió informativa de serveis interns del 19 de setembre 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 l´abstenció de 1 membre
( de la FIC) i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxCaT, 1 d´ERC i 1 de la CUP), ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d' acord  transcrita que presenta la CUP  

 

17.Expedient 3620/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la realització de consultes populars vinculants

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 7, 
Abstencions: 3, Absents: 0

 

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  un  instrument  que  regula  el  règim  organitzatiu  i  de
funcionament de l'Ajuntament. Aquest pretén facilitar la convivència i l’organització de l’Ajuntament de
manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu
coneixement  i  aplicació  és  d’interès  per  a  polítics  i  polítiques,  funcionaris  i  funcionàries,  entitats



 

cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania. 

l fet que a data d’avui el nostre Ajuntament no disposi del ROM implica que a nivell d’organització i
ordenació de la corporació ens regim, sobretot, pel Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Això representa una sèrie d’inconvenients, principalment per dos motius. Per una banda, és un
text normatiu genèric que no està suficientment desenvolupat en alguns aspectes. Per altra banda, es
un text normatiu antic que no està adaptat als temps actuals.

En absència de ROM, pensem que és convenient desenvolupar una sèrie de propostes mínimes per
acostar la ciutadania a la presa de decisions en tot allò que l’afecti. En aquest sentit, pensem que una
bona  eina  seria  la  realització  de  consultes  populars  vinculants  en  temes  d’interès  col·lectiu,  per
conèixer i escoltar la veu dels ciutadans davant actuacions municipals de gran envergadura, facilitant
espais de debat i de discussió i garantint-ne els mecanismes de seguiment necessaris.

La convocatòria de consultes populars a nivell municipal  està emparada pels articles 71 de la Ley
7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local i pel punt 21 de l’article 41 del Real
Decreto  2568/1986,  de  28  de  noviembre,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales.

Des del nostre grup municipal, considerem que en un escenari de futur postnuclear com en el que ens
trobem, hem de començar a filar molt prim amb les inversions públiques que es duen a terme. Establir
consultes de forma habitual per dirimir si la població està d’acord amb propostes que requereixen una
forta inversió, ens sembla una bona manera de corresponsabilitzar-nos col·lectivament del futur del
municipi.

Per tots aquests motius, presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i  l’Hospitalet  de l’Infant insta el  Govern Municipals a impulsar
consultes populars vinculants en temes d’interès col·lectiu quan el Govern o el Ple aprovin actuacions
que impliquin una despesa de més d’un milió d’euros de pressupost."

 Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació:"Des del nostre grup
municipal, considerem que en un escenari de futur postnuclear com en el que ens trobem, hem de
començar a filar molt prim amb les inversions públiques que es duen a terme. Establir consultes de
forma habitual per dirimir si la població està d’acord amb propostes que requereixen una forta inversió,
ens sembla una bona manera de corresponsabilitzar-nos col·lectivament del futur del municipi.

La proposta d’acord concreta que portem al Ple és per a impulsar consultes populars vinculants en
temes d’interès col·lectiu quan el Govern o el Ple aprovin actuacions que impliquin una despesa de
més d’un milió d’euros de pressupost"

Per l'Alcalde es manifeta:"El grup municipal del PSC i la resta dels grups municipals ja es van presentar
a unes consultes populars com són les eleccions municipals del mes de maig.Cada grup municipal
portem en els nostres programes electorals, poques propostes que superin el milió d’€.El nostre grup i
altres portem la construcció d’una residència per a la gent gran i l’ampliació de l’aulari l’Hospitalet que
ja venen del mandat anterior.El que sí estem d’acord és que tothom s’involucre en les actuacions a
desenvolupar. Per aquesta raó en el comitè que defineix les actuacions sempre hi ha presencia de
l’oposició municipal (Casa de Cultura).

Intervé la Regidora de la FIC fent la seva explicació de vot; manifestant que no són vinculants aquestes



 

consultes.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre 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 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 transcrita presentada per la CUP.

 

18.Expedient 3621/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la realització de plens i comissions informatives en tots els nuclis de 
població del municipi.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 8, 
Abstencions: 2, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  un  instrument  que  regula  el  règim  organitzatiu  i  de
funcionament de l'Ajuntament. Aquest pretén facilitar la convivència i l’organització de l’Ajuntament de
manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu
coneixement  i  aplicació  és  d’interès  per  a  polítics  i  polítiques,  funcionaris  i  funcionàries,  entitats
cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania.

El fet que a data d’avui el nostre Ajuntament no disposi del ROM implica que a nivell d’organització i
ordenació de la corporació ens regim, sobretot, pel Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Això representa una sèrie d’inconvenients, principalment per dos motius. Per una banda, és un
text normatiu genèric que no està suficientment desenvolupat en alguns aspectes. Per altra banda, es
un text normatiu antic que no està adaptat als temps actuals.

En absència de ROM, pensem que és convenient desenvolupar una sèrie de propostes mínimes per
acostar la ciutadania a la presa de decisions en tot allò que l’afecti. En aquest sentit, pensem que una
bona eina seria la realització de plens i comissions informatives de forma rotatòria en tots els nuclis de
població del municipi, afavorint així l’acostament de la institució a la ciutadania, i facilitant el drets dels
ciutadans dels diversos nuclis de població a participar en els plens que es celebrin en les respectives
poblacions del municipi.

La normativa actual limita, tot i que no impossibilita, la realització de plens i comissions informatives
fora de la capital administrativa del municipi, que consta a Vandellòs. En aquest sentit, considerem que
seria necessari explorar els límits legals que actualment limiten aquesta possibilitat.

A  més,  atenent  a  la  diversitat  de  nuclis  de  població  del  nostre  municipi  i  per  tal  de  facilitar  la
participació  als  veïns  i  veïnes,  creiem  necessari  que  el  nostre  Ajuntament  intercedeixi  davant  la
Generalitat de Catalunya per tal de sol·licitar un canvi normatiu en aquest sentit.



 

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. Explorar els límits legals per possibilitar la celebració de Plens i Comissions Informatives rotatòries
en els diferents nuclis de població del nostre municipi.

2.  Instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la normativa que limita la realització de plens i
comissions informatives fora de la capital administrativa del municipi. "

 Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació: "Aquesta proposta
és per afavorir l’acostament de la institució a la ciutadania,  i  facilitant el drets dels ciutadans dels
diversos nuclis de població a participar en els plens que es celebrin en les respectives poblacions del
municipi.

La normativa actual limita, tot i que no impossibilita, la realització de plens i comissions informatives
fora de la capital administrativa del municipi explorar els límits legals que actualment limiten aquesta
possibilitat.
També volem instar a la Generalitat de Catalunya a modificar la normativa que limita la realització de
plens i comissions informatives fora de la capital administrativa del municipi".
 
Intervé  la  Regidora  Assumpció  Castellví  pel  grup  municipal  de  JxCaT manifestant:"El  sentit  de  la
proposta d’afavorir l’acostament de la institució a la ciutadania mitjançant la forma rotatòria d’entrada
és engrescador.  Però si toquem de peus a terra a part de ser una despesa important més al nostre
municipi ( adequar espais, material, logística, etc...) legalment això no és pot fer, la normativa és clara,
els Plens i les comissions informatives s’han de fer a la capital administrativa del municipi i ja en tenim
una."

Per l' Alcalde es fa la següent intervenció: "Els límits legals ja han estat explorats en el passat i, per
tant,  aquesta iniciativa  no és viable.En  aquest  sentit,  cal  recordar  informe emès per  la  Secretaria
General de l’Ajuntament.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de vuit membres (6 del PSC, 1 d' ERC i 1 de C's) que
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen,amb les abstencions
de dos membres (de JxCaT) i amb el vot favorable de dos membres (de la FIC i de la CUP), ACORDA:

Primer.- Desestimar la moció transcrita presentada per la CUP.

 

19.Expedient 3623/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipa de la CUP sobre la realització de plans de govern anuals

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 7, 
Abstencions: 3, Absents: 0



 

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El  Reglament  Orgànic  Municipal  (ROM)  és  un  instrument  que  regula  el  règim  organitzatiu  i  de
funcionament de l'Ajuntament. Aquest pretén facilitar la convivència i l’organització de l’Ajuntament de
manera democràtica, tot proporcionant canals de relació entre administradors i administrats. El seu
coneixement  i  aplicació  és  d’interès  per  a  polítics  i  polítiques,  funcionaris  i  funcionàries,  entitats
cíviques i, definitivament, per a tota la ciutadania.

El fet que a data d’avui el nostre Ajuntament no disposi del ROM implica que a nivell d’organització i
ordenació de la corporació ens regim, sobretot, pel Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el
que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades
Locales. Això representa una sèrie d’inconvenients, principalment per dos motius. Per una banda, és un
text normatiu genèric que no està suficientment desenvolupat en alguns aspectes. Per altra banda, es
un text normatiu antic que no està adaptat als temps actuals.

En absència de ROM, pensem que és convenient desenvolupar una sèrie de propostes mínimes per
donar coneixement a la ciutadania i a l’oposició de l’acció de govern. En aquest sentit, pensem que una
bona eina per  millorar  la  transparència  i  el  bon govern creiem que el  Govern municipal  hauria  de
presentar  anualment  un  Pla  de  govern.  D’aquesta  manera  es  possibilitaria  un  major  grau  de
transparència i permetria un seguiment més acurat de l’acció de govern tant a la ciutadania com als
grups municipals de l’oposició. A Catalunya son molts els municipis que apliquen aquesta pràctica de
transparència política.

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 3 mesos presentar un Pla de govern anual per al 2020.

2. Presentar successivament els Plans de govern anuals per als anys 2021, 2022 i 2023. "

El  Regidor  Sergi  Saladié  del  grup  municipal  de  la  CUP  s'  explica:"Habitual  que  molts  governs
d’administracions públiques, presentin plans anuals de govern que permeten fer un seguiment més
transparent de l’activitat política.Demanem que abans d’acabar l’any es presenti un Pla de govern anual
per al 2020, i que successivament se’n presentin per als anys 2021, 2022 i 2023"

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d' ERC es fa la seva explicació de vot.

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fa la seva explicació de vot.

Per  l´Alcalde  es  manifesta:  "Totes  les  formacions  polítiques  ens  vam  presentar  a  les  eleccions
municipals  amb  un  programa  electoral  per  a  desenvolupar  durant  el  mandat  2019-2023.Els
ajuntaments es regeixen per pressupostos anuals i en ells hi figuren les inversions previstes per a l’any
següent."

 Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre 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  l'  abstenció  de  tres
membres  (2  de  JxCaT i  1  de  la  FIC)  i  amb el  vot  favorable  de  dos  membres  (1  d´ERC  i  1  de  la



 

CUP,  ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d' acord transcrita presentada per la CUP.

 

20.Expedient 3624/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord sobre els espais de 
treball per als grups municipals de l'oposició

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"Per tal que els grups municipals, especialment els de l’oposició, puguin desenvolupar correctament la
seva activitat política, puguin exercir el dret a reunió, així com atendre les sol·licituds de reunió de la
ciutadania, cal que aquests disposin d’un espai de treball independent i ben adequat En aquest sentit,
l’article  27  del  Reial  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  pel  qual  s’aprova  el  Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu, literalment: “En la medida de
las posibilidades funcionales de la organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos
políticos  dispondrán  en  la  sede  de  la  misma  de  un  despacho  o  local  para  reunirse  de  manera
independiente  y  recibir  visites  de  ciudadanos,  y  el  Presidente  o  el  miembro  de  la  Corporación
responsable  del  àrea  de  régimen  interior  pondrà  a  su  disposición  una  infraestructura  mínima  de
medios materiales y personales.”.

Atenent que ens trobem en un municipi que disposa anualment d’uns pressupostos que ronden els
20M€,  no  s’entendria  que  les  possibilitats  funcionals  d’aquest  Ajuntament  estiguessin  limitades a
compartir espais de treball reduïts, no independents i no aptes per a realitzar les tasques dels grups
municipals esmentades.

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, en el termini
màxim d’1 mes, facilitar a cada grup municipal un espai de treball independent i ben adequat per a
realitzar les tasques polítiques, així com per poder exercir el dret a reunió i a atendre les sol·licituds de
reunió de la ciutadania"

Intervé  el  Regidor  Tomas  Diaz  del  grup  municipal  de  C's  manifestant  que  està  molt  d'acord  amb
aquesta proposta d' acord.

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent una explicació "Si,  la FIC ja va entrar
un escrit fa 3 mesos que no s’ha contestat per  tant i per silenci administratiu, demanarem empar a la
Conselleria corresponent de la Generalitat i en el seu cas a la justícia."

Intervé l'Alcalde manifestant:"Aquesta demanda ja estat resolta amb la incorporació de tres espais de
treball en sala col·lectiva a Vandellòs, a més d’un despatx per a rebre visites.D’igual manera que en
anys anteriors, la Casa de la Vila de l’Hospitalet compta amb un despatx múltiple per a que els regidors
puguin  desenvolupar  la  seva tasca.Per  tal  de  donar  satisfacció  a  les  peticions  dels  grups  polítics
municipals,  en les properes setmanes s’adequarà un despatx molt més ampli  amb dues taules de



 

treball i una de reunions.Altra cosa ben diferent és disposar d’un espai individual i independent per a
cada  grup  municipal,  ja  que  atesa  la  fragmentació  política  fa  inviable  comptar  amb  sis  espais
individuals diferenciats.També voldria aprofitar la col·laboració i l’esforç dels treballadors municipals
per portar a terme aquestes noves adequacions.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre de 2019.

El Ple de l' Ajuntament per unanimitat dels dotze membres assistents (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la
FIC, 1 d´ERC, 1 de la CUP i 1 de C'S) del nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA:

Primer.-  Aprovar la proposta d'acord presentada pel grup municipal de la CUP i facilitar, en el termini
màxim d' un mes, a cada grup municipal un espai de treball independent i ben adequat per a realitzar
les tasques polítiques, així com per poder exercir el dret a reunió i a atendre les sol.licituds de reunió de
la ciutadania.

 

21.Expedient 3626/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la retirada de la targeta de dèbit/crèdit de l'alcalde

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 1, En contra: 7, 
Abstencions: 4, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"Amb l’objectiu d’eliminar privilegis i discriminacions vers el conjunt de regidores d’aquest Ajuntament,
creiem necessari  la  retirada de la  targeta  de dèbit/crèdit  de  la  que  disposa l’alcalde  en concepte
d’indemnitzacions.

El Reial Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización,
Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales,  en el seu article 13.5 estableix que:
“Tots els membres de la Corporació, inclosos els que ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva,
tindran dret a rebre indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, quan siguin
efectius, i prèvia justificació documental, segons les normes d'aplicació general en les Administracions
Públiques i les que en aquest sentit s'aprova el Ple corporatiu”.

Des  d’aquest  punt  de  vista,  entenem  que  si  el  conjunt  de  regidores,  per  a  rebre  les  esmentades
indemnitzacions, hauran d’aportar els justificants de les despeses previ pagament efectiu, no entenem
que l’alcalde,  que ja disposa d’un salari  elevat,  disposi  d’una targeta per fer  pagaments efectius a
justificar a posteriori.

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 retirar la targeta
de dèbit o crèdit de la que disposa l’alcalde en concepte d’indemnitzacions. " 

Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP s´explica: " En aquest sentit, l’article 27 del Reial



 

Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, diu, literalment: “En la medida de las posibilidades funcionales de
la organización administrativa de la entidad local, los diversos grupos políticos dispondrán en la sede
de  la  misma  de  un  despacho  o  local  para  reunirse  de  manera  independiente  y  recibir  visites  de
ciudadanos, y el Presidente o el miembro de la Corporación responsable del àrea de régimen interior
pondrà a su disposición una infraestructura mínima de medios materiales y personales.”Atenent que
ens trobem en  un  municipi  que disposa anualment  d’uns  pressupostos  que  ronden  els  20M€,  no
s’entendria  que  les  possibilitats  funcionals  d’aquest  Ajuntament  estiguessin  limitades a  compartir
espais de treball reduïts, no independents i no aptes per a realitzar les tasques dels grups municipals
esmentades.Instem al Govern municipal a, en el termini màxim d’1 mes, facilitar a cada grup municipal
un espai de treball independent i ben adequat per a realitzar les tasques polítiques, així com per poder
exercir el dret a reunió i a atendre les sol·licituds de reunió de la ciutadania."

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP s' explica:"Amb l’objectiu d’eliminar privilegis i
discriminacions vers el conjunt de regidores d’aquest Ajuntament, creiem necessari la retirada de la
targeta de dèbit/crèdit  de  la  que  disposa l’alcalde  en concepte  d’indemnitzacions.El  Reial  Decreto
2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento
y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, en el seu article 13.5 estableix que: “Tots els membres de
la Corporació, inclosos els que ocupin càrrecs en règim de dedicació exclusiva, tindran dret a rebre
indemnitzacions per les despeses ocasionades per l'exercici del càrrec, quan siguin efectius, i prèvia
justificació documental, segons les normes d'aplicació general en les Administracions Públiques i les
que en aquest sentit s'aprova el Ple corporatiu” Instem al Govern municipal a retirar la targeta de dèbit
o crèdit de la que disposa l'alcalde en concepte d'indemnitzacions".

Per l' Alcalde es manifesta:"La disponibilitat d’una targeta de crèdit no és cap privilegi en la societat
actual,  sinó que és un mitjà de control,  atès que qualsevol despesa ha de ser recollida.En cap cas
aquesta tarjeta és disposa per rebre indemnitzacions.A més aquest compte és objecte de fiscalització
per  part  de  la  intervenció  municipal.Les  despeses  realitzades  no  han  estat  ni  analitzades  ni
qüestionades.Es tracta d’un plantejament dogmàtic, anclat en el passat en un segle XXI en el que el
diner paper està sent substituït per altres modalitats de pagament més segures, més controlables i
més efectives."

 

 Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC fent la següent explicació de vot: "En
aquest  punt  ens abstindrem.  Hem de dir  que ens va sorprendre  que no heu demanat  un extracte
bancari de la targeta ja que si presenteu una moció d´aquest tipus el més normal és que s´hagués
demanat per valorar. Ens abstindrem, encara que pensem que l'´alcalde hauria de tenir una targeta pel
càrrec institucional que exerceix com que no hem vist l´extracte no podem votar a favor ja que no hem
pogut comprovar les despeses d´aquesta targeta"

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la seva explicació de vot: "Sí l’alcalde
te la tarjeta correctament fiscalitzada que la tinguin també tots els regidors de govern, es tant lícit la
representació que fa l’alcalde fora del municipi com la que fa un regidor i no cal  fins a 400e en una fira"

Intevé la Regidora Assumpció Castellví del grup municipal de JxCaT: "Sempre se n´ha fet un bon ús i és
l´interventor l' encarregat de fiscalitzar aquesta tarjeta"

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis interns del 19 de setembre de
2019.

El Ple de l´Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC 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 de la FIC i 1 d' ERC) i amb el vot favorable de 1 membre ( de la CUP), ACORDA:

Primer.-  Desestimar la proposta d' acord transcrita  que presenta el grup municipal de la CUP.

 

22.Expedient 3627/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la fiscalització de les assignacions econòmiques als grups municipals

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 0, En contra: 9, 
Abstencions: 3, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

Amb data 4 de juliol de 2019 el Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària va aprovar constituir els
grups polítics. Igualment, en la mateixa sessió es van aprovar les assignacions econòmiques anuals
que rebrien cadascun dels grups municipals constituïts.

La regulació de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals està detallada en el punt 3
de l'article 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, que en un dels
seus paràgrafs diu, literalment:

“El Pleno de la corporación, con cargo a los Presupuestos anuales de la misma, podrá asignar a los
grupos políticos una dotación económica que deberá contar con un componente fijo, idéntico para
todos los grupos y otro variable, en función del número de miembros de cada uno de ellos, dentro de
los  límites  que,  en  su  caso,  se  establezcan  con  carácter  general  en  las  Leyes  de  Presupuestos
Generales del Estado y sin que puedan destinarse al pago de remuneraciones de personal de cualquier
tipo al servicio de la corporación o a la adquisición de bienes que puedan constituir activos fijos de
carácter patrimonial.”

Igualment,  en  un  altre  paràgraf  del  mateix  punt  de  l’article  diu,  literalment:  “Los  grupos  políticos
deberán llevar con una contabilidad específica de la dotación a que se refiere el párrafo segundo de
este apartado 3, que pondrán a disposición del Pleno de la Corporación, siempre que éste lo pida.”

És a dir, que segons la normativa vigent només els propis Plens poden sol·licitar la justificació de la
despesa. Aquest sistema d’autofiscalització ha estat molt criticat jurídicament i política per entendre
que es tracta d’un procediment insuficient per garantir el control de la despesa de les assignacions de
recursos públics als grups municipals.

Per tant, cal tenir en compte que les assignacions als grups polítics municipals no estan fiscalitzades
ordinàriament  per  part  de  la  Intervenció  municipal,  tot  i  que  el  Ple  municipal  si  que  pot  acordar
encomanar a Intervenció Municipal la fiscalització d'aquestes assignacions.

Si que és cert que la Intervenció Municipal per iniciativa pròpia, i  d’acord amb el que preveu el RD
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector
Públic Local, pot demanar els justificants que consideri adients. En aquest sentit, l’actual Intervenció
Municipal ja va sol·licitar justificació de la despesa anual de 2018 als grups municipals sortints de la
legislatura passada, tal i com consta a la documentació de l’Expedient 2663/2019 Estudi i aprovació, si
procedeix, de les indemnitzacions i el règim retributiu a percebre pels membres de la Corporació, que



 

aquest Ple va aprovar el passat 4 de juliol de 2019.

La voluntat del nostre grup municipal és que el Ple formalitzi l’encàrrec a la Intervenció Municipal per a
la fiscalització anual de les assignacions als grups municipals, perquè aquesta fiscalització per part
d'intervenció es realitzi d'ofici i de manera ordinària.

També considerem adient que des d’Intervenció Municipal es faciliti als grups municipals un llistat, el
més detallat  possible,  amb les  destinacions  possibles  d'aquestes  assignacions,  i  la  metodologia  i
procediments per a la fiscalització. 

Per tots aquests motius presentem la següent

PROPOSTA D’ACORD

El Ple de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant acorda:

1.  Encomanar  a  la  Intervenció  Municipal  la  fiscalització  anual  de  les  assignacions  als  grups
municipals.

2. Demanar a Intervenció Municipal que faciliti als grups municipals un llistat, el més detallat possible,
amb les destinacions possibles d'aquestes assignacions, així com la metodologia i procediments per a
la fiscalització"

Intervé la Regidora Assumpció Castellví de JxCaT manifestant:

" Primer que tot desmentir públicament,  per aquest mitjà,  el  que la CUP aneu posant a les vostres
xarxes socials per desprestigiar als altres grups polítics.

Aprofito aquest punt per dir-ho, ja que abans del Ple ja heu opinat per nosaltres en aquesta proposta,
curiós.

JxC  no  entrarem  al  vostre  joc  mediàtic,  sempre  debatrem  les  coses  als  plens  i  comissions
informatives,  que és on fem la nostra explicació de vot,  siguem seriosos siusplau.  Trangiversar  la
realitat és fàcil quan no s’escolta “insitu” el que diu l’altre, per tant  no entrarem en demagògies ni
debats a xarxes socials, els debats és fan aquí. Ens busqueu com enemics? Doncs us heu equivocat
d’adversari

Dit això, em centro amb la moció, la fiscalització hi és, i hi ha estat. Us pot agradar més o menys com
s’ha fet fins ara però existeix. Ningú es gasta els diners en benefici personal. Cada 4 anys es donen
comptes, per tant la proposta de fer-ho anualment ens sembla exagerada, innecessària. Cal omplir-nos
anualment de més tràmits i paperassa?

Aclareixo la  transparència  hi  és,  si  us  plau,  no feu veure  una cosa per  una  altra  que  tots  i  totes
treballem pel municipi i si convé posem diners de la nostra butxaca."

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP s' explica: "Amb data 4 de juliol de 2019 el Ple
de  l’Ajuntament  en  sessió  extraordinària  va  aprovar  constituir  els  grups  polítics.  Igualment,  en  la
mateixa sessió es van aprovar les assignacions econòmiques anuals que rebrien cadascun dels grups
municipals constituïts.La regulació de les assignacions econòmiques als grups polítics municipals
està detallada en el punt 3 de l'article 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local.Segons la normativa vigent només els propis Plens poden sol·licitar la justificació de la
despesa. Aquest sistema d’autofiscalització ha estat molt criticat jurídicament i política per entendre



 

que es tracta d’un procediment insuficient per garantir el control de la despesa de les assignacions de
recursos públics als grups municipals. La voluntt del nostre grup municipal és que el Ple  formalitzi
l'encàrrec  a  la  Intervenció  Municipal  per  a  la  fiscalització  anual  de  les  assignacions  als  grups
municipals, perquè aquesta fiscalització per part d'intervenció es realitzi d´ofici i de manera ordinària"

 Per  la  Regidora  Assumpció  Castellví  pel  grup  municipal  de  JxCat  es  manfiesta:  "Primer  que  tot
desmentir públicament, per aquest mitjà, el que la CUP aneu posant a les vostres xarxes socials per
desprestigiar als altres grups polítics.

Aprofito aquest punt per dir-ho, ja que abans del Ple ja heu opinat per nosaltres en aquesta proposta,
curiós.

JxC  no  entrarem  al  vostre  joc  mediàtic,  sempre  debatrem  les  coses  als  plens  i  comissions
informatives, que és on fem la nostra explicació de vot, siguem seriosos siusplau. Transgiversar la
realitat és fàcil  quan no s’escolta “insitu” el que diu l’altre, per tant no entrarem en demagògies ni
debats a xarxes socials, els debats és fan aquí. Ens busqueu com enemics? Doncs us heu equivocat
d’adversari.Dit això, em centro amb la moció, la fiscalització hi és, i hi ha estat. Us pot agradar més o
menys com s’ha fet fins ara però existeix. Ningú es gasta els diners en benefici personal. Cada 4 anys
es donen comptes, per tant la proposta de fer-ho anualment ens sembla exagerada, innecessària. Cal
omplir-nos anualment de més tràmits i paperassa?. Aclareixo la transparència hi és, si us plau, no feu
veure una cosa per una altra que tots i totes treballem pel municipi i si convé posem diners de la nostra
butxaca."

Per  l'  Alcalde  es  manifesta:"Els  comptes  dels  partits  polítics  són  objecte  de  fiscalització  per
l’Administració  de l’Estat.Aquesta tasca  ja  està  contemplada i,  per  tant,  no entenem el  que  té  de
novedós."

Intervé la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fent la seva explicació de vot: " Si, llegir
l’article,( Los grupos politicos deberan llevar con una contabilidad especifica de la dotació a que se
refiere el párrafo segundo de este apartado 3, que pondran a disposicion del pleno de la corporación,
siempre que este lo pida)"

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis interns de 19 de setembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament  amb el vot desfavorable de de nou membres (6 del PSC, 2 de JxCaT i 1 de C's)
que representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen 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 transcrita que presenta la CUP .

 

 

23.Expedient 3634/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la pacificació del trànsit a la C44 al seu pas pels nuclis urbans

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 1, En contra: 6, 
Abstencions: 5, Absents: 0



 

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"La  carretera  C44  és  l’eix  viari  principal  que  relliga  els  nuclis  d’interior  i  aquests  amb  la  costa.
Igualment, és un eix viari que es utilitzat per diversos usuaris que es desplacen entre el litoral del Camp
i  la  Ribera  d’Ebre  i  més  enllà.  Aquesta  carretera,  que  transcorre  entre  Móra  la  Nova  (el  Molló)  i
l’Hospitalet de l’Infant, va ser remodelada, millorada i ampliada l’any 1985. Des d’aquell any la carretera
va començar a absorbir un flux de trànsit cada cop més important, al qual s’hi va afegir el trànsit de
vehicles pesats de matèries perilloses que uneixen els pols químics de Flix i Tarragona.

La millora de la carretera no va comportar la desviació del trànsit dels tres nuclis urbans de l’interior
del municipi, Vandellòs, Masboquera i Masriudoms, i actualment la C44 creua el sòl urbà d’aquests tres
nuclis, amb els perjudicis i inconvenients que això comporta, especialment per la densitat de vehicles
en determinats dies i hores, i per l’incompliment gairebé sistemàtic del límit de velocitat establert per a
vies urbanes (50km/h).

Actualment,  segons  el  darrer  Pla  d’aforaments  2016  de  la  Direcció  General  d’Infraestructures  de
Mobilitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya
(http://territori.gencat.cat/web/.content/home/01_departament/documentaci
o/territori_mobilitat/carreteres/documentacio_tecnica/01_pdf_documents/pla_
aforaments/pla_aforaments_2016/pla_aforaments_2016.pdf), aquesta carretera al seu pas per aquests
tres nuclis urbans té una intensitat mitjana diària de trànsit  de 5.662 vehicles,  dels quals 239 son
vehicles pesants (4,22%), la majoria de matèries perilloses.

Cal tenir en compte, a més, que segons l’Índex de perillositat per trams (EuroRAP Catalunya 2015-
2017),  la  carretera  té  un  índex  Alt  (amb  un  nivell  de  4  sobre  5).
(www.transit.gencat.cat/web/.content/documents/seguretat_viaria/ anuari_2018_cat.pdf).

Afortunadament, fins a la data d’avui, no s’ha registrat cap accident greu o molt greu en el recorregut
de  la  C44  pels  tres  nuclis  de  població.  Sí,  però,  que  hi  hagut  diversos  ensurts,  amb  molèsties  i
inconvenients continus sobretot per al pas de vianants i per a les entrades i sortides de vehicles des
dels nuclis urbans.

Quan aquesta carretera es va millorar no va seguir cap criteri d’integració de la via en el seu traçat
urbà, seguint pràcticament les mateixes pautes que en trajecte global de la carretera. Si que és cert
que els darrers anys s’han instal·lat una sèrie d’elements, com passos de cebra, senyals, i semàfors i
senyals de regulació de velocitat amb l’objectiu de millorar la seguretat de persones i vehicles. També
és cert que aquests elements son insuficients per garantir uns nivells de seguretat adequada, a més
que alguns dels elements, com els semàfors de regulació de velocitat instal·lats a Vandellòs que no
sempre funcionen.

Creiem, també, que més enllà de la instal·lació d’elements de seguretat actius, caldria implementar una
sèrie de mesures de seguretat passiva, com seria una millor integració urbana de la via, amb l’objectiu
de reduir la velocitat dels vehicles i pacificar la convivència entre vianants i vehicles.

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 constituir una comissió tècnica mixta entre Ajuntament i el Servei de
Seguretat Viària i Sistemes de Gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de



 

Catalunya,  amb l’objectiu  de  presentar  en  el  termini  màxim de  6  mesos un document  tècnic  que
contempli i calendaritzi mesures per a la pacificació del trànsit i la integració urbana de la carretera C-
44 al seu pas pels nuclis urbans de Vandellòs, Masboquera i Masriudoms.

2. Comptar amb la participació dels veïns i veïnes d’aquests tres nuclis per a l’elaboració d’aquest
document, mitjançant crides públiques a reunions de treball obertes on s’escoltin les seves necessitats
i criteris.

3.  Dotar  pressupostàriament  per  als  següents  exercicis  econòmics  les  partides  econòmiques
necessàries  per  efectuar  les  actuacions  previstes  en  el  document  tècnic  que  corresponguin  a
l’Ajuntament.

4. Exigir al Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió del Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya el compliment de les actuacions previstes en el document tècnic que els
corresponguin, i fer un seguiment de la implementació d’aquestes actuacions"

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP explica: "La carretera C44 és l’eix viari principal
que relliga els nuclis d’interior i aquests amb la costa. Igualment, és un eix viari que es utilitzat per
diversos usuaris que es desplacen entre el litoral del Camp i la Ribera d’Ebre i més enllà. Aquesta
carretera,  que transcorre entre Móra la Nova (el Molló) i  l’Hospitalet de l’Infant,  va ser remodelada,
millorada i ampliada l’any 1985. Des d’aquell any la carretera va començar a absorbir un flux de trànsit
cada cop més important, al qual s’hi va afegir el trànsit de vehicles pesats de matèries perilloses que
uneixen els pols químics de Flix i Tarragona.La millora de la carretera no va comportar la desviació del
trànsit  dels  tres  nuclis  urbans  de  l’interior  del  municipi,  Vandellòs,  Masboquera  i  Masriudoms,  i
actualment la C44 creua el sòl urbà d’aquests tres nuclis, amb els perjudicis i inconvenients que això
comporta, especialment per la densitat de vehicles en determinats dies i hores, i per l’incompliment
gairebé sistemàtic del límit de velocitat establert per a vies urbanes (50km/h). Actualment, segons el
darrer Pla d’aforaments 2016 de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de
Catalunya, aquesta carretera al seu pas per aquests tres nuclis urbans té una intensitat mitjana diària
de  trànsit  de  5.662 vehicles,  dels  quals  239 son vehicles  pesants  (4,22%),  la  majoria  de matèries
perilloses.Afortunadament, fins a la data d’avui, no s’ha registrat cap accident greu o molt greu en el
recorregut de la C44 pels tres nuclis de població. Sí, però, que hi hagut diversos ensurts, amb molèsties
i inconvenients continus sobretot per al pas de vianants i per a les entrades i sortides de vehicles des
dels nuclis urbans.En aquesta proposta d’acord demanem que es constitueixi una comissió tècnica
mixta entre Ajuntament i el Servei de Seguretat Viària i Sistemes de Gestió del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de presentar en el termini màxim de 6
mesos un document tècnic que contempli i calendaritzi mesures per a la pacificació del trànsit i la
integració  urbana de  la  carretera  C-44 al  seu  pas  pels  nuclis  urbans  de  Vandellòs,  Masboquera  i
Masriudoms.I per a la realització d’aquest document tècnic es compti amb la participació dels veïns i
veïnes d’aquests tres nuclis, mitjançant crides públiques a reunions de treball obertes on s’escoltin les
seves necessitats i criteris."

Intervé  la  Regidora  Elidia  López  pel  grup  municipal  de  la  FIC  fent  la  seva  explicació  de  vot:  "El
planejament  urbanístic  d’un  municipi  es  competència  municipal  i  si  mal  no  recordo  l’actual  pla
urbanístic de planificació urbana ja preveu treure de dins dels nuclis la C-44 que s’executi el pla parcial
que ja contempla que la carretera no passi per els nuclis.)

El Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C's també fa la seva explicació  de vot.

 Per l´Alcalde es fa la següent explicació: "Agrair a la CUP que recordi 2 coses:en els darrers anys s’han
instal·lat una sèrie d’elements: passos vianants, senyals, semàfors i senyals de regulació de velocitat
amb l’objectiu de millorar la seguretat de persones i vehicles.No s’ha enregistrrat cap accident greu o
molt  greu. No  entenem  la  petició  de  crear  una  comissió  mixta  entre  l’Ajuntament  i  el  Servei  de



 

Seguretat Viària i Sistemes de Gestió del Dep. de Territori i  Sostenibilitat.No ho entenem perquè la
competencia és exclusiva del Dep. Territori i les actuacions s’han fet a proposta de l’Ajuntament.En tot
cas caldria  proposar  mesures raonables per  fer  arribar  al  Dep.  de Terrritori  com s’ha fet en altres
moments.

 Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre de 2019.

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

Primer.-  Desestimar la proposta d' acord  transcrita que presenta el grup municipal de la CUP.

 

24.Expedient 3641/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre l'elaboració de plans postnuclears municipals

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, En contra: 6, 
Abstencions: 1, Absents: 0

Pel grup municipal de la CUP es presenta la proposta d' acord del següent contingut:

"El 2018 va fer 30 anys de la posada en marxa de la CN Vandellòs 2, i aquest 2019 farà 30 anys de
l’accident i posterior clausura de la CN Vandellòs 1. Aquests darrers mesos s’ha anunciat 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. En tot aquest procés el  paper de l’Ajuntament i  de la
ciutadania del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant ha estat pràcticament nul, sense veu ni
vot en la presa de decisions.

El plantejament que fem al voltant d’aquesta qüestió no és tant sobre el posicionament simple i binari
a favor o en contra de les nuclears, ja que entenem que al municipi hi conviuen tant posicionaments
antinuclears com persones que treballen a la CN Vandellòs II. Per tant, ara que ja ningú posa en dubte
que les nuclears ja arriben al final de la seva vida, el debat s’hauria de centrar en com encarem el futur
postnuclear del municipi i què fem col·lectivament mentre aquesta central continuï operant.

Ara, doncs, que ja sabem el calendari de tancament de la central nuclear, és el moment que el municipi
es plantegi les alternatives econòmiques i energètiques, així com el potencial territorial per definir un
nou  model  de  municipi.  Serà  igualment  important  començar  a  prendre  decisions  sobre  com  es
gestionarà un ajuntament que podrà veure reduït a la meitat el seu pressupost municipal, quin criteris
s‘haurien  de  seguir  per  prioritzar  les  properes  inversions,  preguntar-nos  si  es  podrà  mantenir  els
equipaments i infraestructures municipals, sovint sobredimensionades, etc.

En aquest sentit, des del nostre grup municipal veiem molt oportú i necessari obrir immediatament dos
debats.

Un  de  primer,  urgent,  que  plantegi  de  manera  conjunta  entre  ajuntament  i  ciutadania,  un  pla  de
contingencia municipal en cas de tancament anticipat de la central nuclear Vandellòs 2. Com s’ha
exposat, la central nuclear Vandellòs I va tancar d’un dia per altre sense avisar. Cal tenir en compte que



 

davant un tancament anticipat de la central nuclear Vandellòs 2, per incident/accident o per decisió de
l’empresa, l’Ajuntament veuria disminuït de manera molt notable els seus ingressos municipals, tant
per la desaparició de l’IAE (que deixaria de ser efectiu per manca d’activitat de la central), com per la
disminució  de  l’IBICE  que  actualment  tributa  aquesta  central.  Així  doncs,  caldria  formular
col·lectivament quin hauria de ser el funcionament econòmic de l’Ajuntament amb, aproximadament, la
meitat dels ingressos municipals.

En  un  segon  pla,  però  complementari  al  primer,  caldria  plantejar  també  col·lectivament  un  pla
municipal de transició postnuclear que defineixi les línies estratègiques del municipi a un escenari de
10-15 anys vista. El pla hauria de contenir una sèrie d’accions calendaritzades durant aquests 10-15
anys,  la  implementació  de  les  quals  permetria  transicionar  d’un  municipi  nuclear  a  un  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 d’un mes, constituir una comissió cívica formada per la ciutadania, les entitats,
les empreses i l’Ajuntament, per elaborar en un termini de 8 mesos un pla de contingència municipal en
cas de tancament anticipat de la central nuclear Vandellòs 2.

2. En el termini màxim de tres mesos, constituir una comissió cívica formada per la ciutadania, les
entitats,  les empreses i  l’Ajuntament,  per elaborar en un termini  de 18 mesos un pla municipal  de
transició postnuclear.

3. Exposar públicament per tots els mitjans possibles (xerrades, document de text, web, ràdio i televisió
municipals, etc.) els resultats dels plans esmentats quan aquests estiguin finalitzats"

El  Regidor  Sergi  Saladié  del  grup  municipal  de  la  CUP  explica:"Ara  que  ja  sabem  el  calendari  de
tancament de la central nuclear, és el moment que el municipi es plantegi les alternatives econòmiques
i energètiques, així com el potencial territorial per definir un nou model de municipi. Serà igualment
important començar a prendre decisions sobre com es gestionarà un ajuntament que podrà veure
reduït  a  la  meitat  el  seu  pressupost  municipal,  quin  criteris  s‘haurien  de  seguir  per  prioritzar  les
properes inversions, preguntar-nos si es podrà mantenir els equipaments i infraestructures municipals,
sovint sobredimensionades, etc.En aquesta proposta d’acord demanem que en el termini màxim d’un
mes  es  constitueixi  una  comissió  cívica  formada  per  la  ciutadania,  les  entitats,  les  empreses  i
l’Ajuntament,  per  elaborar  en un termini  de  8  mesos un pla  de contingència  municipal  en cas de
tancament anticipat de la central nuclear Vandellòs 2.

També demanem que en el termini màxim de tres mesos es constitueixi una comissió cívica formada
per la ciutadania,  les entitats,  les empreses i l’Ajuntament, per elaborar en un termini de 18 mesos
un pla municipal de transició postnuclear"

Intervé la Regidora de JxCaT manifestant: "Hi estem d’acord, ens sorprèn que a la presentació dels
plans estratègics de la MIDIT no hi fóssiu presents, parlen d’aquest futur i entenem que formen part
d’aquest pla que vosaltres proposeu. Com que totes les propostes en aquest aspecte són positives,
estem segures que la vostra proposta és per sumar-se a totes les iniciatives que es fan actualment."
Intervé la Elidia López pel grup municipal de la FIC, manifesta que és una decisió que ha de prendre el
govern no la ciutadania.



 

Per l' Alcalde es manifesta:"L’escenari postnuclear és un tema que preocupa a tota la ciutadania des de
fa molts anys.La fixació d’un calendari de tancament, l’únic que aporta de nou és la concreció de la
data, atès que la CN Vandellòs II es va posar en funcionament el 1987 i els 40 anys es cumpleixen el
2023, els 50 el 2033. Ara es parla de tancament el 2035, és a dir, més allà de les previsions incials.El
sinistre ocorregut el 1989 a la CN Vandellòs I va marcar l’inici d’aquest tipus de situacions impensables
fins aquell moment.La creació de la MIDIT, la potenciació d’IDETSA i una nova generació de ciutadans
formats amb altres aspiracions econòmiques, socials, personals i vitals marquen les traces d’una nova
cultura de l’emprenedoria i  de la vinculació amb la CN.De la mateixa manera,  les noves pautes de
comportament  d’ENDESA-Iberdrola  envers  les  empreses  locals,  també  han  facilitat  un  procés  de
transició  en que les  nostres empreses tenen cada vegada menys vincles amb la  CN.Per  tant,  les
empreses i els treballadors saben que la vigència de la central és limitada i que l’horitzó té una data
prevista.Davant  d’aquesta  situació,  fa  molts  anys  que  s’afavoreix  la  formació  en  moltes  altres
especialitats vinculades al sector serveis (restauració, comerç i altres serveis) i industrial no nuclear.La
proposta del grup municipal de la CUP és molt genèrica i  porta dos plantejaments que desvirtuen
qualsevol estudi com és crear un pla de contingència que pot generar més alarmisme social que altra
cosa  i  pensar  que  la  transició  té  una  durada  aleatòria  de  10-15  anys.Evidentment,  sabem  que
el municipi serà un altre quan la CN deixi d’estar en funcionament, però caldria valorar l’esforç que
s’està fent des del territori: administració local, empreses i veïns. En aquest sentit el Pla Estratègic de
la  MIDIT  que  ha  comptat  amb  la  participació  de  tots  els  interessats  ha  fixat  les  bases  del
desenvolupament local en un treball transversal basat en la col·laboració, la cooperació i la valorització
dels recursos endògens del territori.Tot aquest treball basat en la concertació social compta amb el
recolzament econòmic del  Servei  Català d’Ocupació a través de diferents programes de formació i
innovació.Segurament  seria  molt  més  productiu  deixa  de  parlar  d’oïda  i  fixar-se  en  les  darreres
inversions que s’estan produint al municipi, en particular, als seus dos polígons industrials. Aquests
polígons compten amb més treballadors locals que la pròpia CN i no deixen de créixer, ja sia amb
capital  local  o  forani.Empreses  de  tota  mena  que  aprofiten  les  avantatges  competitives  de  la
localització en una cruïlla per on passen les major infraestructures de comunicació del territori i a les
que l’Ajuntament ajuda a localitzar-se, lluita per que comptin amb els millors serveis de comunicació i
facin dels nostres polígons una àrea molt atractiva. Exemples d’èxit com els de Hawo amb més de 100
treballadors,  de Kripton amb més de 70 treballadors són exemples recents d’aquestes polítiques.El
futur s’aconsegueix lluitant dia a dia, posant els millors avantatges competitius del territori al servei del
món de l’empresa. I això és el que s’està fent amb satisfacció"

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis interns del 19 de setembre de 2019

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (6 del PSC), amb el vot a favor de cinc
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d´ERC i 1 de la CUP) i amb l´abstenció d´un membre (de C's) del
nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA:

 Primer.- Desestimar la proposta d'acord  transcrita que presenta el grup municipal de la CUP.

 

25.Expedient 3643/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la prohibició de realització de curses motoritzades al municipi

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 1, En contra: 8, 
Abstencions: 3, Absents: 0

Pel grup municipal de la CUP es presenta aquesta proposta d' acord:



 

"Afortunadament fa molts anys que l’ajuntament no autoritza la realització de proves motoritzades que
transcorrin per camins no asfaltats i senders del nostre municipi. Aquest tipus de proves, que durant
molts  anys  van  ser  autoritzades,  quan  no  impulsades  directament  per  l’Ajuntament,  no  fan  sinó
deteriorar el patrimoni històric i els béns públics que representen els camins i senders.

Tanmateix, al llarg dels darrers anys el RACC organitza al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant
un tram del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada del Mundial de Rallys, concretament a la carretera T-
311 entre el Coll Roig (P.K. 34,750) i el Coll de Fatxes (P.K. 40). Igualment, la Junta de Govern Local
celebrada el passat 27 d’agost de 2019, i per unanimitat dels assistents amb dret a vot, va accedir a la
petició de l’escuderia Costa Daurada per a la realització d’un tram de l’11è Ral·li d’Asfalt "LA PINEDA-
PLATJA" puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt el proper dia 05-10-2019, i que vol
transcórrer pel camí de Gavadà.

Aquests tipus de proves automobilístiques generen diverses problemàtiques que les fan incompatibles
amb la preservació dels valors ambientals i naturals dels espais pels quals transcorren, alhora que
incrementen els risc d’incendi forestal i les afectacions sobre els conreus i edificacions existents als
llarg del seus recorreguts, entre altres problemàtiques. En aquest sentit, s’ha de tenir en compte que el
municipi  de Vandellòs i  l’Hospitalet  de l’Infant està catalogat d’Alt  Risc d’Incendi  segons el  Decret
64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis forestals, fet pel qual
s’ha de ser molt taxatiu en prohibir aquests tipus de curses.

Altres territoris, com el Priorat, que volen preservar els seus valors naturals i paisatgístics i la seva
tranquil·litat  social,  fa  anys  van  posicionar-se  de  manera  unànime  per  exigir  que  el  Rally  RACC
Catalunya-Costa Daurada del Mundial de Rallys no transcorri per la comarca. Des d’aleshores ja no s’hi
ha realitzat cap prova més.

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. Amb caràcter immediat, retirar l’autorització a l’escuderia Costa Daurada per a la realització d’un
tram de l’11è Ral·li d’Asfalt "LA PINEDA-PLATJA" puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis
d’Asfalt el proper dia 05-10-2019, i que vol transcórrer pel camí de Gavadà, i comunicar-ho a l’interessat.

2. Exigir a l’organització del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada que no es realitzin més proves al
terme municipal de Vandellòs i  l’Hospitalet de l’Infant del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada del
Mundial de Rallys.

3. Fer arribar el punt 2 del present acord a l’organització del Rally i a les administracions, entitats i
empreses  patrocinadores  del  Rally  RACC  Catalunya-Costa  Daurada:  Patronat  de  Turisme  de  la
Diputació de Tarragona, Patronat de Turisme de Salou, Agència Catalana de Turisme, Port Aventura
World,  Ajuntament  de  Barcelona,  Toyota  España;  així  com  als  Serveis  Territorials  d'Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació a Tarragona, els Serveis Territorials d'Interior a Tarragona, i els Serveis
Territorials de Territori i Sostenibilitat a Tarragona.

4. En endavant, no autoritzar cap tipus de prova motoritzada al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant".



 

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP manifesta: "Al llarg dels darrers anys el RACC
organitza al municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant un tram del Rally RACC Catalunya-Costa
Daurada del Mundial de Rallys, concretament a la carretera T-311 entre el Coll Roig (P.K. 34,750) i el Coll
de Fatxes (P.K. 40). Igualment, la Junta de Govern Local celebrada el passat 27 d’agost de 2019, i per
unanimitat dels assistents amb dret a vot, va accedir a la petició de l’escuderia Costa Daurada per a la
realització  d’un  tram  de  l’11è  Ral·li  d’Asfalt  "LA  PINEDA-PLATJA"  puntuable  per  al  Campionat  de
Catalunya de Ral·lis d’Asfalt el proper dia 05-10-2019, i que vol transcórrer pel camí de Gavadà.

Aquests tipus de proves automobilístiques generen diverses problemàtiques que les fan incompatibles
amb la preservació dels valors ambientals i naturals dels espais pels quals transcorren, alhora que
incrementen els risc d’incendi forestal i les afectacions sobre els conreus i edificacions existents als
llarg del seus recorreguts, entre altres problemàtiques.En aquesta proposta d’acord demanem que amb
caràcter immediat es retiri l’autorització a l’escuderia Costa Daurada per a la realització d’un tram de
l’11è Ral·li d’Asfalt "LA PINEDA-PLATJA" puntuable per al Campionat de Catalunya de Ral·lis d’Asfalt el
proper dia 05-10-2019, i que vol transcórrer pel camí de Gavadà, i comunicar-ho a l’interessat.

Igualment, demanem exigir a l’organització del Rally RACC Catalunya-Costa Daurada que no es realitzin
més proves al terme municipal de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant del Rally RACC Catalunya-Costa
Daurada del Mundial de Rallys"

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié del grup municipal d'ERC fent la seva explicació de vot: "Estem d
´acord en l´exposició de motius de la moció que presenteu. Però en el punt 4. En endavant, no autoritzar
cap tipus de prova motoritzada al municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l´Infant. Pensem que abans d
´autoritzar cap curs motoritzada s´hauria de fer un estudi per valorar el seu impacte en tots els àmbits,
la seva ubicació, el seu impacte ambiental. És a dir, anàlisi de diferents àmbits i valorar-ho al Ple.
Resposta a la CUP: no parlem del Rally, amb això hi estem d´acord....   si a les 12 de   la nit."

Intervé l' Alcalde manifestant:"El nostre municipi sempre s’ha caracteritzat per acollir un gran nombre
de proves esportives (de motor i d’altres modalitats).L’interès de l’Ajuntament i de tots els veïns és que
aquestes  proves  es  facin  sense  deteriorar  els  camins,  les  propietats  particulars  i  l’entorn  en
general.Mostres de proves que s’han realitzat amb gran acceptació pública són la cursa de vehicles
antics o el Trial de les Nacions.Segurament les conductes incíviques de motoristes o conductors de
vehicles són molt més greus quan circulen de forma inapropiada pels nostres camins sense respectar
els conreus, edificacions o provocar risc d’incendi.En aquest sentit, cal recordar els esforços que es fan
per impedir aquests atemptats sobre el paisatge que tenen un caràcter més habitural, mentre que quan
es tracta de celebrar una cursa organitzada professionalment és té molta més cura per part de totes
les administracions i  empreses organitzadores.Aquest posicionament té un caràcter més dogmàtic
que real, i entenem que acceptar la vostra proposta és un perjudici per al territori.Costa d’entendre que
entre els organitzadors de les curses que referiu hi  hagi el  Patronat de Turisme de la Diputació o
l’Agència catalana de Turisme entre els organitzadors.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa municipal de serveis interns del 19 de setembre de
2019.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de 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 (2 de JxCaT i 1 d'ERC) i amb el vot favorable d´un membre (de la CUP), ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d' acord transcrita  que presenta el grup municipal de la CUP.

 



 

ÀREA DE SERVEIS TERRITORIALS

26.Expedient 3375/2019. Estudi i aprovcació, si procedeix, de la Moció que presenta el grup municipal 
de JxCaT envers una demanda ciutadana sobre les places Drs. Gil Vernet i l'Ajuntament de Vandellòs

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4, En contra: 6, 
Abstencions: 2, Absents: 0

Es fa un recés de cinc minuts. Es torna a renaudar la sessió a les 20,40 minuts.

Vista la moció que presenta el grup municipal de JxCaT del següent contingut:

"Davant la insatisfacció general de com han quedat les obres de la Plaça Drs. Gil Vernet, la Plaça de
l’Ajuntament de Vandellòs i el carrer Major.

Davant  instàncies  fetes  per  diferents  persones  referents  a  aquest  tema  que  s’han  obviat  i  estan
pendents de resposta.

Davant les peticions de veïns i veïnes del poble instant al nostre grup municipal a presentar al Ple
d’aquest Ajuntament les seves propostes, queixes i suggeriments.

Davant el perill que representen certes modificacions fetes.

Junts per Catalunya vam decidir fer una recolllida de signatures als veïns/es de Vandellòs, estiuejants,
gent que treballa o té casa al nucli urbà per fer palès que les modificacions fetes a les dues places no
són del gust dels vilatans, no són funcionals ni segures algunes de les modificacions i creen barreres
arquitectòniques.

Per tant, no és una moció que presenta un grup polític, és una moció que presenten unes 300 persones
directa o indirectament de Vandellòs i que Junts per Catalunya només pretén ser l’eina per vehicular
aquesta necessitat. Com que no volem comprometre a ningú, basant-nos amb la llei de protecció de
dades, nosaltres serem qui custodiarem les dades de les persones signants i en cap moment deixarem
fotocopiar les mateixes.

Transmetem per aquest mitjà totes les demandes que ens han fet arribar, i instarem que en un plaç
breu de temps ( abans d’acabar el 2019) es faci un estudi pels serveis tècnics d’urbanisme de les
propostes, canvis i millores exposades en aquesta moció, per a mirar de fer efectives la major part de
les mateixes. Així mateix, demanem que en el pressupost del 2020 s’inclogui una partida per a fer les
modificacions i que les mateixes s’executin durant el primer semestre d’aquest any.

Proposta per la Plaça Drs. Gil Vernet:

- Es proposa substituir tots els elements de ferro que fan de fanal i instal·lar una nova il·luminació a
tota la plaça. Aquests fanals de ferro incomoden molt als veïns per la quantitat d’espai que ocupen i el
poc útils que arriben a ser  (il.luminen molt  poc).  Volem uns fanals que segueixin el  mateix  estil  i
característiques dels que ja estan instal·lats als carrers del poble i que il.luminin bé tota la plaça.



 

- Es proposa treure l’estructura del tendal,o modificar el tendal existent.Aquesta estructura actual de
tendal no es fa servir, és un cau de porqueria i la seva utilitat és nul·la (l’ombra es projecta a la paret).

-  Es  proposa  substituir  la  font  actual  amb  el  canal  d’aigua  de  ferro,  per  la  font  que  hi  havia
anteriorment. Actualment tot el canal de ferro de la font que va adherit a la façana del Bar Macari, és
un cau de larves de mosquits i  insectes,  fa  molta  pudor quan hi  ha aigua i  realment  no és gens
decorativa. Les cantonades punxegudes de la font són molt perilloses, els cantos són vius.

- La “Caixa de vidre” que vol recordar el refugi existent durant la Guerra Civil, no té encant, és un perill
evident i la funcionalitat histórica inexistent. Cal millorar aquesta funcionalitat

-  Les  noves  canonades  provoquen  olors  fortes  a  les  cases  del  voltant.  Caldria  revisar  d’on  ve  el
problema per a que dels desaigües no pugin les olors.

- El desnivell de la plaça és considerable,i incomoda moltes de les activitats que es realitzen a la plaça.
El terra escollit no rebutja la brutícia sinó al contrari. Malgrat això, entenem que és la part que costarà
més d’arranjar i  que és la que ha costat més diners públics,  per tant, deixem en consideració dels
serveis tècnics d’urbanisme la millora del desnivell i el canvi del terra.

Proposta per la Plaça de l’Ajuntament i Carrer Major:

- Es proposa reubicar la font i posar-la a la cantonada de l’església tal i com estava anteriorment. La
situació d’aquesta font no és gens adequada, ocupa una part considerable de la plaça, està al costat
d’unes  escales  que  no  s’entén  la  seva  ubicació  ni  utilitat  i  entenem  que,  les  cantonades  vives
(punxegudes) de la font són molt perilloses i poden ocasionar danys pels vianants i pels vehicles en
circulació.

-  Senyalitzar  amb llum tots els  desnivells de la plaça (escales,  arbres,  font,  etc.)  ja  que la manca
senyalització pot provocar incidents tan personals com materials.

- Es proposa reubicar l’arbre que hi ha a la cruïlla del C/ de Baix amb la plaça, la seva situació dificulta
l’accés a tot tipus de vehicles.

- Es proposa la senyalització del desnivell de la rampa de l’entrada de l’església situada al Carrer Major i
la col·locació d’ una barana per seguretat pels vianants.

- Reubicar el mobiliari urbà (jardineres i bancs ) de l’entrada de l’Ajuntament aprofitant així un espai
més ampli de la plaça.

- Eliminació de les escales situades a la cruïlla del C/ de Baix amb la Plaça o posar una barana al costat
que no n’hi ha, ara per ara, baixar és un perill.

-  Es proposa tornar a posar el jardinet amb la velleta de Vandellòs al lloc on estaba, a l’entrada de
l’Ajuntament .

- El desnivell de la plaça és considerable,i incomoda la viabilitat de la plaça. El terra escollit no rebutja
la brutícia sinó al contrari. Malgrat això, entenem que és la part que costarà més d’arranjar i que és la
que ha costat més diners públics, per tant, deixem en consideració dels serveis tècnics d’urbanisme la
millora del desnivell i el canvi del terra.

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords :



 

Primer.- Escoltar la veu del poble

Segon.- Traslladar als serveis tècnics d’urbanisme les demandes per a que en puguin fer un estudi
abans d’acabar l’any 2019.

Tercer.-  Fer  una  reunió  oberta  amb  les  entitats  i  vilatans/es  per  explicar  la  proposta  de  les
modificacions que es poden realizar, com i quan es pretenen executar .

Quart.- Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer semestre del mateix any.

Cinquè.-  Traslladar  l’adopció  d’aquests  acords  a  tots  els  vilatans  del  municipi  de  Vandellòs  i  l
´Hospitalet de l´Infant."

Intervé la Regidora Assumpció Castellví de JxCaT que manifesta:

"No llegiré la moció ja que l’heu pogut llegir tots vosaltres, són 2 fulls, però faré un resum del més
important.

No és una moció de JxC és una moció que neix d’una demanda del poble. Hem recollit signatures en
total en tenim 274, ens disculpem a les persones que no han pogut signar i sabem que volen fer-ho ja
que quan hem passat per la seva casa no els hem trobat, però encara poden fer-ho si volen.

Davant la insatisfacció general de com han quedat les obres de la Plaça Drs. Gil Vernet, la Plaça de
l’Ajuntament de Vandellòs i el carrer Major.

Davant  instàncies  fetes  per  diferents  persones  referents  a  aquest  tema  que  s’han  obviat  i  estan
pendents de resposta.

Davant el perill que representen certes modificacions fetes.

Per tant, no és una moció que presenta un grup polític, és una moció que presenten unes 300 persones
directa o indirectament de Vandellòs i que Junts per Catalunya només pretén ser l’eina per vehicular
aquesta necessitat. Com que no volem comprometre a ningú, basant-nos amb la llei de protecció de
dades, nosaltres serem qui custodiarem les dades de les persones signants i en cap moment deixarem
fotocopiar les mateixes. I així  fem constar totes les propostes.

El desnivell de les dues places és considerable,i incomoda moltes de les activitats que es realitzen a la
plaça. El terra escollit no rebutja la brutícia sinó al contrari. Malgrat això, entenem que és la part que
costarà més d’arranjar i que és la que ha costat més diners públics, per tant, deixem en consideració
dels serveis tècnics d’urbanisme la millora del desnivell i el canvi del terra

Plaça Drs. Gil Vernet:

- Es proposa substituir tots els elements de ferro que fan de fanal i instal·lar una nova il·luminació a
tota la plaça.

-Es proposa treure l’estructura del tendal,o modificar el tendal existent.

-  Es  proposa  substituir  la  font  actual  amb  el  canal  d’aigua  de  ferro,  per  la  font  que  hi  havia



 

anteriorment. I per cert, on és la font anterior? La voldríem veure. Volem la font.

-La “Caixa de vidre” que vol recordar el refugi existent durant la Guerra Civil, no té encant, és un perill
evident i la funcionalitat histórica inexistent. Cal millorar aquesta funcionalitat

-Les  noves  canonades  provoquen  olors  fortes  a  les  cases  del  voltant.  Caldria  revisar  d’on  ve  el
problema per a que dels desaigües no pugin les olors.

 Plaça de l’Ajuntament i Carrer Major:

- Es proposa reubicar la font i posar-la a la cantonada de l’església tal i com estava anteriorment.

-Senyalitzar amb llum tots els desnivells de la plaça (escales, arbres, font, etc.)

- Es proposa la senyalització del desnivell de la rampa de l’entrada de l’església situada al Carrer Major i
la col·locació d’ una barana per seguretat pels vianants.

- Reubicar el mobiliari urbà (jardineres i bancs ) de l’entrada de l’Ajuntament aprofitant així un espai
més ampli de la plaça.

- Eliminació de les escales situades a la cruïlla del C/ de Baix amb la Plaça o posar una barana al costat
que no n’hi ha, ara per ara, baixar és un perill.

- Es proposa tornar a posar el jardinet on hi havia la velleta de Vandellòs al lloc on estaba, a l’entrada de
l’Ajuntament . Per cert on és la velleta, va costar molts diners, ens agradaria veure-la.

 D’acord amb tot l’ exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi el següent:

Primer.

Escoltar la veu del poble

Segon.

Traslladar  als  serveis tècnics d’urbanisme les demandes per  a que en puguin fer  un estudi  abans
d’acabar l’any 2019.

Tercer

Fer una reunió oberta amb les entitats i vilatans/es per explicar la proposta de les modificacions que
es poden realizar, com i quan es pretenen executar .

Quart.

Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el primer
semestre del mateix any.

Cinquè.

Traslladar l’adopció d’aquests acords a tots els vilatans del municipi de Vandellòs i l´Hospitalet de l



 

´Infant"

Per la Regidora Assumpció Castellví  del  grup municipal  de JxCaT es fa la següent explicació:  "No
llegiré  la  moció  ja  que  l’heu  pogut  llegir  tots  vosaltres,  són  2  fulls,  però  faré  un  resum  del  més
important.

No és una moció de JxC és una moció que neix d’una demanda del poble. Hem recollit signatures en
total en tenim 274, ens disculpem a les persones que no han pogut signar i sabem que volen fer-ho ja
que quan hem passat per la seva casa no els hem trobat, però encara poden fer-ho si volen.

Davant la insatisfacció general de com han quedat les obres de la Plaça Drs. Gil Vernet, la Plaça de
l’Ajuntament de Vandellòs i el carrer Major.

Davant  instàncies  fetes  per  diferents  persones  referents  a  aquest  tema  que  s’han  obviat  i  estan
pendents de resposta.

Davant el perill que representen certes modificacions fetes.

Per tant, no és una moció que presenta un grup polític, és una moció que presenten unes 300 persones
directa o indirectament de Vandellòs i que Junts per Catalunya només pretén ser l’eina per vehicular
aquesta necessitat. Com que no volem comprometre a ningú, basant-nos amb la llei de protecció de
dades, nosaltres serem qui custodiarem les dades de les persones signants i en cap moment deixarem
fotocopiar les mateixes. I així fem constar totes les propostes.

El desnivell de les dues places és considerable,i incomoda moltes de les activitats que es realitzen a la
plaça. El terra escollit no rebutja la brutícia sinó al contrari. Malgrat això, entenem que és la part que
costarà més d’arranjar i que és la que ha costat més diners públics, per tant, deixem en consideració
dels serveis tècnics d’urbanisme la millora del desnivell i el canvi del terra

Plaça Drs. Gil Vernet:

- Es proposa substituir tots els elements de ferro que fan de fanal i instal·lar una nova il·luminació a
tota la plaça.

-Es proposa treure l’estructura del tendal,o modificar el tendal existent.

-  Es  proposa  substituir  la  font  actual  amb  el  canal  d’aigua  de  ferro,  per  la  font  que  hi  havia
anteriorment. I per cert, on és la font anterior? La voldríem veure. Volem la font.

-La “Caixa de vidre” que vol recordar el refugi existent durant la Guerra Civil, no té encant, és un perill
evident i la funcionalitat histórica inexistent. Cal millorar aquesta funcionalitat

-Les  noves  canonades  provoquen  olors  fortes  a  les  cases  del  voltant.  Caldria  revisar  d’on  ve  el
problema per a que dels desaigües no pugin les olors.

Plaça de l’Ajuntament i Carrer Major:

- Es proposa reubicar la font i posar-la a la cantonada de l’església tal i com estava anteriorment.

-Senyalitzar amb llum tots els desnivells de la plaça (escales, arbres, font, etc.)

- Es proposa la senyalització del desnivell de la rampa de l’entrada de l’església situada al Carrer Major i
la col·locació d’ una barana per seguretat pels vianants.

- Reubicar el mobiliari urbà (jardineres i bancs ) de l’entrada de l’Ajuntament aprofitant així un espai
més ampli de la plaça.



 

- Eliminació de les escales situades a la cruïlla del C/ de Baix amb la Plaça o posar una barana al costat
que no n’hi ha, ara per ara, baixar és un perill.

- Es proposa tornar a posar el jardinet on hi havia la velleta de Vandellòs al lloc on estaba, a l’entrada de
l’Ajuntament . Per cert on és la velleta, va costar molts diners, ens agradaria veure-la.

D’acord amb tot l’ exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi el següent:

 Primer.

Escoltar la veu del poble

Segon.

Traslladar  als  serveis tècnics d’urbanisme les demandes per  a que en puguin fer  un estudi  abans
d’acabar l’any 2019.

Tercer

Fer una reunió oberta amb les entitats i vilatans/es per explicar la proposta de les modificacions que
es poden realizar, com i quan es pretenen executar .

Quart.

Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el primer
semestre del mateix any.

Cinquè.

Cinquè.--  Traslladar  l’adopció  d’aquests  acords  a  tots  els  vilatans  del  municipi  de  Vandellòs  i  l
´Hospitalet de l´Infant."

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la explicació de vot: "En primer lloc, des
del Grup Municipal de la CUP consideren que aquesta moció és inoportuna en el temps. Tot i que
sabem del descontentament de les veïnes i veïns en relació a les obres realitzades tant a la Plaça Drs.
Gil Vernet com a la Plaça de l’Ajuntament, creiem que el Grup Municipal de Junts per Catalunya, que
amb un altre nom ja estava aquí la passada legislatura, hagués pogut promoure accions, queixes o
suggeriments molt abans de que aquestes obres comencessin o durant les mateixes.Dit això, hem
revisat tots els punts de la part declarativa de la proposta i creiem que n’hi ha alguns que realment es
podrien dur a terme, sobretot aquells que son molt evidents que no funcionen, com el rafal de la plaça
de baix, o que generen certs problemes, com un parell de columnes de la mateixa plaça, i que el seu
replantejament no significarien una gran despesa econòmica.Però hi ha altres punts amb els que no
estem d’acord per l’elevat cost econòmic que significarien just en una obra acabada de fer, o altres,
com reposar l’estàtua que anomeneu velleta de Vandellòs, quan tothom sap que era una estàtua que
havia d’anar a la Plaça del Pou de l’Hospitalet i que per interessos personals d’una regidora la van fer
posar  a Vandellòs.En tot  cas,  de  la  part  dispositiva el  que creiem que s’hauria  de fer  primer com
Ajuntament és el que dieu en el punt 2 de la proposta, convocar a veïns i veïnes amb els serveis tècnics
municipals i consensuar aquelles actuacions de millora més evidents i menys costoses.Es per tot això
que ens abstindrem."

Per  l'Alcalde es fa la següent  explicació de vot:  "Votarem en contra en primer lloc perquè a nivell
procidemental, quan es va fer la plaça doctors Gil vernet es va fer una consulta i una valoració amb
totes les propostes que van fer els ciutadans, també pensem d´una altra banda que hi han propostes
que es poden solucionar i s'escolten totes les propostes i si es poden esmenar així es fa."



 

Per  la  Regidora  Esmeralda  Saladié  del  grup  municipal  d'ERC  es  fa  la  següent  explicació  de  vot:
"Nosaltres votarem a favor perquè som molt conscients també d´aquestes necessitats i demandes per
part dels veïns".

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials de 19 de setembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament amb el  vot desfavorable de sis membres (del  PSC) amb el  vot favorable de
quatre membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d' ERC) i amb l' abstenció de dos membres (1 de la CUP i 1
de C's) del nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA:

Primer.- Desestimar la  Moció  transcrita que presenta el grup municipal de JxCaT .

 

27.Expedient 3415/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el grup municipal 
de JxCaT per a la creació d'una àrea d'autocaravanes a les poblacions de Vandellòs i l'Hospitalet de 
l'Infant.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 6, En contra: 6, 
Abstencions: 0, Absents: 0

Vist  la  moció  que  presenta  el  grup  municipal  de  JxCaT  que  ha  estat  consensuada  amb  el  grup
municipal d'ERC del següent contingut:

"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 aquet 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, 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  Vandellòs  (davant  de  la
deixalleria municipal)  molts dies trobem aparcades autocaravanes que fan nit  allí.  A Hospitalet  de



 

l’Infant des de la Punta del Riu fins l’Arenal cada dia i a desenes d’autocaravanes aparcades que fan
nits allí.

Creiem que no suposaria cap gran despesa regular algun indret de Vandellòs i algun d’Hospitalet per
tal d’habilitar-los com a zona d’aparcament i serveis d’autocaravanes.

Creiem que s’ha de potenciar el turisme tant d’interior com 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 aprovi els següents acords :

Acceptada l’esmena del grup municipal d’ERC per afegir el primer punt de la moció.

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.- Estudiar la possibilitat d’un lloc adequat a la població de l’Hospitalet de l’Infant per duu a
terme una àrea d’autocaravanes

QUART.- Fer les obres necessàries, com poden ser punts de llum i 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 escau, les taxes oportunes per utilització del servei.

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."

Per la Regidora Belen Lavilla pel grup municipal  de JxCaT es comunica la nova Moció on s´acceptat
una esmena que ha fet ERC.

Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació de vot:"Votem a favor
d'aquesta proposta presentada 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. 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"

Intervé  la  Regidora  Esmeralda  Saladié  del  grup  municipal  d'  ERC  es  fa  la  següent  explicació:" Hi
votarem a favor perquè hem pogut copsar que a l´Hospitalet hi ha una problemàtica important. Aquest
estiu ens vam reunir amb 2 comunitats de veïns perquè ens ho van demanar, a la reunió vam assistir la
regidora de la FIC i el regidor de Ciutadans, el regidor de la CUP i les regidores de Junts per Cat no van
poder venir. En aquesta reunió els veïns ens van explicar tota la problemàtica que estan patint i ens van
ensenyar fotos com que els autocaravanistes acampen: treuen toldos, taules i cadires. Llencen les
aigües grises a una finca que hi ha molt bruta al final de la zona de l´Arenal. Aquesta problemàtica ha
passat de la zona de la Punta del Riu a la Zona de l´Arenal ja que heu anat posant limitadors als
pàrquings públics.

El nostre GM va presentar una esmena  a la proposta de resolució de Junts per Cat per tal que s
´actualitzi l´Ordenança Municipal, ja que vam estar mirant que l´Ordenança reguladora és de l´any 94 i 
en cap cas parla d´autocaravanes, entenem que en aquell any aquest terme encara no estava de moda
o no s´utilitzava.  També hem pogut  comprovar que l´Ordenança de regulació de trànsit  a  les vies
públiques del terme municipal a l´article 81 punt 3 i el llegeixo.

Aquest articulat és el que se´ls hi contesta a les dos comunitats de veïns que van presentar les queixes
a l´Ajuntament aquest estiu i que consta en la junta de Govern de 20/08/19. No llegeixo els noms per la
Protecció de Dades.

És una problemàtica que s´ha de subsanar perquè els veïns estan indignats per les conductes gens
cíviques dels autocaravanistes.

I per últim comentar que el pàrquing públic de l´Almadrava s´utilitza per pernoctar les autocaravanes.

Resposta al PSC: Solucionés un problema  a un lloc i el traslladés a un altre. Com ho justifiques?

Si els veïns estan escoltant això... estaran..."

Pel  Regidor  Tomas Diaz del  grup municipal  de C's  fa  la  seva explicació  de vot  positiva perquè la
problemàtica que existeix va amb augment, s´ha de solucionar el problema

L´Alcalde fa l'explicació de vot: " Entenem el fons i la forma no es convenç, el que hem de procurar és
fer l' ordenança i regular-ho entre tots".

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC fa la seva explicació de vot ja que enten que el
que s´ha de fer és regular la problemàtica existent".

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials del 19 de setembre de 2019.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (6 del PSC) i amb el vot favorable de sis
membres (2 de JxCAT, 1 de la FIC, 1 d' ERC, 1 de la CUP i 1 de C's) i amb aquest cas d´empat decideix el
vot de qualitat de l' Alcalde, ACORDA:

Primer.- Desestimar la Moció transcrita presentada pel grup municipal de JxCaT  .

 



 

28.Expedient 3585/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta de resolució que presenten 
conjuntament els grups municipals de JxCaT i la FIC per modificar la viabilitat i la creació de places 
d'aparcament al C. Major de l'Hospitalet de l'Infant

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, En contra: 6, 
Abstencions: 1, Absents: 0

Atesa la moció que presenten els grups municipals de JxCaT i la FIC del següent contingut:

"D’acord amb allò que dicta l’article 106.1 i 106.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, els grups municipals de Junts
per Catalunya – JxC i la Federació d’Independents de Catalunya – FIC presenten la següent proposta
de resolució perquè sigui inclosa en l’ordre del dia del proper ple de l’ajuntament que se celebrarà
durant aquest mes de setembre de 2019.

Davant  la  problemàtica  existent  d’aparcament  i  viabilitat  al  Carrer  Major,  davant  la  disminució  de
comerços de la  zona i  les queixes que ens han fet  arribar  els  veïns i  veïnes del  Carrer  Major  del
municipi de l'Hospitalet de l’Infant, els qual ja han presentat una demanda amb signatures a aquest
ajuntament en aquest sentit, nosaltres hem volgut buscar solucions.

Entenem que la desertització comercial i veïnal de la zona, ha vingut donada per la manca de facilitats
en la circulació i l’estacionament de vehicles, sobre tot si ho comparem amb altres sectors del poble on
els comerços, sembla que disposin d’aparcaments propis, però que han estat creats i construïts per
l’ajuntament.

Per això entenem que els pocs comerços que hi queden han de poder, com a mínim, igualar-se amb
d’altres del poble pel que fa a accessibilitat motoritzada i amb els llocs d’aparcament que aquesta
mobilitat requereix.

La nostra proposta és que el departament d’urbanisme de l’ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de
l’Infant estudii la viabilitat d’aparcament de vehicles al Carrer Major amb les modificacions necessàries
que es puguin derivar.

També  és  necessari  treure  total  o  parcialment  els  arbres  i  el  mobiliari  públic  per  facilitar  tant
l’aparcament com el  pas de vehicles grans que porten la mercaderia als comerços del carrer i  que
poden tocar les balconades. Els arbres actuals es fan molt grans, embruten el terra i prenen espai per
poder aparcar.

Incloure una zona de càrrega i descàrrega a la part més ampla del carrer és molt important per tal de
poder abastir de mercaderies als comerços propers sense interferir en la Via Augusta, i protegir així les
balconades del mateix carrer.

Segons la solució o solucions escollides, s’hauria d’estudiar la possibilitat de l’ús de targes veïnals per
a que l’accés a l’aparcament fos per al veïns i veïnes del carrer. En el cas de que els punts anteriors no
es poguessin dur a terme valorar la col.locació de pilones o algun altra dispositiu que tingués el mateix
propòsit. Però és urgent trobar una sortida a aquesta problemàtica.

D’acord amb tot l’exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents acords :



 

Es fa constar que s´ha acceptat una esmena del grup municipal de C's que es referia a treure el punt de
fer difusió el que surti d'aquests acords.

PRIMER.-.  Que  el  departament  d’urbanisme  de  l’ajuntament  de  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant
estudiï la viabilitat d’aparcament durant tot el dia de vehicles al Carrer Major amb la seguretat, per a
persones i bens, requerida.

SEGON.- Retirar total o parcialment els arbres i el mobiliari urbà per facilitar tant l’aparcament i el pas
de vehicles, especialment els de repartiment de mercaderies que poden tocar les balconades.

TERCER.- Contemplar la inclusió d'una zona de càrrega i descàrrega a la part més ampla del carrer per
tal de poder abastir de mercaderies als comerços propers sense interferir en la Via Augusta, que ja
suporta molt trànsit.

QUART.- En el cas de que els punts anteriors no es poguessin dur a terme valorar la col.locació de
pilones o algun altra dispositiu que tingués el mateix propòsit.

CINQUÈ.- Estudiar la possibilitat de l’ús de targetes veïnals per donar preferència d’estacionament als
veïns de la zona o clients dels comerços aquí establerts.

SISÈ.- Destinar una part del pressupost 2020 a aquest projecte per a què es pugui executar durant el
primer trimestre del mateix any."

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació de vot:

"A nosaltres ens sembla bé que les zones peatonals no tinguin punts d’aparcament permanents al
mateix carrer, i menys en un cas com aquest del C. Major d’Hospitalet on hi ha un aparcament públic i
gratuït just al costat. No estem d’acord tampoc en treure els arbres i el mobiliària urbà d’aquest espai
públic.En canvi, si que en sembla bé que si convé es pugui habilitar alguna plaça per a vehicles de
persones  amb  mobilitat  reduïda,  o  que  s’adeqüi  si  es  necessita  alguna  plaça  de  càrrega  i
descàrrega.Demanem votació separada del punt Tercer, per votar-hi a favor. Si l’alcalde no deixa votar
separadament, ens abstindrem."

Per la Regidora Elidia López pel grup municipal la FIC es manifesta: "Carrer Major recordar el agarbí
comparatiu  que  hi  ha  d’unes  zones  comercials  vers  als  altres  l’ajuntament  ha  de  preservar  el
desenvolupament comercial del seu municipi.

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'  ERC manifestant:" Naltros hi votarem a
favor per dos motius: primera perquè és una petició veïnal i la veiem coherent i segona per fomentar el
comerç, nosaltres hem estat parlant amb els comerços i un en concret que ens ha explicat que ha
perdut clients, a causa per problemes de mobilitat reduïda que no poden accedir al seu comerç"

L' Alcalde fa la seva explicació de vot:que és la Policia Local qui ha de fer aquest informe sobre la
seguretat viària, en quan a les places de mobilitat reduïda evidentment estem d' acord, és una zona de
prioritat invertida, el peató s´ha de poder passetjar,  el que ha de privar és la seguretat abans que la
mobilitat. El centre històric del poble s´ha de reforçar entre tots.

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis territorials de 19 de setembre de 2019

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de 6 membres (del PSC), amb el vot favorable de cinc
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d' ERC i 1 de C's) i amb l'abstenció de la CUP , del nombre de tretze



 

que legalment el componen, ACORDA:

Primer.-Desestimar la proposta de resolució transcrita que presenten els grups municipals de JxCaT i
la FIC .

 

29.Expedient 3642/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre l'inici dels procediments per a l'obertura de l'expedient d´expropiació forçosa
d'un edifici a Vandellòs

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 8, 
Abstencions: 2, Absents: 0

 Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El  nostre  municipi,  especialment  als  nuclis  d’interior,  hi  ha  un  gran  nombre  d’edificis  en  estat
d’abandonament. Aquestes situacions representen en alguns casos un risc per a la seguretat pública.
Fa més d’un any va haver  diversos ensorraments en una granja abandonada al  mig del  poble de
Vandellòs, situada entre els carrers Joan Miró, Pau Casals, i Mas de Valentí, que va generar alarma
entre el veïnat.

Després dels ensorraments es van col·locar unes borrasses de plàstic a la façana de l’edifici i unes
valles al carrer Mas de Valentí per prohibir l’estacionament de vehicles sota la façana de l’edifici en
ruïnes. Més d’un any després la situació continua igual, amb valles que dificulten l’aparcament de les
veïnes i el trànsit en general. Segons el veïnat l’edifici, a banda d’amenaçar amb nous ensorraments,
està en un estat insalubre amb presència de rossegadors i gats que hi fan niu.

Justament, el nostre programa electoral contenia un punt que en aquests casos planteja l’actuació
administrativa pública per obrir la via de l’expropiació forçosa quan la propietat faci cas omís de les
actuacions de consolidació/rehabilitació que se li indiquin. Tenint constància que l’Ajuntament a finals
de 2018 va indicar-li  a la propietat una sèrie d’actuacions, i que aquesta no ha donat cap resposta
satisfactòria, creiem que es donen les condicions per obrir un expedient d’expropiació forçosa.

L’expropiació  forçosa  és  la  manera  més  ràpida  i  econòmica  per  donar  una  solució  a  aquesta
problemàtica. Altres alternatives, com la compra de l’edifici per part de l’Ajuntament no les entenem
viables per l’elevat cost de l’operació i  perquè un Ajuntament no es pot dedicar a actuar d’agència
immobiliària comprant edificacions malmeses o en estat de ruïna.

Aquesta proposta d’iniciar l’expedient d’expropiació forçosa està emparada legalment pel punt quart de
l’apartat 1e de l’article 110 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de
la Llei d'urbanisme, que diu, literalment:

“Article 110

Supòsits legitimadors de les expropiacions per raons urbanístiques

1. L'expropiació forçosa per raons urbanístiques es pot aplicar en els supòsits següents: e) Per raó de



 

l'incompliment de la funció social de la propietat, en els supòsits següents:

Quart.  Que  els  propietaris  o  propietàries  d'immobles  no  facin  les  obres  d'adaptació  que  siguin
requerides per a la seguretat de les persones o les obres que siguin determinades pels plans,  les
normes o els projectes de caràcter històric, arqueològic o artístic.”

Un  cop  executada  l’expropiació  forçosa  la  proposta  del  nostre  grup  municipal  és  enderrocar
completament  l’edificació  i  destinar  l’espai  a  habitatge social  i  a  equipaments públics.  Tanmateix,
caldria  que  els  usos  finals  es  debatessin  entre  tots  els  veïns  i  veïnes  del  poble  de  Vandellòs,
especialment entre els veïns i veïnes més directament implicats.

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. Amb caràcter immediat, iniciar els procediments per a l’obertura de l’expedient d’expropiació forçosa
de l’edifici abandonat situat entre els carrers Joan Miró, Pau Casals, i Mas de Valentí al nucli urbà de
Vandellòs.

2. Un cop executada l’expropiació forçosa procedir a l’immediat enderroc de l’edifici i sanejament del
solar, i obrir un debat públic entre els veïns i veïnes de Vandellòs per decidir els usos finals als que s’ha
de destinar l’espai alliberat.  "

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal  de la CUP explica: "Fa més d’un any va haver diversos
ensorraments en una granja abandonada al mig del poble de Vandellòs, situada entre els carrers Joan
Miró, Pau Casals, i Mas de Valentí, que va generar alarma entre el veïnat.Justament, el nostre programa
electoral contenia un punt que en aquests casos planteja l’actuació administrativa pública per obrir la
via  de  l’expropiació  forçosa  quan  la  propietat  faci  cas  omís  de  les  actuacions  de
consolidació/rehabilitació que se li indiquin. Tenint constància que l’Ajuntament a finals de 2018 va
indicar-li a la propietat una sèrie d’actuacions, i que aquesta no ha donat cap resposta satisfactòria,
creiem que es donen les condicions per obrir un expedient d’expropiació forçosa. Aquesta proposta
d'iniciar l'expedient d'expropiació forçosa està emparada legalment pel punt quart de l'article 110 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d' agost, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei d´urbanisme, que diu
literlament:“ Que  els  propietaris  o  propietàries  d'immobles  no  facin  les  obres  d'adaptació  que  siguin
requerides per a la seguretat de les persones o les obres que siguin determinades pels plans, les normes o
els projectes de caràcter històric, arqueològic o artístic." 

En aquesta proposta d'acord demanem que amb caràcter immediat s'iniciïn els procediments per a
l'obertura de l'expedient d'expropiació forçosa de l'edifici i abandonat situat entre els carrers Joan Miró,
Pau Casals i Mas de Valentí al nucli urbà de Vandellòs".

Intervé la Regidora Assumpció Castellví  pel grup municipal de JxCaT: "És clar que cal adoptar una
solució el més ràpida possible vers aquest edifici, ja que és un perill per Vandellòs.JxC volem deixar
clar  que  nosaltres  estem  a  favor  per  la  solució  més  ràpida,  viable,  agil  i  econòmica.  Per  tant,  si
l’expropiació és la manera que es faci, si és la compra als propietaris doncs que aquesta sigui la via.
Deixem la porta oberta a les dues opcions i que siguin els tècnic municipals qui prenguin la decisió."

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d' ERC:"Nosaltres hi votarem a favor i no pot ser d
´una altra manera, com bé has dit tu Sergi jo en l´anterior Ple vaig llegir l´informe de la secretaria i dels
Serveis  Tècnics,  en  data  31/12/18,  si  no  m´equivoco,  deia  que  si  la  propietat  feia  cas  omís  als



 

requeriments es duria a terme l´expedient d´expropiació forçosa,  i  és el que jo li  vaig preguntar a l
´anterior Ple al Regidor Federic i em vau dir que estàveu en procés de negociació.

Pensem que l´equip de Goven ho heu deixat dilatar massa per això el nostre grup fa 2 o 3 setmanes
vam fer una campanya  a les xarxes socials i als mitjans de comunicació per denunciar l´estat actual
de la Granja i perquè els veïns ja  no poden més.  A més volíem comentar l´estat de les tanques, a nivell
de prevenció de riscos s´ho hauríeu de mirar: els ferros no tenen tapes..

Preguntes al regidor del PSC:

-       Quants mesos fa que esteu negociant?

-       Més de 6 mesos?

-       I el patiment dels veïns?

-       Què hi posava a l´informe dels Serveis Tècnics?"

 

El  Regidor  Frederic  Escoda  pel  grup  municipal  del  PSC  explica  com  ha  anat  el  procediment  de
l'expedient.

La Regidora Elidia López del grup municipal de la FIC explica el seu vot dient que s´ha de  buscar una
solució.

Per l' Alcalde es manifesta:"Estem d’acord en la problemàtica que generen les edificacions en estat
d’abandonament.En el cas que ens ocupa, aquest Ajuntament sempre ha estat vetllant per la seguretat
de l’edificació i ha tractat que la propietat actués.Efectivament, l’actuació realitzada no ha satisfet la
demanda veïnal i tampoc la feta des de l’Ajuntament. Per això el procediment administratiu no s’ha
paralitzat  i  sempre  s’ha  estat  emetent  a  l’evolució  del  mateix.En  tot  aquest  procés  s’ha  intentat
negociar amb la propietat per tal de la venda de l’edifici i del solar a l’Ajuntament i, en cas contrari,
aquest continuarà el procés de declaració de runa.L’operació de compra-venda ha de comptar amb els
informes prescriptius dels serveis tècnics municipals i, sobretot, ha de comptar amb l’autorització de la
D.G.  de  Patrimoni  que  garanteix  la  realització  d’operacions  com  aquesta  per  salvaguardar  els
interessos públics, en aquest cas de l’Ajuntament.Altra cosa ben diferent és portar a terme un procés
d’expropiació forçosa que no és cap de les solucions plantejades per l’Ajuntament i que, amb seguretat,
tampoc implicaria la solució immediata de la problemàtica generada. L’apartat referit a la funció social
de la propietat és més que interpretable i la realització de les obres d’adaptació és qüestionable.Aquest
tipus d’actuació ha de comptar amb el vist-i-plau de l’autoritat judicial i la previsible judicialització del
conflicte encara contribuiria a l’endarreriment de la solució del problema"

Vist el dictamen de la Comissió informativa de serveis territorials del 19 de setembre 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), amb l
´abstenció de dos membres (de JxCaT) i amb el vot favorable de dos membres (de la CUP i d' ERC) que 
representen la majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA:

Primer.  Desestimar  la proposta d' acord transcrita que presenta el grup municipal de la CUP.

 



 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES

30.Expedient 3441/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el grup municipal 
d'ERC en suport a les ONG que treballen en el rescat i salvament al Mediterrani

Favorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 10, En contra: 1, 
Abstencions: 1, Absents: 0

Vista la moció que presenta el grup municipal d'ERC del següent contingut:

"El  Mediterrani  s’ha  convertit  en  la  frontera  més perillosa  del  món,  amb més de 14.000 persones
mortes des del 2014, una catàstrofe humanitària de dimensions equiparables a les d’un genocidi. 859
persones hi han perdut la vida aquest 2019, segons l’OIM. Tot i que provablement la xifra real de morts
és molt més elevada.

 És  urgent  l’establiment  de  corredors  humanitaris  segurs  i  els  programes  de  reassentament  i
reubicació,  així  com de vies legals i  segures,  com l’expedició de visats humanitaris segurs i visats
acadèmics, per a solucionar el problema.
 Davant aquesta situació, diverses ONGs com Open Arms, Sos Méditeranée, Metges Sense Fronteres i
Sea Watch, entre d’altres, naveguen pel mediterrani buscant vaixells a la deriva per rescatar persones i
salvar  vides.  Una  tasca  que  és  responsabilitat  directa  de  les  institucions  europees  i  dels  estats
membres, però que aquests no sols incompleixen amb el seu deure, sinó que en dificulten la tasca de
les organitzacions de rescat que fan el que haurien de fer els estats.
Aquestes  organitzacions  estan  patint  una forta  onada de  criminalització  per  part  de  molts  estats
europeus, impedint que atraquin als seus ports, amb la immobilització dels vaixells, amb l’amenaça de
multes i amb acusacions de tràfic de persones i organització criminal, que ha portat a detencions com
la de la capitana del  Seawatch 3 Carola Rackete. Diversos països tenen previstes multes,  com per
exemple l’Estat Espanyol, de fins a 900.000 euros en cas que s'intenti rescatar persones.
 Cal recordar que l’article 98 de la Convenció de las Nacions Unides sobre el Dret del Mar respecte als
deures de prestar auxili implica directament els estats:  
1.- Tot Estat exigirà al capità d'un buc que enarbori el seu pavelló que, sempre que pugui fer-ho sense
greu perill per al buc, la seva tripulació o els seus passatgers: 

a) Presti auxili a tota persona que es trobi en perill de desaparèixer en el mar. 
b) Es dirigeixi a tota la velocitat possible a prestar auxili a les persones que estiguin en perill,
quan sàpiga que necessiten socors i sempre que tingui una possibilitat raonable de fer-ho. 
c) Cas d'abordatge, presti auxili a l'altre buc, a la seva tripulació i als seus passatgers i, quan
sigui possible,  comuniqui a l'altre buc el nom del seu, el seu port de registre i el port més
pròxim en què farà escala. 

2.- Tot Estat riberenc fomentarà la creació, el funcionament i el manteniment d'un servei de cerca i
salvament adequat i eficaç per a garantir la seguretat marítima i aèria i, quan les circumstàncies ho
exigeixin, cooperarà per a això amb els Estats veïns mitjançant acords mutus regionals. 
 El Govern de la Generalitat ha expressat en diverses ocasions la voluntat d’acollir declarant Catalunya
com a port  segur,  oferint  els  ports  gestionats  per  l'empresa pública Ports  de  la  Generalitat  per  a
l'arribada de vaixells que realitzen tasques de salvament a la Mediterrània. L'acord inclou també la
creació d'una comissió Interdepartamental Ports Segurs, que ha de vetllar per l'acolliment d'aquests
vaixells, coordinar l'assistència i gestionar també les actuacions per assegurar l'acolliment. 
 El Parlament de Catalunya també ha expressat el seu suport amb les entitats no governamentals que
treballen per rescatar persones al mediterrani, a través de diverses mocions, com l’aprovada el 25 de
juliol.  A més,  va aprovar donar la Medalla d’Honor a Òscar Camps,  fundador d’Open Arms i Carola
Rackete, capitana del Seawatch 3, com a mostra de suport a la seva tasca.
 Des del món municipal, s’ha reiterat el compromís amb mocions i declaracions a favor de l’acollida,



 

posant a disposició de les ONGs i govern recursos per acollir a les persones refugiades.
 Per tots aquests motius, el  Grup Municipal  d´Esquerra Republicana de Vandellòs i l´Hospitalet de l
´Infant proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents
 ACORDS
PRIMER.- Expressar el  suport  amb les ONGs que naveguen pel  mediterrani per  rescatar persones i
salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.
SEGON.- Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del Govern de la
Generalitat  de Catalunya i  les entitats socials que treballen amb persones refugiades els recursos
materials i econòmics necessaris.
TERCER.- Exigir  al  Govern  de  l’Estat  el  compliment  de  la  sentència  del  Tribunal  Suprem  que  el
condemna a  l’execució  dels  compromisos de reubicació  i  reassentament  acordats  que obliguen a
tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.
QUART.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal Constitucional,
del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que l’obliguen
a transferir  a la  Generalitat,  al  llarg del  2019,  la competència i  els  recursos per  a l’acollida de les
persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional.

CINQUÈ.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al mediterrani
rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació, reconstrucció, econòmiques,
de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i
que  apliqui,  també,  polítiques  d’acollida  inclusives que garanteixin  la  subsistència  i  els  drets  més
bàsics de tothom.
SISÈ.- Instar  al  Govern  de  Catalunya,  que  en  el  marc  de  la  política  exterior,  prengui  les  mesures
necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs catalanes
que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.
 VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d’Acció Exterior,
Relacions  Institucionals  i  Transparència  del  govern  català,  al  Parlament  de  Catalunya i  al  govern
Espanyol."
La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de Jx Cat fa la següent explicació de vot: "Segons
el dret internacional, les persones que estiguin en situació de perill en el mar han de ser rescatades
sense demora i portades a un lloc segur, és a dir, a un país on rebin un tracte humà i se'ls ofereixi una
oportunitat real de demanar asil.
Nosaltres votarem a favor, però si no s’aprovés faríem aquesta transacció per completar la moció quan
la tornéssiu a presentar.

Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al mediterrani rescatant i
salvant  persones;  que  dugui  a  terme  polítiques  de  cooperació,reconstrucció,  econòmiques,  de
desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i
que  apliqui,  també,  polítiques  d’acollida  inclusives que garanteixin  la  subsistència  i  els  drets  més
bàsics de tothom. Instar la UE a establir un mecanisme de rescat per aquestes persones: això implica
tenir  vaixells  de  salvament  suficients,  però  també  establir  un  mecanisme  ràpid  i  predictible  de
desembarcaments d'acord amb el dret internacional, i un sistema just de repartiment entre els països
de la UE de la responsabilitat sobre les persones que sol·liciten asil.

El Regidor Tomas Diaz pel grup municipal de C's que manifesta que votarem en contra perquè hi ha un
sistema que ja està creat,  el  qual funciona bastant bé,  les ONG potser s´haurien d´unir al  sistema
existent, el seu treball és bo, però s´hauria de basar amb el sistemes que hi ha i no que anessin per
lliure.

Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP es fa la següent explicació de vot: "Tot i estar en
total acord amb la protecció de tota persona que es troba en perill de desaparèixer al mar i la gran
catàstrofe humanitària  que això suposa,  en aquest  cas ens abstenim,  ja  que considerem que una
vegada  més,  el  Grup  Municipal  d'ERC  presenta  al  ple  propostes  molt  genèriques,  i  sense
transcendència pràctica al nostre municipi. Està molt bé donar suport a tota causa d’ajuda humanitària
però creiem que, en aquestes propostes tant genèriques cal fer l’esforç d’adaptar-les a la nostra realitat



 

territorial i que suposin una obligació pràctica per a l’equip de govern i per tot el consistori en general.
Si no, podem anar aprovant moltes propostes d’aquests tipus, amb les que quedem bé però no fem res
per solucionar aquell problema.
Per la Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifestant: "Com es pot consentir que els
partits que se n’omplen la boca de constitució no compleixen sentències del tribunal constitucional i
de altres òrgans jurisdiccional"

 

L' Alcalde explica el seu vot afirmatiu en aquest tema.

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis a les persones de 19 de setembre de
2019.

El Ple de l' Ajuntament amb el vot favorable de deu membres (6 del PSC, 2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d'
ERC) que representen la majoria absoluta del  nombre de tretze que legalment el componen,  amb l
´abstenció d´un membre (de la CUP) i amb el vot en contra de C'S, ACORDA:
 
PRIMER.- Expressar el suport amb les ONGs que naveguen pel  mediterrani per rescatar persones i
salvar vides al mediterrani i denunciar la persecució política que reben.
 
SEGON.- Reiterar el compromís local com a municipi d’acollida, posant a disposició del Govern de la
Generalitat  de Catalunya i  les entitats socials que treballen amb persones refugiades els recursos
materials i econòmics necessaris.
TERCER.- Exigir  al  Govern  de  l’Estat  el  compliment  de  la  sentència  del  Tribunal  Suprem  que  el
condemna a l’execució  dels  compromisos de reubicació  i  reassentament  acordats  que obliguen a
tramitar les sol·licituds d’asil de 19.500 persones.
QUART.- Exigir al Govern de l’Estat el compliment de les divuit sentències del Tribunal Constitucional,
del Tribunal Suprem, de l’Audiència Nacional i del Tribunal Superior de Justícia de Madrid que l’obliguen
a transferir  a la  Generalitat,  al  llarg del  2019,  la competència i  els  recursos per  a l’acollida de les
persones immigrades, sol·licitants d’asil, refugiades i beneficiàries de protecció internacional.

 CINQUÈ.- Instar la UE a donar suport econòmic, logístic i legal a les ONG que treballen al mediterrani
rescatant i salvant persones; que dugui a terme polítiques de cooperació, reconstrucció, econòmiques,
de desenvolupament amb els països d’origen que actuïn sobre l’arrel del problema del drama migratori i
que  apliqui,  també,  polítiques  d’acollida  inclusives que garanteixin  la  subsistència  i  els  drets  més
bàsics de tothom.
 SISÈ.- Instar  al  Govern  de  Catalunya,  que  en  el  marc  de  la  política  exterior,  prengui  les  mesures
necessàries per tal de defensar els interessos i l’activitat que estan desenvolupant les ONGs catalanes
que treballen en el rescat i salvament al mediterrani.
 VUITÈ.- Comunicar aquests acords a la l’ONG Proactiva Open Arms, a la Conselleria d’Acció Exterior,
Relacions  Institucionals  i  Transparència  del  govern  català,  al  Parlament  de  Catalunya i  al  govern
Espanyol."
 

 

 

31.Expedient 3460/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la Moció que presenta el grup municipal 
d'ERC per dotar d'un espai adequat per al servei de distribució gratuïta d'aliments que duu a terme 
Càritas a Vandellòs

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària



 

A favor: 6, En contra: 6, 
Abstencions: 0, Absents: 0

Vista la moció que presenta el Grup municipal d'ERC del següent contingut:

"A Vandellòs i l’Hospitalet de L’infant, les persones i famílies en situació de pobresa o en risc d'exclusió
social derivades des dels Serveis Socials de l´Ajuntament són ateses de forma altruista per diverses
entitats  socials  que  fomenten  la  cohesió  social  i  ajuden a  persones  a  cobrir  les  necessitats  més
bàsiques. Una d’elles és Càritas, que a través de diversos voluntaris gestionen el banc d’aliments que hi
ha al municipi.

Aquest aliments, que provenen de l’entitat Banc d´Aliments de Reus i d´un supermercat del municipi,
no compten amb un espai adequat per al seu emmagatzematge.

Actualment aquest servei gestionat per Càritas, utilitza un espai municipal cedit de manera gratuïta pel
nostre Ajuntament, situat en la primera planta d´un edifici vell que no compleix les condicions òptimes,
ni  per  tenir  menjar  emmagatzemat  ni  per  fer-ne  el  repartiment,  ja  que  presenta  problemes
d’accessibilitat.

L’espai  està  situat  a  la  primera  planta  de l’edifici,  i  no  hi  ha ascensor.  Càritas  ha demanat  vàries
vegades  a  l´equip  de  govern  un  canvi  d´ubicació,  però  s’han  trobat  amb  la  negativa  del  govern
municipal.

Des d´ERC de Vandellòs i l´Hospitalet considerem que aquest és un servei bàsic per moltes famílies del
municipi i que aquest hauria de comptar amb un espai condicionat i accessible, que permeti fer el
repartiment alimentari amb condicions.

Per  tots  aquests  motius,  el  Grup  Municipal  d´Esquerra  Republicana  de  Catalunya  proposa  al  Ple
d’aquest Ajuntament l’aprovació dels següents:

ACORDS

PRIMER.-  Reubicar  el  banc  d’aliments  a  un  espai  condicionat  i  accessible,  que  permeti  fer  el
repartiment alimentari amb condicions.

SEGON.- Estudiar la viabilitat d’ubicar el servei de repartiment alimentari a la Clínica Rural, realitzant
les obres prèvies necessàries per condicionar l’espai."

Per  la  Regidora  Assumpció  Castellví  pel  grup  municipal  de  JxCat  manifesta: És  un  espai  que  no
acompleix les condicions necessàries.

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP: "Ens sembla una demanda lògica, que una entitat
que ajuda a persones en risc d’exclusió social tingui un espai en condicions adequades. Hi votarem a
favor.

Per l'Alcalde s´explica la situació actual de Càrites a Vandellòs, valorem molt la tasca que fan i ajudem
entre tots a trobar un espai entre tots.

Intervé la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d'ERC manifestant: "El tema dels carros ho he



 

modificat. La moció està esmenada. En cap cas el nostre grup diu que l ´equip de govern no s´hagi
preocupat per les demandes de Càrites però si que el tema no està solucionat. També comentar les
famílies derivades per Serveis Socials no són 2 que /en són mes. Alfons la regidora t´hauria de donar la
informació actualitzada, en són 10."Jo no puc entrar a valorar la situació personal de les famílies i no
és la meva funció aquí"

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 19 de setembre de
2019.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (del PSC) i amb el vot favorable de sis
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d´ERC, 1 de la CUP i 1 de C's) dels tretze membres que legament el
componen, decidint en cas d´empat el vot de qualitat de l'Alcalde, ACORDA:

Primer.- Desestimar la moció transcrita que presenta el grup municipal d' ERC .

 

32.Expedient 3628/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la realització urgent de franges de protecció per incendis forestals en els 
nuclis urbans.

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 2, En contra: 6, 
Abstencions: 4, Absents: 0

 

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El nostre municipi es veu periòdicament afectat per Grans Incendis Forestals (GIF, incendis de més
500 hectàrees), com els que van cremar bona part del municipi a les dècades de 1970 i 1980, o els més
recents de 1994 que va cremar 2.298 hectàrees des del Motarro fins a Masriudoms, o el 2006 que va
cremar 1.113 hectàrees des de Llèria fins l’autopista AP-7.

Des de l’any 1995, amb l’aprovació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals, el nostre municipi està catalogat com d’alt risc d’incendi. Segons el punt
17.3 d’aquest decret “Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar
d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de
30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi
estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.". A dia d’avui, 24 anys després de
l’aprovació del decret, i tot i estar-hi obligat legalment el nostre municipi no disposa d’aquest pla de
prevenció d’incendis (PPI) forestals municipal.

A banda que el PPI sigui un document obligat per llei, donades les característiques del nostre municipi
es tracta d’un pla necessari i urgent per poder concretar, acotar i donar coherència al conjunt d’accions
en  matèria  de  prevenció  d’incendis  forestals.  El  PPI  municipal  hauria  de  ser  un  document  que
contingués el conjunt de previsions i  mesures que cal  prendre per reduir les causes dels incendis,
limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Per  altra banda,  al  nostre municipi  si  que existeix  des de 2010 el  Pla de Prevenció d’Incendis del



 

Perímetre de Protecció Priotritària (PPP) de TivissaVandellòs-Llaberia-Pradell (ET-2) (PPI del PPPI), que
preveu l’execució de diverses actuacions de prevenció d’incendis al nostre terme municipal, així com a
la resta de municipis que formem part d’aquest PPP. Al llarg d’aquests anys s’han executat algunes de
les actuacions previstes al  nostre municipi,  en destaquen:  les franges a les vores dels camins de
Gavadà,  Casseà  i  RuïtCastelló,  així  com  la  franja  de  baixa  càrrega  de  combustible  del  Coll  de
FatxesPunta  Jovara,  entre  altres.  Aquest  document,  però,  només  preveu  una  sèrie  d’actuacions
puntuals en uns quants indrets del municipi, i no incorpora totes les actuacions que serien necessàries
d’implementar a través d’un PPI d’àmbit municipal.

Per altra banda,  en el  Ple del  27 d’octubre de 2015 es va aprovar una moció presentada pel  Grup
Municipal d’ERC que instava el Govern municipal a “Iniciar les accions pertinents que culminin en la

ɴ ɴredacció d un Pla de Gestió Forestal que permeti plantejar una política d acció global en la gestió
dels espais naturals a nivell municipal.” El Govern municipal, tal com recull l’acta del ple celebrat el 21
de juny de 2018, va anunciar a través de l’alcalde que aquest pla ja estava enllestit i que mancava
concretar  algunes  qüestions  en relació  a  l’adhesió de propietaris  forestals  al  mateix.  A  dia  d’avui
aquest pla de gestió forestal encara no ha estat portat al Ple municipal per al seu debat i aprovació.

Finalment, el passat 24 de juliol de 2019 el Ple d’aquest ajuntament va aprovar inicialment el plànol de
delimitació de franges per a la prevenció d’incendis forestals en nuclis de població, urbanitzacions i
instal·lacions en terreny forestal.  Un document que, des del nostre punt de vista presenta notables
deficiències i, que tal i com està aprovat inicialment, no permetria assolir els objectius d’un document
d’aquest tipus.  El  nostre grup municipal,  conseqüentment,  va  votar  en contra de l’aprovació inicial
d’aquest document i,  en el  període d’informació pública em presentat  un seguit  d’al·legacions que
esperem es tinguin en compte per part de l’equip de govern municipal.

Independentment del tràmit i els terminis d’aprovació d’aquests dos documents (Projecte d’Ordenació
Forestal Municipal i Plànol de Franges), des del nostre grup municipal considerem que les franges de
protecció  en  matèria  de  prevenció  d’incendis  caldria  fer-les  de  manera  immediata  i  urgent,
especialment per la situació de vulnerabilitat de la població en matèria de seguretat pública i protecció
civil. D’especial urgència es la realització de les franges en els nuclis urbans que es troben envoltats de
superfície forestal per tots els costats, com són Vandellòs, Masboquera, Masriudoms i Vanessa Park.

Les Franges de protecció (FP) són àrees que serveixen per a la defensa de les urbanitzacions i nuclis
de població front al foc, reduint l’impacte de l’incendi en arribar a la vora, facilitant la feina als mitjans
d’extinció que s’hagin de mobilitzar al voltant i també augmentant el temps de resposta dels mitjans
d’extinció  en  cas  d’incendis  originats  dins  la  urbanització  o  els  nuclis  urbans.  En  el  cas  de  les
urbanitzacions, aquestes FP estan definides i regulades per la Llei 5/2003 i pel Decret 123/2005 i la
seva  planificació  i  execució  és  responsabilitat  dels  propietaris  de  les  urbanitzacions  i  dels
ajuntaments.

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.  Executar  amb  caràcter  immediat  les  franges  de  protecció  per  incendis  forestals  als  nuclis  de
població  del  municipi,  començant  per  aquells  més  vulnerables,  com  són  Vandellòs,  Masboquera,
Masriudoms i Vanessa Park. Aquestes actuacions caldria fer-les seguint els següents criteris mínims:

1.1. Realització de 6.630 metres lineals de franges de baixa càrrega de combustible als perímetres dels
nuclis de Vandellòs (2,52km de perímetre), Masboquera (1km de perímetre), Masriudoms (1,43km de
perímetre), i Vanessa Park (1,68km de perímetre), amb una amplada mínima de 100 metres i variable



 

segons continuïtat i densitat de la massa forestal, i dels tipus d’incendis forestals més recurrents i de
major risc.

1.2. Execució bé a càrrec de la brigada forestal municipal, que caldria ampliar per poder dur a terme
aquestes actuacions urgents.

1.3. Execució seguint les indicacions de l’annex 2 del Decret 123/2005, que es resumeixen en:

- Masses d'arbrat adult: estrat arbori <35%, amb distribució homogènia sobre el terreny, i espai mínim
entre troncs ha de ser de 6 metres, evitant sempre la continuïtat horitzontal entre capçades i restant
les branques baixes esporgades a 1/3 de la seva alçada fins a un màxim de 5 metres; i estrat arbustiu
estassat  de manera  que  aquest  ocupi  un  màxim del  15% de la  superfície,  deixant  mates aïllades
separades  com a  mínim 3 metres  entre  elles  -  Zones  amb  matollar,  bosc  de  rebrot  i  arbrat  jove:
desbrossat de manera que la cobertura vegetal màxima admesa del total de matollar, bosc de rebrot i
arbrat jove serà del 35% de la superfície, deixant peus aïllats separats com a mínim tres metres entre
ells.-

En tots el casos cal prioritzar la permanència d'espècies de baixa inflamabilitat, com son les alzines,
entre altres espècies.

2. Definir  els criteris i  les accions concretes per al manteniment anual de les franges de protecció
indicades en el punt 1 del present acord, que poden incloure sistemes de pastura, més econòmics, o
sistemes mecànics que haurien d’implicar l’establiment de partides pressupostàries en els següents
exercicis. "

El Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP fa la següent explicació: "Fa 16 anys que estem
obligats a tenir franges de baixa càrrega de combustible a la vora dels nuclis urbans (Llei 5/2003). Les
vores dels pobles cada any tenen més càrrega de combustible, fet que en cas d’un gran incendi les
faria molt vulnerables.Estem davant d’un problema no només de protecció del medi natural sinó de
seguretat pública i de protecció civil, i cal actuar ja.Demanem la realització immediata de les franges
de baixa càrrega de combustible a tots els nuclis urbans i urbanitzacions del municipi. Contractació de
més treballadors de la brigada forestal, per tenir-ho enllestit abans de l’estiu que ve.Seguir indicacions
del Decret 123/2015"

La Regidora Assumpció Castellví pel grup municipal de JxCAT fa la següent explicació de vot: "Tal i
com dieu a la moció el plànol de delimitació de franges per a la prevenció d’incendis ja es va aprovar al
Ple 24 juliol. Vosaltres heu presentat unes al.legacions que desconeixem, per tant al desconèixer part
de la informació nosaltres no podem votar-hi favorablement"

Per l' Alcalde es fa la següent explicació:" Aquest Ajuntament ve realitzant franges de protecció de
forma continuada en el temps i entenem que es fa seguint els criteris tècnics establerts.Els serveis
municipals de medi ambient conjuntament amb l’ADF vetllen per tal que les actuacions segueixen uns
criteris de eficiencia i eficacia.El manteniment d’aquestes franges es realitza de forma periòdica."

Vist el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del 19 de setembre de
2019.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (del PSC), amb l´abstenció de quatre
membres ( 2 de JxCAT, 1 d' ERC i 1 de C's) i amb el vot favorable de dos membres (1 de la la FIC i 1 de la
CUP) del nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA:



 

Primer.- Desestimar la proposta d'acord transcrita que presenta el grup municipal de la CUP.

 

33.Expedient 3629/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP per a l'aprovació defintiva del Projecte d'Ordenació Forestal municipal

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, En contra: 7, 
Abstencions: 0, Absents: 0

 

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

El nostre municipi es veu periòdicament afectat per Grans Incendis Forestals (GIF, incendis de més 500
hectàrees), com els que van cremar bona part del municipi a les dècades de 1970 i 1980, o els més
recents de 1994 que va cremar 2.298 hectàrees des del Motarro fins a Masriudoms, o el 2006 que va
cremar 1.113 hectàrees des de Llèria fins l’autopista AP-7.

Des de l’any 1995, amb l’aprovació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals, el nostre municipi està catalogat com d’alt risc d’incendi. Segons el punt
17.3 d’aquest decret “Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar
d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de
30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi
estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.". A dia d’avui, 24 anys després de
l’aprovació del decret, i tot i estar-hi obligat legalment el nostre municipi no disposa d’aquest pla de
prevenció d’incendis (PPI) forestals municipal.

A banda que el PPI sigui un document obligat per llei, donades les característiques del nostre municipi
es tracta d’un pla necessari i urgent per poder concretar, acotar i donar coherència al conjunt d’accions
en  matèria  de  prevenció  d’incendis  forestals.  El  PPI  municipal  hauria  de  ser  un  document  que
contingués el conjunt de previsions i  mesures que cal  prendre per reduir les causes dels incendis,
limitar-ne els efectes i facilitar-ne l'extinció.

Per  altra banda,  al  nostre municipi  si  que existeix  des de 2010 el  Pla de Prevenció d’Incendis del
Perímetre de Protecció Priotritària (PPP) de TivissaVandellòs-Llaberia-Pradell (ET-2) (PPI del PPPI), que
preveu l’execució de diverses actuacions de prevenció d’incendis al nostre terme municipal, així com a
la resta de municipis que formem part d’aquest PPP. Al llarg d’aquests anys s’han executat algunes de
les actuacions previstes al  nostre municipi,  en destaquen:  les franges a les vores dels camins de
Gavadà,  Casseà  i  RuïtCastelló,  així  com  la  franja  de  baixa  càrrega  de  combustible  del  Coll  de
FatxesPunta  Jovara,  entre  altres.  Aquest  document,  però,  només  preveu  una  sèrie  d’actuacions
puntuals en uns quants indrets del municipi, i no incorpora totes les actuacions que serien necessàries
d’implementar a través d’un PPI d’àmbit municipal.

Per altra banda,  en el  Ple del  27 d’octubre de 2015 es va aprovar una moció presentada pel  Grup
Municipal d’ERC que instava el Govern municipal a “Iniciar les accions pertinents que culminin en la

ɴ ɴredacció d un Pla de Gestió Forestal que permeti plantejar una política d acció global en la gestió
dels espais naturals a nivell municipal.” El Govern municipal, tal com recull l’acta del ple celebrat el 21
de juny de 2018, va anunciar a través de l’alcalde que aquest pla ja estava enllestit i que mancava



 

concretar  algunes  qüestions  en relació  a  l’adhesió de propietaris  forestals  al  mateix.  A  dia  d’avui
aquest pla de gestió forestal encara no ha estat portat al Ple municipal per al seu debat i aprovació.

Una modificació legal introduïda per l’article 4 de la Ordre ARP/122/2017, de 13 de juny, per la qual es
regulen els instruments d'ordenació forestal, diu que: “Projecte d’Ordenació Forestal Municipal (...), per
l'abast del seu àmbit i la seva estructura,inclou també el contingut corresponent a un pla de prevenció
d'incendis municipal (PPI),  i  la seva aprovació implica també l'aprovació del PPI corresponent”. Per
tant,  el  dia  que  el  Projecte  d’Ordenació  Forestal  Municipal  (POFM)  quedi  aprovat  definitivament,
quedarà aprovat també el Pla de Prevenció d’Incendis (PPI) forestals municipal.

Segons tenim constància dels continguts d’aquest POFM, hi ha una sèrie de mancances respecte la
prevenció  d’incendis  forestals  que,  des del  nostre  punt  de vista,  caldria  introduir  per  tal  de  poder
convalidar aquest POFM com a PPI. Per una banda, caldria que el POFM integrés les mesures previstes
en el PPI del PPP i donar així coherència al conjunt d’actuacions en matèria de prevenció d’incendis
que  es  duen  a  terme  al  municipi  per  part  de  diferents  administracions.  Per  altra  banda,  caldria
incorporar també una sèrie d’aspectes en matèria de prevenció d’incendis rellevants des del punt de
vista  de  la  seguretat  pública  com  són  les  franges  de  protecció  en  nuclis  de  població  i  en
infraestructures crítiques (centrals nuclears,  central  tèrmica,  vies d’alta capacitat A-7 i  AP-7),  xarxa
ferroviària, gasoductes, carretera de matèries perilloses C-44, entre 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 de 3 mesos portar al Ple municipal el Projecte d’Ordenació Forestal Municipal
per al seu debat i votació, amb la incorporació dels següents aspectes:

1.1. Incorporar al Projecte d’Ordenació Forestal Municipal les mesures previstes pel Pla de Prevenció
d’Incendis del Perímetre de Protecció Prioritària de Tivissa-Vandellòs-Llaberia-Pradell (ET-2)

1.2. Incorporar al Projecte d’Ordenació Forestal Municipal les delimitacions del plànol de franges quan
aquest s’aprovi definitivament.

1.3.  Incorporar  al  Projecte d’Ordenació Forestal  Municipal  les  mesures i  actuacions en matèria  de
prevenció d’incendis rellevants des del punt de vista de la seguretat pública i la protecció civil, com són
les  franges  de  protecció  en  infraestructures  viàries  d’alta  capacitat  (A-7  i  AP-7),  xarxa  ferroviària,
gasoductes, carretera de matèries perilloses C-44, entre altres.

2.  Dotar  pressupostàriament  per  als  següents  exercicis  econòmics  les  partides  econòmiques
necessàries  per  efectuar  les  actuacions  previstes  al  Projecte  d’Ordenació  Forestal  Municipal  que
corresponguin a l’Ajuntament." 

Pel Regidor Sergi Saladié pel grup muncipal de la CUP es fa la següent explicació:" Demanem que en el
termini màxim de 3 mesos es porti al Ple municipal el Projecte d’Ordenació Forestal Municipal per al
seu debat i votació. Ja que és un document que es va treure a licitació per més de 74.000€ i fa dos
anys que ja va ser lliurat a l’Ajuntament"

Per  l´Alcalde es fa la  següent  explicació:" El  Pla  de Gestió  Forestal  NO es pot  presentar  al  Ple  de
momento atès que no es disposa del 30% dels propietaris dels boscos.El treball està fet i les seves



 

indicacions serán seguides amb independencia de la seva aprovació formal"

Intervé  el  Regidor  Frederic  Escoda  del  gurp  municipal  del  PSC  explicant  les  converses  amb  la
Generalitat que s´estan fent, també a nivell de propietaris que s´està mirant el tema de les escritpures.
S' estàn netejant franges.

Vist el dictamen emès per la comissió informativa de serveis a les persones del 19 de setembre 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 cinc
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d' ERC i 1 de la CUP), ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d'acord transcrita que presenta el grup municipal de la CUP .

 

34.Expedient 3630/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP per a la creació de l'oficina municipal de suport i orientació agrària

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 1, En contra: 7, 
Abstencions: 4, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"El nostre municipi es veu periòdicament afectat per Grans Incendis Forestals (GIF, incendis de més
500 hectàrees), com els que van cremar bona part del municipi a les dècades de 1970 i 1980, o els més
recents de 1994 que va cremar 2.298 hectàrees des del Motarro fins a Masriudoms, o el 2006 que va
cremar 1.113 hectàrees des de Llèria fins l’autopista AP-7.

Des de l’any 1995, amb l’aprovació del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de
prevenció d'incendis forestals, el nostre municipi està catalogat com d’alt risc d’incendi. Segons el punt
17.3 d’aquest decret “Les entitats locals situades en zones d'alt risc d'incendi forestal han de disposar
d'un pla de prevenció d'incendis forestals en els termes que estableix l'article 40 de la Llei 6/1988, de
30 de març, forestal de Catalunya, el qual s'inclourà en el Pla d'actuació municipal, una vegada hagi
estat homologat per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.". A dia d’avui, 24 anys després de
l’aprovació del decret, i tot i estar-hi obligat legalment el nostre municipi no disposa d’aquest pla de
prevenció d’incendis (PPI) forestals municipal.

Perquè totes les mesures en matèria de prevenció d’incendis no recaiguin en l’administració local, les
propietàries  forestals  disposen  de  diversos  instruments  de  gestió  forestal  a  través  dels  quals
intervindre en favor de la prevenció d’incendis. La Generalitat de Catalunya, a través del Centre de la
Propietat  Forestal,  ofereix  a  les  propietàries  forestals  la  possibilitat  d’elaborar  diversos  plans.  En
especial  destaquen  els  Plans  tècnics  de  gestió  i  millora  forestal,  pensats  per  agrupacions  de
propietaris  que  sumin  més  de  25  hectàrees,  els  Plans  simples  de  gestió  forestal,  pensats  per  a
particulars en agrupacions de finques de menys de 25 hectàrees. Al nostre municipi a dia d’avui no hi
ha cap finca que tingui en marxa cap d’aquests dos tipus de plans. Des del nostre Grup Municipal
creiem que son dues eines que permetrien estimular la gestió forestal comunitària amb un repartiment
més  just  de  càrregues i  beneficis,  i,  en  definitiva,  de  responsabilitat  compartida.  Cal  destacar  els



 

avantatges que per al propietari forestal té disposar d’algun d’aquest tipus de planificació forestal, com
són:  exempció  del  95%  de  l'Impost  patrimonial,  exempció  del  95%  en  l'Impost  de  successions,
exempció  del  75%  en  l'Impost  de  donacions,  exempció  en  l'IRPF  en  relació  a  les  subvencions
concedides en favor de l'explotació forestal, benefici fiscal en l'IRPF, exempció de l'Impost sobre béns
immobles de naturalesa rústega (IBI), prioritat en l'atorgament de subvencions per a la realització de
treballs forestals, facilitat en els permisos d'aprofitament, possibilitat d’acollir-se a una assegurança
contra incendis, accés a la certificació forestal, assegurança de responsabilitat civil gratuïta, i facilitat
per a realitzar rompudes o transformació a pastures.

Igualment, en matèria de prevenció d’incendis forestals resulta molt interessant l’activitat silvopastoral,
en  especial  en  el  manteniment  de  les  franges  de  seguretat  en  camins,  nuclis  de  població  i
urbanitzacions.  La  utilització  de  ramats  en  prevenció  d’incendis  permet  un  estalvi  de  recursos
econòmics, contribuint a la millora de la biodiversitat i el manteniment del llegat cultural associat a la
ramaderia, alhora que permet crear nous jaciments d’ocupació.

La proposta crear una oficina municipal de suport i orientació agrària permetria facilitar la feina dels
pagesos i ramaders actuals, així com també estimular la incorporació de nous actius al sector agrari.
L’objectiu  d’una  oficina  d’aquestes  característiques  hauria  de  facilitar  la  recuperació  de  terres  de
conreu,  impulsar nous projectes ramaders i  de gestió forestal,  orientar les noves incorporacions al
sector,  estimular  la  producció  agroecològica,  i  donar  suport  a  l’execució  i  manteniment
d’infraestructures agràries comunitàries (camins, punts d’aigua i sistemes de regadiu, etc.).

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 2 mesos crear l’oficina municipal de suport i orientació agrària com a punt
d’assessorament  i  suport  tècnic  destinat,  entre  altres,  als  propietaris  forestals  per  a  l’elaboració  i
tramitació dels Plans tècnics de gestió i millora forestal i dels Plans simples de gestió forestal, així
com  per  incentivar  la  silvopastura  mediant  entre  ramaders  i  propietaris  per  tal  d’actuar  en  el
manteniment  de  punts  estratègics,  la  recuperació  de  terres  de  conreu,  orientar  les  noves
incorporacions  al  sector,  estimular  la  producció  agroecològica,  i  donar  suport  a  l’execució  i
manteniment d’infraestructures agràries comunitàries (camins, punts d’aigua i sistemes de regadiu,
etc.)

2. Aquesta oficina municipal de suport i orientació agrària hauria de tenir les següents característiques
mínimes:

- Situar-se en un espai adequat a l’Ajuntament de Vandellòs o en un altre edifici municipal del nucli de
Vandellòs.

- Restar obert al públic 4 hores setmanals (un matí o una tarda), ampliables en funció de la demanda.

- Assistit bé pels serveis tècnics municipals o bé per una persona contractada.

- Assessorar i donar suport tècnic en tot allò referent al sector agrari: agricultura, ramaderia, gestió
forestal.

- Difusió de l’existència d’aquest servei a través de tots els canals de comunicació municipals (Bans,



 

TVV, Ràdio, web, cartelleria, xerrades...)"

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació: "Si volem mantenir
uns paisatges vius,  resistents als grans incendis forestals i  rics en biodiversitat,  hem de recuperar
terres de conreus perdudes els darrers 40 anys, així com fomentar la gestió de les masses forestals per
part dels propietaris.

És per això que proposem crear una oficina municipal de suport i orientació agrària per tal de facilitar
la feina dels pagesos i ramaders actuals, així com també estimular la incorporació de nous actius al
sector  agrari,  especialment  al  sector  forestal.  L’objectiu  d’una  oficina  d’aquestes  característiques
hauria de facilitar la recuperació de terres de conreu, impulsar nous projectes ramaders i de gestió
forestal,  orientar  les  noves  incorporacions  al  sector,  estimular  la  producció  agroecològica,  i  donar
suport  a l’execució i  manteniment d’infraestructures agràries comunitàries (camins, punts d’aigua i
sistemes  de  regadiu,  etc.).Proposem  crear  un  punt  d’atenció  a  Vandellòs,  amb  atenció  al  públic
inicialment 4 hores a la setmana ampliables en funció de la demanda, i cobert pels serveis tècnics
municipals o per una persona experta contractada"

 Intervé la Regidora Assumpció Castellví  pel  grup municipal  de JxCAt manifestant:  "  Sortirà al  Pla
Estratègic, entenem que ja s’estudiarà i aprovarà dins del mateix"

 Per l´Alcalde es manifesta: "Aquest servei és del tot innecessari atès que el servei ja es presta amb el
personal de Medi Ambient, amb la cooperativa local, amb IDETSA".

La Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d' ERC fa la seva explicació de vot: "ERC no cal que
justifiqui més la preocupació pels pagesos, sempre ho hem demostrat. Ara també ens hem posat amb
el tema del porc senglar al nostre municipi, vam entomar la demanda dels pagesos i vam contactar
amb el Departament d´Agricultura. Ara es farà una Comissió entre pagesos, Ajuntament i caçadors per
tal d´abordar la problemàtica.Respecte a la moció ens abstindrem que hi observem duplicitats, tenim
IDETSA, tal hi com diu l´Alfons."

Atès el dictamen emès per la Comisisó informativa de serveis a les persones del 19 de setembre 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  l'abstenció  de  quatre
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC i 1 d' ERC), i amb el vot favorable de la CUP ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d'acord transcrita presentada pel grup municipal de la CUP .

 

35.Expedient 3631/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la realització d´un estudi per a la implementació de nous sectors de reg de 
suport

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4, En contra: 6, 
Abstencions: 2, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:



 

"Els darrers 30-40 anys el sector agrari del municipi s’ha reduït dràsticament, perdent un 67% el nombre
d’explotacions agràries (de 367 l’any 1982 a 122 l’any 2009), un 66% el nombre d’hectàrees de conreu,
(de 1.488 l’any 1982 a 505 l’any 2009), un 85% el nombre d’explotacions ramaderes (de 55 l’any 1982 a
8 l’any 2009). Actualment (2019) al sector agrari hi treballen 35 persones que representen tan sols l’1%
de la població ocupada del municipi. Com a conseqüència d’aquest abandonament, actualment més
d’un 90% de la superfície del municipi és forestal.

Els motius d’aquesta davallada del sector agrari son diversos, però responen bàsicament a un factor
principal: la crisi de preus del conjunt del sector agrari. Un sector agrari acaparat per intermediaris, on
tots hi volen obtenir un marge de benefici, tampoc afavoreix uns preus justos al pagès.

També hi ha altres motius com la manca de reconeixement social de les feines agràries o la manca de
suport  institucional  clar  i  decidit.  En  aquest  sentit,  considerem  que  els  recursos  pressupostaris
destinats globalment per l’Ajuntament al sector agrari  son actualment insuficients per estimular la
recuperació del sector. No és menys cert, però, que la col·laboració entre Ajuntament i particulars ha
permès la posada en actiu de nous conreus, i la consolidació d’altres, en aquells indrets on s’ha pogut
establir  un  sistema  de  reg  de  suport  a  partir  del  reaprofitament  d’infraestructures  hidràuliques
municipals infrautilitzades, com en el cas del pou del Mas de l’Alzina.

En aquest context, doncs, considerem que cal impulsar aquesta pràctica de reg de suport a partir del
reaprofitament de pous en desús o infrautilitzats,  que han de permetre la recuperació de conreus,
especialment als entorns dels nuclis urbans i terrenys planers i accessibles del municipi.

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  6  mesos,  presentar  al  Ple  un  estudi  del  potencial  i  viabilitat  per  a  la
implantació de nous sectors de reg de suport a partir del reaprofitament d’infraestructures hidràuliques
municipals infrautilitzades, com son els pous del Pont de la Gallina, el pou de la Canaleta, el pou de la
Barrancada, entre altres.

2. Aquest estudi hauria de considerar com a mínim els següents aspectes:

- Inventari de l’estat, cabal i ens de gestió dels pous de titularitat municipal.

- Detalls dels costos econòmics de la posada en actiu dels pous, dels costos econòmics de la posada
en actiu  de la  infraestructura  general  de  reg de cada sector,  i  dels  costos d’operació a  càrrec de
l’usuari.

- Potencial de la superfície regable a partir de cada pou, prioritzant sectors perimetrals dels nuclis
urbans, terrenys amb pendents inferiors al 20%, i sistema de distribució per gravetat.

- Llistat de titulars de terreny interessats en el desenvolupament de cada sector de regadiu.

- Calendari de desenvolupament i posada en marxa de cadascun dels sectors de regadiu que siguin
viables.



 

- Estudi per a la implementació de sistemes de generació elèctrica amb fonts renovables que permeti
costejar les despeses energètiques dels pous.

- Participació dels veïns i veïnes del municipi en l’elaboració de l’estudi.

3. Assumir, en aquells sectors que l’estudi consideri viables, els costos econòmics de la posada en
actiu dels pous i dels costos econòmics de la posada en actiu de la infraestructura general de reg."

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP es fa la següent explicació:

"Entre 1982 i 2009, en 27 anys, al municipi s’han perdut un 66% el nombre d’hectàrees de conreu, (de
1.488 l’any 1982 a 505 l’any 2009).Els motius d’aquesta davallada del sector agrari son diversos, però
responen bàsicament a un factor principal: la crisi de preus del conjunt del sector agrari. Un sector
agrari acaparat per intermediaris, on tots hi volen obtenir un marge de benefici, tampoc afavoreix uns
preus justos al pagès.També hi ha altres motius com la manca de reconeixement social de les feines
agràries o la manca de suport institucional clar i decidit. En aquest sentit, considerem que els recursos
pressupostaris destinats globalment per l’Ajuntament al sector agrari son insuficients per estimular la
recuperació del sector.No és menys cert, però, que la col·laboració entre Ajuntament i particulars ha
permès la posada en actiu de nous conreus, i la consolidació d’altres, en aquells indrets on s’ha pogut
establir  un  sistema  de  reg  de  suport  a  partir  del  reaprofitament  d’infraestructures  hidràuliques
municipals infrautilitzades,  com en el  cas del  pou del  Mas de l’Alzina.  Demanem l'elaboració d´un
estudi  potencial  i  viabilitat  per  a  la  implantació  de  nous  sectors  de  reg  de  suport  a  partir  del
reaprofitament d'infraestructures hidràuliques municipals infrautilitzades com són els pous del Pont de
la Gallina, el pou de la Canaleta, el pou de la Barrancada, entre altres: Inventari pous, costos de posada
en actiu, potencial regable prioritzant perímetres urbans i zones pendents inferior 20%, interés dels
titularis, calendari, etc.

Per la Regidora Assumpció Castellví  del  grup municipal  de JxCaT es manifesta:  "No dubtem i  ens
consta  de  l’esforç  que  fa  l’Ajuntament  en  aquest  aspecte,  però  fer  aquest  estudi  per  a  poder
implementar nous sectors de rec ho trobem molt positiu."

Intervé el Regidor Frederic Escoda pel grup municipal del PSC explicant que aquest  consistori ja fa
anys que treballa per tal d’incrementar la superficie de reg del municipi.En aquest sentit, cal recordar la
voluntat  del  govern  municipal  de  l’anterior  mandat  d’establir  un  tercer  cicle  a  la  depuradora  de
Vandellòs.S’han  realitzat  diferents  reunions  amb els  potencials  propietaris  afectats,  així  com amb
Comaigua que realitza la depuració de les aigües brutes, l’ACA i el Departament de Salut.Es compta
amb una partida pressupostària per a fer front a aquesta despesa."

Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de serveis a les persones del  19 de setembre de
2019.

El Ple de l Ajuntament amb el vot desfavorable de sis membres (del PSC), amb l' abstenció de dos
membres (1 de la FIC i 1 de C's) i amb el vot favorable de quatre membres (2 de JxAT, 1 d' ERC i 1 de la
CUP) del nombre de tretze que legalment el componen, ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d' acord  transcrita que presenta el grup municipal de la CUP.

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA



 

36.Expedient 3633/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d'acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre el canvi en el contracte de subministrament d'electricitat a 
comercialitzadora d'energia renovable i socialment responsable

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 5, En contra: 7, 
Abstencions: 0, Absents: 0

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"Per acord de Junta de Govern de l’Ajuntament de Vandellòs, notificat el 21 de desembre de 2018 a
l’Associació Catalana de Municipis per la Secretària d’aquest Ajuntament, actualment, i fins al 31 de
desembre de 2019, l’Ajuntament està adherit a la segona pròrroga del contracte derivat 2015.05- d01
de  l’acord  marc  de  subministrament  d’energia  elèctrica  amb  destinació  a  les  entitats  locals  de
Catalunya adjudicat pel consorci català pel desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU
(exp. 2015.05). (exp. 5790/2017).

ENDESA  ENERGIA  SAU  és  una  empresa  que  subministra  un  92,6%  de  l’electricitat  produïda  amb
recursos energètics contaminants (un 58,6% del subministrament és d’origen fòssil: gas, carbó, fuel), i/
o radioactius (34% del subministrament és d’origen nuclear). En un escenari d’emergència climàtica
com l’actual, quan a nivell mundial no hi ha una solució per als residus radioactius, i en un context de
disponibilitat decreixent dels recursos energètics, és indispensable que des del món local es faci un
pas endavant en l’aposta per les energies renovables i es concreti en el subministrament d’electricitat
generada per fonts renovables.

Actualment, hi ha diverses empreses comercialitzadores que ofereixen el 100% del subministrament
generat amb energies renovables. En aquest sentit Catalunya té una empresa de referència com és la
cooperativa  SOM  Energia,  amb  més  de  60.000  sòcies/es,  i  més  de  100.000  contractes  de
subministrament que gaudeixen d’energia 100% renovable.  Però n’hi ha d’altres com Goeiner,  Nosa
Enerxia o Zencer, entre moltes altres.

Igualment, ENDESA es una empresa que els darrers mesos s’ha vist envoltada de polèmica, quan ha
enviat cartes a diversos ajuntaments exigint el pagament del 50% del deute que les famílies tenen
acumulat amb l’empresa, amb l’amenaça que si no es fa efectiu aquest pagament l’empresa tallarà el
subministrament  elèctric  a  aquelles  famílies.  Això  només  té  dos  noms:  extorsió  i  xantatge.  Son
diversos els ajuntaments que han iniciat diversos tràmits per contrarestar aquesta manca absoluta de
valors ètics i morals d’ENDESA.

Des del nostre grup municipal considerem absolutament intolerable aquesta amenaça d’ENDESA vers
els Ajuntaments i les persones en situació de vulnerabilitat.

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.  No  adherir-se  a  la  tercera  pròrroga  del  contracte  derivat  2015.05-d01  de  l’acord  marc  de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel



 

consorci català pel desenvolupament local a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU (exp. 2015.05). (exp.
5790/2017).

2.  Iniciar  immediatament  el  procediment  administratiu  per  a  la  contractació  del  subministrament
d’electricitat  de  l’any  2020  i  següents,  a  una  comercialitzadora  que  ofereixi  el  100%  del
subministrament elèctric generat amb recursos renovables, i que sigui socialment responsable.

3. Fer arribar aquest acord a l’Associació Catalana de Municipis i a ENDESA ENERGIA SAU. "

Pel Regidor Sergi Saladié pel grup municipal de la CUP s'explica: 

Fins a 31 de desembre de 2019 l’Ajuntament té contractat el subministrament elèctric a ENDESA a
través d’un acord marc amb l’Associació Catalana de Municipis. Aquest contracte és pot prorrogar
anualment, amb la qual cosa l’Ajunament no estaria penalitzat en cas de suspendre aquest contracte
per acollir-se a un altre.I justament és el que demanem, que l’Ajuntament no s’adhereixi a la pròrroga
del  contracte vigent,  i  s’iniciïn des de ja els procediments administratius per a la contractació del
subministrament d’electricitat de l’any 2020 i següents, a una comercialitzadora que ofereixi el 100%
del  subministrament  elèctric  generat  amb  recursos  renovables,  i  que  sigui  socialment
responsable.ENDESA  ENERGIA  SAU  és  una  empresa  que  subministra  un  92,6%  de  l’electricitat
produïda amb recursos energètics contaminants, i a més no es una empresa socialment responsable
com  ha  demostrat  al  llarg  dels  anys.  Demanem  la  contractació  d'una  empresa  comercialitzadora
d'energies 100% renovables i  socialment responsable.  Avui en dia hi  ha moltes empreses d'aquest
tipus, i cada dia són més els ajuntaments i compromesos amb l'emergència climàtica que opten per
aquests tipus de contractes".

Per  la  Regidora  Esmeralda  Saladié  del  grup  municipal  d'  ERC  es  pregunta:  quin  impacte,  quines
conseqüències podria tenir deixar el contracte actual que tenim.?

Al que contesta el Regidor Frederic Escoda pel grup municipal del PSC que s´hauria d'estudiar i mirar i
s' hauria de mirar altres connotacions que també s´haurien de tenir en compte.

Per l'  Alcalde es manifesta:  "Abans de fer  qualsevol  canvi seria interessant recordar que una gran
majoria de municipis de Catalunya té el subministre d'electricitat de forma conjunta amb l' ACM.Per la
qual  cosa,  entenem  que  allò  més  raonable  és  parlar  amb aquesta  entitat  municipalista  per  fer-li
arribar la preocupació sobre el contracte.A més, també caldria valorar els acords als que han arribat els
departaments de Treball, el d’Empresa de la Generalitat, juntament amb les 4 diputacions provincials,
les dues entitats municipalistes i l’Àrea metropolitana de Barcelona proposant estratègies i solucions a
la  qüestió  del  deute  energètic.Valorem  i  respectem  les  iniciatives  ciutadanes  que  es  puguin
desenvolupar en el sector, però la posició del nostre grup és treballar per aconseguir una incidència
directa en la comercialització i distribució del servei.

 Atès el dictamen emès per la Comissió informativa de promoció econòmica el 19 de setembre 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 cinc
membres (2 de JxCaT, 1 de la FIC, 1 d' ERC i 1 de la CUP), ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d'acord transcrita que presenta el grup municipal de la CUP.

 



 

37.Expedient 3637/2019. Estudi i aprovació, si procedeix, de la proposta d´acord que presenta el grup 
municipal de la CUP sobre la realització d'un estudi d'avaluació del potencial de les energies 
renovables per al seu aprofitamenet energètic per part de veïns i veïnes,empreses del municipi i 
l'Ajuntament

Desfavorable Tipus de votació: Ordinària

A favor: 4, En contra: 7, 
Abstencions: 1, Absents: 0

 

Vista la proposta d'acord que presenta el grup municipal de la CUP del següent contingut:

"Davant d’un escenari de futur postnuclear com el que ens tocarà viure properament al nostre municipi,
ara que ja sabem el calendari de tancament de la central nuclear, creiem que és el moment que el
municipi es plantegi les alternatives econòmiques i energètiques, així com el potencial territorial per
definir un nou model de municipi.

En  aquest  sentit,  des  del  nostre  grup  municipal  veiem  molt  oportú  i  necessari  el  fet  d’intentar
posicionar el nostre municipi com un referent en la investigació i l’aplicació de sistemes energètics
renovables de gestió ciutadana.

De fet, el nostre municipi no és aliè a aquests tipus de sistemes de generacióconsum d’electricitat.
Enguany fa 90 anys que el Sr. Paco Chavarria va crear l’empresa Electra de Vandellòs que, amb un petit
salt d’aigua situat al barranc de la Dòvia (municipi de Pratdip), va subministrar electricitat per primer
cop als nuclis de població del municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

Ara,  tal  i  com  ja  han  començat  a  fer  en  altres  territoris,  des  de  municipis  fins  a  Estats,  davant
l’emergència del canvi climàtic i la disponibilitat decreixent dels recursos energètics, cal transicionar
d’un  model  centralitzat  i  dominat  per  grans  centrals  contaminants  i  grans  empreses,  a  un  model
descentralitzat basat en energies renovables, descentralitzades i de gestió comunitària.

Un cop ja tothom tenim clar que les energies renovables han tornat per quedar-se i  que seran les
protagonistes de la transició energètica, la pregunta que ens hem de fer no és tant si això és possible o
no fer-ho al nostre municipis, sinó com hem de fer. La nostra proposta es basa en el treball en xarxa
entre  els  ciutadans,  entre  els  ciutadans  i  els  diferents  nivells  institucionals,  i  entre  les  diferents
institucions,  per  tirar  endavant  projectes  d’energies  renovables,  descentralitzades  i  de  gestió
comunitària arreu del municipi.

En aquest sentit, creiem que el primer pas que cal fer és avaluar el potencial energètic de cada recurs
renovable (biomassa, eòlica, solar, aigua, etc.) al nostre municipi i veure quins recursos renovables son
els  més adients  de desenvolupar  i  aprofitar.  Al  municipi  hi  tenim una bona representació  de  tres
recursos energètics: vent i sol per a electricitat, i biomassa i sol per a aigua calenta.

La transició energètica basada en fonts renovables descentralitzades, a més de ser més neta i més
democràtica,  comporta  nous  llocs  de  treball  en  posar  en  marxa  instal·lacions  més  petites  i
descentralitzades, així com en el seu manteniment i funcionament.

El municipi, doncs, té el potencial per passar de ser conegut per les seves nuclears a esdevenir un
referent en energies renovables,  especialment en la investigació i  implantació de models d’energia
renovable més socials, més descentralitzats i amb més respecte pel territori i el medi. En aquest sentit,



 

plantegem que amb el “superàvit” econòmic que actualment té el nostre municipi, es podria començar
per fer un inventari dels recursos energètics renovables dels que disposem, iniciar un programa per a la
implementació de projectes d’energies renovables descentralitzades i  de gestió comunitària,  etc.,  i
avançar cap a un municipi autosuficient energèticament a partir de la instal·lació de diversos sistemes
d’energia eòlica, solar i biomassa en entorns urbans i de gestió comunitària, i que permetin cobrir els
costos energètics municipals, tant de l’ajuntament com d’empreses i particulars.

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 8 mesos, presentar al Ple un estudi d’avaluació del potencial de les energies
renovables  per  al  seu  aprofitament  energètic  per  part  de  veïns  i  veïnes,  empreses  del  municipi  i
Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.

2. Aquest estudi hauria de contemplar com a mínim:

- Avaluació de tots els recursos renovables disponibles al municipi: sol, aigua, vent, biomassa,...

- Avaluació i optimització de consums, com a mínim públics

- Proposta de cassació entre demanda i generació per ser autosuficients

-  Proposta d’alternatives i  la seva possible  combinació:  Autoconsum a tots els  nivells:  particulars,
empreses, ajuntament; Proposta de planta de generació col·lectiva; Comunitats locals d'energia.

- Proposta de gestió dels potencials excedents 3. Dotar pressupostàriament per als següents exercicis
econòmics les partides econòmiques necessàries per efectuar les actuacions previstes en l’estudi que
corresponguin a l’Ajuntament. "

Pel  Regidor  Sergi  Saladié  pel  grup  municipal  de  la  CUP  s'explica: El  context  postnuclear  a  nivell
municipal,  context  d’emergència  climàtica  i  de  disponibilitat  decreixent  dels  recursos energètics  a
nivell  mundial,  fa  que  ens  haguem  de  replantejar  el  model  de  producció  i  consum  d’energia.La
tendència  mundial  és  a  l’aprofitament  dels  recursos  renovables  locals  per  part  de  les  poblacions,
empreses i institucions de cada territori.Aquí tenim recursos com el vent, el sol o la biomassa que
podrien  ser  utilitzats  des  de  i  per  al  territori.Demanem  la  realització  d’un  estudi  Ple  un  estudi
d’avaluació del potencial de les energies renovables per al seu aprofitament energètic per part de veïns
i veïnes, empreses del municipi i Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant"

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC manifesta que és una proposta que s´hauria de
començar pels edificis municipals

La  Regidora  Esmeralda  Saladié  del  grup  municipal  d'ERC es  pregunta  sobre  quin  impacte  tindria
aquest canvi en l'Ajuntament?
Al que contesta el Regidor Frederic Escoda que impacte no en suposaria cap.

Per l' Alcalde manifesta: "Els municipis de la zona de Vandellòs fa molts anys que treballen en avaluar
les energies de tota mena."

Atès el dictamen emès per la comissió informativa de promoció econòmica del 19 de setembre de



 

2019.

El Ple de l'Ajuntament amb el vot desfavorable de set membres (6 del PSC, 1 de C's) que representen la
majoria absoluta del nombre de tretze que legalment el componen, amb l' abstenció d´un membre (de
la FIC) i amb el vot favorable de 4 membres  (2 de JxCAT, 1 d' ERC i 1 de la CUP), ACORDA:

Primer.- Desestimar la proposta d'acord  transcrita presentada pel grup municipal de la CUP .

 

ACTIVITAT DE CONTROL

Expedient 4438/2018. Expedient modificació crèdit 7/2019

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.

 

Expedient 3002/2019. Expedient modificació de crèdit 8/2019

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.

 

Expedient 3132/2019. Auditoria de sistemes anual per la verificació de registres comptables de 
factures (any 2018)

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentimen
t

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l' ordre del dia.

 

Expedient 2838/2019. Pla anual de control financer

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.



 

 

Expedient 2863/2019. Pla tresoreria 2019

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia

 

Expedient 3384/2019. Rendició comptes al Ministeri 2n trimestre 2019 Ajuntament i Patronats

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.

 

Expedient 3196/2019. Preu públic esdeveniments festa major Sant Roc 2019

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple resta assabentat d'aquest punt de l'ordre del dia.

 

Expedient 3658/2019. Decrets Alcaldia del 18 de juliol al 13 de setembre de 2019

Favorable Tipus de 
votació: Unanimitat/Assentiment

El Ple en resta assabentat dels Decrets de l'Alcaldia del 18 de juliol al 13 de setembre (ambdós 
inclosos) que comprenen els números del 666 al 844.

 

 

Activitat de control

Pel Regidor Sergi Saladié del grup municipal de la CUP s´expressa:

«Hi  ha 8 expedients  relacionats  amb l’actuació del  Govern Municipal.  Només hem tingut tres 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 Auditories, Plans de Control Financer, Plans de
Tresoreria, etc.

En tot cas, com que hi ha expedients d’aquesta activitat de control que han de passar per Ple, com les
modificacions de crèdit 7 i 8, ja tindrem temps de debatre i posicionar-nos sobre aquestes qüestions.
De la resta de la documentació, la tenim a l’abast per mirar-nos-la en detall i en un futur emprendre les
accions que considerem adients»

PRECS I PREGUNTES

Per la Regidora Assumpció Castellví grup municipal de JxCaT es fan les següents preguntes

Preguntes

1- Tal i com se’ns va dir a les Comissions Informatives es posarà una estació de recàrrega ràpida
de vehicles elèctrics a Vandellòs. Ens pot dir quan la pensen posar i on? 

L’ alcalde contesta: «Normalment l’adequació d’aquestes actuacions van vinculades a la subvenció que
atorga l’ICAEN i en aquest moment s’està esperant que surti la nova convocatòria per demanar-ho».

2- Quan surtin les bases per demanar ajuts econòmics per finançar l’arranjament de camins de
titularitat municipal mitjançant el  CCBC amb finançament de la  DIPUTACIÓ. Fet que serà aviat, i com
és lògic entenem que no deixareu/deixarem  escapar aquesta oportunitat. Quins camins teniu previst
arranjar ? Qui decidirà els camins a arranjar? Quins criteris es seguiran?

El Regidor Frederic Escoda contesta: «Els camins encara no ho sabem, depen de la subvenció que ens
donin, ara hi havia una modificació de crèdit per arranjar el camí del Taix, per arreglar la carrillada des
de la Gentilla. El cost seria molt elevat per arranjar tot el que està en mal estat.

Precs

1- S’estan recollint signatures per adequar 2 parcs infantils de Vandellòs, el del Pavelló i el de la
urbanització del Roigé, estan en mal estat i no adequats per nens amb necessitats diferents o
de diferents edats. Preguem que s’escoltin les demandes i s’arrangin el més aviat possible.

L’ Alcalde manifesta que el parc infantil del Pavelló es una demanda ja realitzada anteriorment
i s’està estudiant l’adequació més òptima per tal que puguin conviure la part de terrassa del
bar i la part de parc infantil. També cal arranjar la tanca de l’espai.

La Regidora Belen Lavilla fa els següents precs:

-Apertura de les deixalleries alguna tarda de la setmana.

-Neteja del Llastres i control de plagues

-Neteja patis de la guarderia

-Arreglar jardineres del c Llastres

-Fer arribar a l’equip de govern les mocions Amb esmenes tal com les entrem.



 

-Actualitzar les dades de les entitats de  la web de l’ajuntament.

La Regidora Elidia López pel grup municipal de la FIC es fan les següents preguntes:

- El dia 4 de juny amb previsió de vent de mestral, Llastres va fer una sortida amb els caiacs i un
grup de voes d’instituts que van anar a la deriva,  em podieu dir  perquè no es va trucar a
salvament marítim?

L’ Alcalde li contesta que es demanarà la informació i se li farà arribar.

- Incidents del dia 16 d’agost a les penyes amb arma blanca i acta policial. 

El Regidor Diego Garcia li contesta que no te la informació, que li demanarà i li farà arribar.

-Felicita  a  la  Comissió  de  festes  per  les  festes  d’  Hospitalet,  a  la  brigada  i  demés departaments
implicats a l’elaboració de les festes de Sant Roc i al CCERV per les festes de Vandellòs que comencen
demà.

-També pregunta sobre hores extres brigada i policia.

Pel  Regidor  Frederic Escoda es contesta:  que per  la  Brigada 300 hores i  per  la  Policia  en aquest
moment no ho se, se li comunicarà.
I li comenta que s´està buscant una solució amb l´Interventor actualment.

-Per la mateixa interlocutora es pregunta sobre la valoració del preu total dels concerts de guitarra i la
repercussió econòmica i social que han tingut al Municipi.

Al que li contesta la Regidora Núria Ortiz que es farà arribar aquesta informació.

També demana a la Regidora de Turisme de l’ informe de l’estiu.

Al que li contesta la Regidora de Turisme que es farà arribar aquesta informació.

- Pregunta a la Regidora de Sanitat el motiu pel qual el cap no dóna hores a les 19.45?
Al que li contesta la  Regidora de Sanitat que el que es tracta d´una manca de personal i manca de
fidelització del sector

. També pregunta sobre unes publicacions digitals sobre el pacte amb la FIC.
Al que contesta l’Alcalde que sempre rep a tots els periodistes i que aquest no és un tema de govern.

Per la Regidora Esmeralda Saladié pel grup municipal d’ ERC:

1. Per la Regidora Ensenyament es contesta: “ Per què no s´ha dut a terme la petició per part dels
centres educatius de la contractació d’un auxiliar de conversa sobre auxiliar de conversa per impulsar
la llengua anglesa.?

Al que contesta la Regidora d’ Ensenyament: «En aquest cas és una petició del Institut, amb la Rosa
Mas hem estat valorant com fer-ho,  em parlat  a l’equip directiu de com vehicular aquesta petició.
Entenem que es una demanda que s’ha de fer al departament d’educació, es un servei que ha de dotar



 

aquest departament. La setmana passada vam parlar amb el director de serveis territorials d’Educació,
en Jean Marc Segarra, a Tarragona a qui també li hem fet arribar aquestes peticions. Amb la direcció
vam comentar que per aquest curs no seria possible i estem mirant de buscar formules, inclús amb la
Universitat Rovira i Virgili, por poder aplicar-ho. Entenem la demanda.

Al que li contesta la Regidora Esmeralda Saladié: L’auxiliar de conversa eren unes beques del Estado.
Des de Ensenyament i Cultura tenim uns pressuposts considerables.

La Regidora Núria Ortiz contesta: “si, i fem moltes activitats conjuntament, l’altre dia parlàvem de la
robòtica en anglès,  per exemple,  som conscients de les mancances del  nostre alumnat  en aquest
sentit i oferim suport.

2.  Regidor  d´Urbanisme:  Saber  l’estat  de  les  licitacions  dels  projectes  de  la  Residència  d’avis  de
l’Hospitalet i de l’Aulari de l’Escola Mestral.

Al que contesta l’ Alcalde que el que cal és refer el plec  i tan aviat com es pugui tornar-lo a licitar.

3. Regidora de Seguretat: des de l´última ventada 10/09/19 on hi ha la depuradora a Vanessa Park es
va trencar un arbre gran i està caigut. Els veïns van trucar a la Policia Local. Tot està igual i ja fa 15
dies. Voldríem saber si s´ha fet algun informe o requeriment al propietari de la finca i si s´ha balissat
amb cinta la zona afectada?

Al que li contesta  la Regidora Guadalupe Capella: No es té en aquest moment la informació tècnica
necessària i es respondrà en un proper Ple.

4.Regidor d’obres i serveis: Qui és la persona responsable del manteniment dels grups electrògens de
l’Ajuntament? Tenim constància que no funcionen.

A la que li contesta el Regidor d´obres i serveis que és el seu departament i es mirarà perquè no es té
cap constància.

5.-  Regidora de Seguretat: Quin era el dispositiu policial per la Festa Major de Sant Roc? Es va posar
reforç específic per cada nit? La nit del 16 d´agost hi va haver un aldarull i no hi havia ambulància.
També volíem destacar el tema de l´accés de menor de 16 anys a les Penyes, s´hauria de millor el
sistema de control d´accés.

Al que l’informa el Regidor Diego Garcia que es demanarà la informació i es donarà al proper Ple.

6.Regidor de Festes: Tenim coneixement que  l´ambulància el dia del Correfoc de Sant Pere va arribar
tard, és a dir, el Correfoc es va iniciar sense ambulància, un fet molt greu. I a més es va ubicar en un
lloc que no toca tal hi com marca el Pla d´Autoprotecció.

Al que es contesta el Regidor de Festes que ja es demanarà informació i se li farà arribar.

7.Regidor de Festes: Detecció d´errades en els Plans d´Autoprotecció: pàgina 15 hi posa Ambulància
del SEM, és a dir, pública, com ho es justifica? No s´hauria de contractar una ambulància privada? En l
´Organigrama hi consta que el cap d´emergències (pàg.16) és l´Inspector, però no està de baixa? I en
els telèfons d´emergència hi  consta el  número 4 el  tècnic Marc Ollé,  però no està en excedència?
Aquests  informes  ens  han  costat  més  de  6.000€,  només  el  PAU  de  les  Penyes  costa  1925€,  i  l
´aforament??



 

Al que es contesta el Regidor de Festes que es demanarà la informació corresponent.

8.Regidora de Seguretat: Llegint junta de govern veiem que es felicita a 2 agents per una actuació feta
a l´Almadrava. Qui era el responsable del servei  en aquell moment? Si els que estaven de servei eren
interins o funcionaris? En té coneixement? Com que eren interins com és que es va decidir que tres
funcionaris interins sense formació fessin aquest servei ordinari, no hi havia cap funcionari de carrera
disponible? Com és que es va posar en perill ells mateixos, la seva integritat física si el vehicle que van
aturar, si algú de l´interior tingués una arma de foc?

Sent informada pels Regidors Guadalupe Capella i Frederic Escoda.

9.Regidor de Personal: Si té intenció de convocar places de funcionari de carrera per al 2020, tant d
´agent com de caporal?

Al  que  contesta  l’Alcalde que  de  moment  no  es convocarà  cap  plaça  fins  que  no  es  resolgui  un

contenciós existent d’una convocatòria de caporal de la Policia Local. La llei no ens autoritza a crear

places, però sí ens autoritza a cobrir places amb persones que vinguin en comissió de serveis.

10.Pregunta que entrem per escrit els grups de Junts per Catalunya, la FIC i ERC sobre la postura de l
´equip de govern respecte al tren tramvia i al desmantellament de la via

L’ Alcalde contesta sobre el tema del ferrocarril, i manifesta que espera que la seva posada en marxa
sigui abans de final d’any i que s’ha de procurar que la titularitat pública no es perdi ni el vincle de la
traça actual. Es desitja oferir el màxim servei possible de l’estació de l’Hospitalet de l’Infant. D’altra
banda també es pretén que quan la via deixi d’utilitzar-se no es converteixi amb un cau de brutícia i per
tant aquest connector s’ha de mantenir. Tanmateix hi ha tres actuacions diferents a tenir en compte i
que  són:  el  nou  recorregut,  l’actual  recorregut  i  la  via  verda  que  ha  d’anar  des  de  l’Estació  de
l’Hospitalet de l’Infant al baixador de  Vandellòs.
contesta sobre el tema del ferrocarril,  i manifesta que espera que sigui abans de final d’any la seva
posada en marxa. També dóna informació de la traça actual, hem de procurar que la titularitat pública
no es perdi vincle de la traça actual.

9 preguntes de la CUP-AMUNT de control al Govern Municipal

 Pregunta  a  la  Regidora  de  Benestar  Social,  Salut  i  Igualtat,  o  qui  s’escaigui  del  Govern
Municipal, sobre el foment de Polítiques d’Igualtat al municipi

Al  que contesta  la  Regidora Guadalupe Capella:  certament  pel  nombre de treballadors  de
l'Ajuntament s'ha de fer, per Llei, un Pla d'igualtat; però com es tracta de les relacions entre
empresa i treballadors/es s'està fent des de el departament de Recursos Humans, no des de
la  Regidoria  d'Igualtat,  i  no  ens  estem  recolçant  en  el  del  Consell  Comarcal.  El  Consell
Comarcal el fa per ajuntaments més petits. Al nostre ens dona ajut puntual, per exemple per
fer la diagnosi ha ofert un curset de formació a treballadors del departament de RRHH; però el
pla el farem des del nostre municipi i no es licitarà. Des de RRHH ens diuen que potser en 8 o
9 meses es pot tenir enllestit. 

 Pregunta al Regidor de Medi Ambient i Medi Natural, o qui s’escaigui del Govern Municipal,
sobre l’acceptació d’un pressupost presentat per E.I. Sociolaboral i Serveis Ambientals Serra



 

de Llaberia 

Al que contesta el Regidor Frederic Escoda  que aquest pressupost és una subvenció de la
Generalitat i que està gastat ja amb cimentar una part de la carrillada del Taix.

 Pregunta  a  l’Alcalde-President  i  regidor  d’Administració  Oberta  i  Recursos Humans,  sobre
l’habilitació d’espais de difusió per als Grups Municipals

Al que contesta  l’ Alcalde  que el disseny de la pàgina web es va encarregar a una empresa
externa i s’espera que aviat podrem tenir una demostració de l’aplicació i poder començar a
introduir tota la informació. Pel que fa als plafons ja s’han encarregat i en breu arribaran.

 Pregunta al Regidor d’Esports, o qui s’escaigui del Govern Municipal, sobre la celebració del
Campionat del Món de Ciclisme per a Policies

Al que contesta el Regidor Diego Garcia fent la següent explicació:

“És d’interès de l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant promoure esdeveniments esportius
que serveixin per donar a conèixer el municipi de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant. I, té com a objecte,
entre d’altres, potenciar l’accés a la pràctica de l’esport i de l’activitat física a nivell municipal.

PROMOEVENTS CLUB CICLISTA ESPORTIU, amb NIF G55539126 és una entitat esportiva sense ànim
de lucre inscrita al  Registre d’entitats esportives de la Generalitat  de Catalunya,  organisme adscrit
orgànicament  al  Consell  Català  de  l’Esport,  amb número16567  i  registrada  com a  club,  a  la  Real
Federación Española de Ciclismo.

En la Junta de Govern de data 7 de maig de 2019 es va acordar aprovar el contracte de patrocini, per un
import de 16.850€ (IVA inclòs) entre l’Ajuntament de Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant i Promoevents
Club Ciclista Esportiu per a l’organització dels esdeveniments de ciclisme següents:

Campionat de Catalunya de Contrarellotge Individual d´acord amb els reglaments i les dates aprovades per
la Federació de Ciclisme, dut a terme al mes d’abril de 2019. 

Campionat  del  Món de Ciclisme per a Policies d’acord amb els reglaments i  les dates aprovades per la
Federació de Ciclisme, dut a terme del 20 al 22 de setembre de 2019. 

Cursa de Ciclo-Cross d’acord amb els reglaments i les dates aprovades per la Federació de Ciclisme, que
tindrà lloc durant el mes de desembre de 2019. 

Aquests esdeveniments estan inclosos al calendari anual de la Federació Catalana de Ciclisme. I a tal
efecte, a la seva pàgina web hi figuren els resultats i classificacions de les 3 proves realitzades del 20
al 22 de setembre sota la supervisió del Comitè Català d’Àrbitres i Cronometradors de Ciclisme. En
l’entrega de premis de les diferents modalitats ens va acompanyar el vicepresident de la Federació
Aragonesa de Ciclismo, Alfredo Garcia.

Com a norma general, els esdeveniments inclosos a l’agenda de qualsevol federació esportiva estan
organitzats per una entitat esportiva registrada a aquesta federació.

Per tot l’exposat, es pot confirmar que aquest esdeveniment no ha estat organitzat per una empresa
privada, sinó per una entitat esportiva sense ànim de lucre. Hi han participat corredors holandesos,
lituans, belgues, francesos, portuguesos i espanyols i atès que el Campionat té una durada de 3 dies,
una gran part  de participants  han pernoctat  al  nostre  territori.  S’ha confirmat,  que un total  de 71
persones s’han allotjat una mitjana de 2 nits a Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant.



 

L’Àrea  d’Esports  ha  col·laborat  activament  en  la  confecció  dels  recorreguts  de  les  3  proves  del
Campionat del Món de Ciclisme per a Policies, s’ha facilitat el grup electrogen, l’arc inflable i diverses
pancartes de l’Ajuntament i de l’Àrea d’Esports i, la Policia Local i la Protecció Civil han participat com
en tots els esdeveniments d’aquesta envergadura .”

 Pregunta al Regidor de Medi Ambient i Medi Natural, o qui s’escaigui del Govern Municipal,
sobre la neteja dels contenidors de residus

El que li contesta el Regidor Frederic Escoda sobre les neteges que es fan als contenidors de
residus,  ja  que  el  contracte  amb Secomsa  és  per  la  neteja  exterior  dels  mateixos  i  és  l
´Ajuntament qui assumeix la neteja interior.

 Pregunta a la Regidora de Seguretat i Protecció Civil, o qui s’escaigui del Govern Municipal,
sobre la reunió amb el Síndic de Greuges de Catalunya

Al que li contesta el Regidor Frederic Escoda, ja que va assistir-hi  ell i explica les converses
mantingudes allí.

 Pregunta a la Regidora de Seguretat i Protecció Civil, o qui s’escaigui del Govern Municipal,
sobre el CECOPAL

Al que li contesta la Regidora Guadalupe Capella manifestant que es té previst organitzar una
xerrada i fer una formació abans de final d’any.

 Pregunta a l’Alcalde-President, o qui s’escaigui del Govern Municipal, sobre la Jornada Gresol

Al que contesta l’Alcalde

 Pregunta a la Regidora de Comerç i Turisme, o qui s’escaigui del Govern Municipal, sobre la
denúncia a l’empresa de salvament i socorrisme aquàtic de les platges del nostre municipi

Al  que  contesta  la Regidora  de  Turisme:  “Des  de  l'ajuntament  s'ha  instat  a  l'empresa
encarregada del servei de salvament i socorrisme a que presenti la documentació justificativa
per tal de comprovar que estigui donant compliment del conveni en allò que fa referència a
salaris i jornada laboral.

Aquesta documentació ha estat facilitada a l'ajuntament i donada per correcta per part del
servei de recursos humans, ja que demostra que es dóna compliment a l'exigit al conveni en
matèria de salaris i així és traslladat al sindicat.

Per altra banda, voldria matisar una afirmació implícita a la pregunta que fa el regidor Sergi
Saladié:

És important que quedi clar de cara als veïns i turistes que ens visiten a l'estiu i que gaudeixen
de les nostres platges, que el personal que tenim a les platges oferint el servei de salvament i
socorrisme està degudament qualificat, ja que tenen el títol necessari en vigor que marca la
normativa actual. Cal recordar que encara està en vigor la moratòria que parlàvem en l'anterior
ple sobre l'exigència del requisit d'estar inscrit en un registre determinat.



 

Aquest estiu, s'han produït exemples, alguns d'ells van sortir en premsa, com és el cas del
rescat dels banyistes que es va produir a la cova del Llop Marí. Els socorristes que van fer
aquest servei es van llençar a l'aigua, sense necessitat de trucar a salvament”

 (Pregunta  no  registrada)  A  l’Alcalde.  Hem  vist  que  la  central  nuclear  Vandellòs  2  els  va
comunicar per carta un incident que havien tingut feia uns dies. És aquesta la única manera
de comunicar a l’Ajuntament els incidents de les centrals nuclears?

L’alcalde contesta que hi ha diferents maneres de comunicació amb la Central Nuclear. Primer envien 
faxos tant des de  la Subdelegació del Govern com del Consell de Seguretat Nuclear i a banda el 
director de planta truca personalment a l’alcalde a l’hora que sigui per informar. 

PRECS

 Pressupostos: que es presentin als Grups Municipals com més aviat millor, si pot ser abans de

finals d’octubre.

 Eliminar els actes protocol·laris institucionals de caràcter religiós.

 Que l’Ajuntament reposi la bandera LGTBI de la Pista Nova Llum.

 Agraïment  al  personal  del  serveis econòmics i  intervenció municipal  per  la  recopilació  de

dades que els hem demanat.

I no havent més assumptes a tractar, es dóna per finalitzada la sessió.
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